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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.

Klubb M aritim  on tour
D en 18 sep tem ber hade L en nart B ornm alm , K lubb 
M aritim  -  Göteborg, fått det ärofyllda uppdraget att 
inviga ett nytt fiskredskapsmuseum hos Kungshamns 
hembygdsförening.

I samband med detta höll Lennart ett anförande om 
fiskets historia i Bohuslän och passade samtidigt på att 
informera om Klubb Maritim och dess verksamheter. Det 
känns mycket bra att föreningen blir tillfrågad att delta i 
dessa celebra händelser.

Klubb M aritim  på Bokm ässan
För första gången hade Klubb M aritim blivit inbjuden 
att tala på Bokmässan den 26 september. Detta skedde i 
Sjöfartens Kultursällskaps monter. Klubb Maritim ställde 
upp med Krister Bång, Lennart Bornmalm och Andreas 
Ingvarsson och förutom lite fakta om klubben, uppehöll 
vi oss mest vid det skrivna ordet.

På bilden kan vi se Lennart visa upp Varvsboken medan 
Andreas visar upp våra tidningar; Länspumpens årsnum- 
mer, Båtologen och Länspumpen. Krister Bång talade. 
Ett tjugotal intresserade åhörare ställde efter anförandet 
många och intressanta frågor.

M innesdag
Den 29 oktober firades Göteborgsavdelningens högtids
dag till minne av Ingvar Holmqvist då avdelningen bjöd 
på middag. Det var lapp på luckan och även några som 
tyvärr inte fick plats. Avdelningens klubbmästare, Ragnar 
Magnander, var på länspum psuppdrag och hade gått 
under jorden och befann sig i Gryt. Vikarierade klubb
mästare var Andreas Ingvarsson (tv) och Rickard Sahlsten 
(th) som skötte jobbet med den äran. Nytt för i år var ett 
Quiz (frågesport) om Salénfartyg. De närvarande hade 
bra koll på de kluriga frågorna som hade sammanställts 
av Rickard Sahlsten och Lennart Ramsvik. Välkommen
igen nästa år!



Årgång 37. Nummer 155 från starten. ISSN 0281-4242.

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

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

Redaktionens postadress:
Länspumpen, Box 2156, 433 02 SÄVEDALEN

TIDSKRIFTEN LÄNSPUMPEN GES UT AV KLUBB MARITIM-GÖTEBORG 
FÖR MEDLEMMAR I KLUBB MARITIM.

Årsavgift för Länspumpen 2011: 220 kr till plusgiro 81 57 68 - 7.

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

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

Tryck Eländers, Falköping.

Nästa nummer utkommer i mars 2011

Redaktionellt
Aldrig tidigare har vi väl känt ett sådant tryck från läsekretsen 
som just nu. Vår satsning på kvalitet i såväl innehåll, tryck 
som bild återgivning har tydligen fallit läsarna i smaken och 
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att detta nummer, fyran alltså, redan var fullt intecknat och 
vi fick börja planera för både nummer 1 och nummer 2, 2011. 
Givetvis måste vi ha plats också med nvanlända manus, sä 
redaktionen har nu angenäma problem att lösa.

Under innevarande är har vi gjort en satsning pä läsare i 
Norge som slagit mycket väl ut. Det kommer att märkas också 
under 2011, då många artiklar kommer att handla om fartyg 
som berört båda våra länder.

Första delen av vår populära serie om de svenska paragraf
fartygen är nu klar i och med detta nummer. Under våren 
kommer serien ut i bokform.

Länspumpen är också unik eftersom vi har en redaktion 
på fem personer som alla är djupt engagerade i tidningens 
framställning. Eftersom vi är flera i redaktionen som har va
rierande intressen och kunskapsområden, hoppas vi att även 
i fortsättningen kunna erbjuda en intressant tidskrift för en 
stor och varierad läsekrets!

Vi önskar alla våra läsare ett riktigt GOTL NYTT ÅR så hörs 
vi igen i mars.
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Leveransfoto av P ajala . Från Fotopumpens negativsamling.

Mitt liv till sjöss: krigsåren 1939-1944
Erik Sahlgren

När kriget bröt ut var jag förstestyrman 
i grängesbåten Pajala. Hon kom att 

sänkas redan i början på kriget, 18 januari 
1940. Hon var då på resa från Buenos Aires 
till Sverige med last av jordnötskakor, bom- 
ullsfrökakor, solroskaksexpeller, vetekli 
och majs.

Min rapport till rederiet återges nedan.

Förstestyrm ans rapport till rederiet 7/2 
1940

Undertecknad avgiver härmed rapport över 
händelserna vid m/s P a ja la s  torpedering 18 
januari 1940. Strax efter klockan 13.00 GMT 
kallas jag av befälhavaren upp på bryggan för 
att biträda vid utväxlandet av signaler med en 
armerad engelsk trålare som prejat fartyget. 
P a ja la  befann sig då några nautiska mil W 
Sulisker. Från trålaren fick befälhavaren order 
om att gå in till Kirkwall.

Omkring klockan 16.30 hörde jag båtsman 
johnsen säga till några andra besättningsmän 
att han sett en ubåt om styrbord. Jag trodde 
då att det var ett försök av båtsmannen att 
skrämma några av de yngre besättningsmän
nen och svarade honom: "Ar det en tysk ubåt

får han väl med trålaren att göra.” Strax före 
klockan 17 befann jag mig i min hytt och hörde 
då en kraftig explosion. Det var strax klart för 
mig att fartyget gått på en mina eller träffats av 
en torped. Jag sprang ut i gången och beordrade 
de som fanns där att bege sig till livbåtarna. 
Efter att för ett ögonblick ha återvänt till min 
hytt begav jag mig upp på båtdäck och fick där 
se att nästan hela kommandobryggans babords
sida var bortsprängd. Jag gick upp på bryggan 
för att se om någon skadad låg kvar bland spill
rorna. Ingen syntes till eller svarade på mina 
rop, varför jag återvände ner till båtdäcket. Jag 
sammanträffade där med befälhavaren som upp
lyste mig om att samtliga som varit på bryggan 
kommit undan oskadade. "Det var en torped, 
vi har sett ubåten", svarade kapten Ericsson 
på min fråga om det var mina eller torped. 
Då fartygets huvudmaskiner fortfarande var 
igång frågade jag om någon maskinist ville gå 
ner och stoppa dem. Andremaskinist Karlsson 
gick ner och stoppade dem. jag kunde inte se den 
armerade trålaren, och jag frågade befälhavaren 
om vi skulle stanna ombord sä länge som möj
ligt for att se om den visade sig igen. Vi kom 
fram till att försöka sjösätta babords båt, och

beordrade dess sjösättning. Strax efter det att 
båten tagit vatten och taljorna lossgjorts, hörde 
jag  ett vinande ljus följt av en fruktansvärd 
explosion i P a ja la s  akterskepp cirka 30 meter 
akter om livbåten. Ingen i livbåten blev skadad 
och vi lyckades klara det nu hastigare sjunkande 
fartyget. Då vi kommit klara akterskeppet såg 
jag den engelska trålaren styra upp mot oss. 
Vi rodde mot den, och då vi kom inom hörhåll 
ropade jag: Are you safe for the u-boat, perhaps 
you can take us onboard?" Svaret var ett förvå
nat utrop: "Was it an u-boat?" Jag upprepade 
att det var en ubåt som sänkt P a ja la  med tvä 
torpeder, och ropade sedan att de borde försöka 
få tag på ubåten och därefter bärga oss.

Vi rodde därför bort till den andra livbåten 
och försökte få en ända mellan båtarna, men 
misslyckades. Båtarna höll sig därefter i när
heten av varandra. En stund senare öppnade 
trålaren eld mot ett för mig osynligt mål. De 
sköt tvä skott varav det sista antagligen träf
fade enär jag tydligt kunde känna krevaden. 
Omedelbart därpå försvann trålaren ur sikte i 
en snöby. Då sikten förbättrats och jag bränt av 
ett nödbloss kom trålaren styrande mot båtarna 
och tog upp oss. Då jag kom ombord på trålaren
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uppgav en officer att ubåten sänkts. Sedan alla 
tagits upp gick trålaren tillbaka till den plats 
där ubåten förmodades vara och kastade där 
fyra sjunkbomber. Vi erbjöds all den komfort och 
vård fartyget kunde erbjuda och fördes nästa 
dag till Kirkzvall.

Vid samtal med chefen pä trålaren hörde jag  
denne säga att torpedexplosionerna observerats 
på trålaren, men att man där trodde att det var 
en inre explosion.

Stockholm 7/2 1940
E.V. Sahlgren 
l :e  styrman

Efterspelet till sänkningen  
Pajala sänktes av U -25 den 18 januari 
1940, 10 miles utanför North Rona Island 
på Hebriderna. Attacken inleddes 16.25 
och fartyget anges som sänkt 17.15. Den 
första torpeden som träffade Pajala gick 
in i babords djuptank under bryggan. Vid 
explosionen regnade vatten och spillror 
över b ryggan  och fö rd äcket. Babords 
bryggvinge och radiohytten raserades och 
telegrafisten skadades då fartyget krängde 
hårt åt styrbord. Den andra torpeden träf
fade akterut på babords sida, och gick rätt 
igenom fartyget innan den exploderade 
om styrbord. Då Pajala sjönk med aktern 
före reste sig förskeppet vertikalt och gick 
dånande och väsande ner i d jupet i en 
häxkittel av brottsjöar och vrakgods. Enligt 
pressuppgifter flöt olja och vrakspillror 
upp efter sjunkbombsattacken, men dessa 
kan ha härrört från Pajala.

Dagen innan hade U-25 sänkt s / s  Pol- 
zella av Penzance utanför Muckle Flugga. 
P olzella var på resa N arv ik -M id d les- 
brough med last av järnm alm  och sjönk 
omedelbart. Samtliga ombordvarande, 37 
man, omkom. Samma dag sänktes också 
s /s  Enid av Trondheim utanför M uckle 
Flugga av U-25. Enid var på resa Steink- 
jer-D u blin  med massalast. Besättningen 
räddades.

Ingen tysk ubåt sänktes i januari 1940 i 
dessa vatten, däremot sänktes 21 februari 
1940 U-53 av sjunkbomber inte långt från 
den plats där Pajala blev torpederad. Någ
ra dagar senare, 25 februari 1940, sänktes 
U-63, men mycket längre ut till havs, öster 
om Orkneyöarna.

Enligt senare uppgifter sänktes U-25 ge
nom minsprängning utanför Terschelling 
3 augusti 1940.

M ellanspel
Efter Pajalas sänkning kom jag åter till Nu
olja, som jag mönstrade av i San Fransisco 
1 december 1942 då det var min avsikt att 
försöka ta mig hem till Sverige. Ett par av 
Svenska Amerika Liniens fartyg låg sedan 
länge i New York och det gick ett rykte om 
att något av dessa skulle släppas och få

gå till Sverige som lejdfartyg, och kanske 
kunde jag få komma med detta. Sveriges 
Redarförening hade då en representant i 
New York, kapten Persson, och jag skrev 
till honom. Jag stannade bara några dagar 
i San Fransisco, därefter reste jag ner till 
Sierra Ma dre, en förstad till Los Angeles, 
där jag hade släktingar.

Jag fick ett brev från kapten Persson 
där han m eddelade mig att all lejdtrafik 
mellan USA och Sverige upphört, och att 
det fanns två möjligheter att komma hem 
till Sverige. Det ena var att gå med något 
fartyg från USA till Buenos Aires och där 
med lejdbåt ta mig till Sverige. Den andra 
var att m önstra på ett fartyg som  gick 
för British War Transport och med detta 
komma till en brittisk ham n, och sedan 
därifrån flyga hem till Sverige med ku- 
rirflyg. Jag meddelade kapten Persson att 
jag valde det senare alternativet, förutsatt 
att mina tillhörigheter kunde sändas till 
Sverige senare. Ett par dagar inpå det 
nya året kom ett telegram  att jag skulle 
ta flyget nästa kväll till N ew  O rleans 
för att där påm önstra  s /s  R ådm ansö. 
Jag hade tur och jag kom fram  till New 
Orleans efter cirka ett dygns resa. Nästa 
dag sammanträffade jag med Rådmansös 
befälhavare och påmönstrade pä svenska 
konsulatet. Fartyget var lastat och sjö- 
klart: "T h e  police had rounded up the 
crew ", och fört dem ombord föregående 
kväll och natt. En av besättningsm ännen, 
en estländare, hade därvid blivit döds- 
skjuten av polisen, så förutom  av- och 
påmönstringar måste också befälhavaren 
avge sjöförklaring över denna händelse.

Rådmansö
Fartyget var byggt i Sunderland 1914, 
och hade ett brutto på 4 325 registerton. 
Rådmansö tillhörde Rederi Ab Rex (K.M. 
Källström) i Stockholm.

Jag kom ombord på Rådmansö då mörk
ret föll. Det verkade vara mycket smutsigt, 
och det rådde ingen större ordning om
bord. Det liknade mer en grekbåt än en 
svensk båt. Båten var lastad med svavel i 
lastrummen, och så hade den ett par prå
mar på fördäcket. Lasten skulle till London.

En blandad besättning
När jag bekantat mig med förhållandena 
ombord fann jag att det fanns 17 olika 
nationaliteter ombord. Befälhavaren var 
dansk; förstestyrm an w alesare; andre- 
styrman var svensk med östersjöskeppar- 
examen; radiotelegrafisten var engelsman; 
maskinchefen norrman; förstemaskinisten 
dansk och andrem askinisten var estlän
dare. Av den övriga b esättn in g en  var 
stuert norrm an, kocken engelsm an och

det påstods att han tidigare varit betong
arbetare, vilket i viss mån kunde spåras i 
hans anrättningar. Ja, så var det hela vägen. 
Jugoslaver, malteser, greker och så vidare. 
Förutom jag själv och andrestyrman tror 
jag att där var ett par tre svenskar bland 
manskapet. En av dem kände jag, en el- 
dare som varit eldare då jag var med s/s 
Calabria. Skeppsdagboken var dansk och 
fördes på engelska. Nåja, det svenska och 
danska skeppdagboksform uläret var då 
nästan exakt lika, så det gick nog bra, fast 
det såg lite konstigt ut med den tryckta 
texten på danska och den skrivna på eng
elska. Från New Orleans gick vi i konvoj 
till New York under eskort av amerikanska 
krigsfartyg. Konvojen var inte så stor och 
var förhållandevis kraftigt eskorterade. 
Inga krigshandlingar inträffade.

På redden utanför N ew  York
Vi fick ankra rätt långt ut, någonstans utan
för Staten Island, där vi skulle vänta på att 
en atlantkonvoj skulle samlas. Befälhava
ren, förstestyrman och andremaskinisten, 
och kanske även någon av m anskapet 
läm nade fartyget och åkte iland. De två 
förstnäm nda var väl mer eller mindre å 
tjänstens vägnar och andrem askinisten 
skulle mönstra av. Vi låg där 5 -6  dagar, 
och under denna tid var varken befälha
varen eller förstestyrman ombord. Under 
deras frånvaro utövades högsta befälet av 
andrestyrmannen. Det var en man som var 
några år äldre än jag själv, men han hade 
inte tillräckliga kunskaper för att reda ut 
uppkomna situationer. Den bild jag fick 
av honom var att han var en ärlig och upp
riktig man, den ende ombord som brydde 
sig om båtens skötsel och underhåll, och 
så länge det rörde sig om praktiska ting 
gick det bra, men sedan stod han ganska 
handfallen. Här ute på redden kom  nu 
Svenska sjöfolksförbundets ombudsman 
i New York ombord. Hur många som var 
organiserade vet jag inte, men det var nog 
inte många, och förmodligen ännu färre 
som hade betalt sina fackföreningsavgifter. 
Men många klagomål hade besättningen 
att fram föra till om budsm annen, varav 
åtskilliga var i högsta grad berättigade. 
Under kriget skulle livbåtsövningar hållas 
var fjortonde dag. Ombord på Rådmansö 
var det över tre mänader sedan man hållit 
livbåtsmanöver. En hel del brister i övriga 
säkerhetsutrustning var också för handen. 
Sedan var det en hel del avtalsenliga för
måner som de om bordvarnade inte fått 
när det gällde kojutrustning. Någon skep
pare att skälla på fanns ju inte ombord, 
inte ens förstestyrman, utan bara andre- 
och tred jestyrm an på d äckssid an, och 
m askinchef på maskinsidan. Jag såg inte 
ens om budsm annen, och han ansåg det 
väl ganska meningslöst att försöka ordna
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R ådm ansö var tydligen inte något "happy sliip" under kriget. Foto Skyfotos.

något ombord, utan åkte iland och gjorde 
Redarföreningens representant uppmärk
sam på förhållandena.

Nästa dag kom ombudsmannen tillbaka 
och hade då kapten Persson frän redarför- 
eningen i sällskap. Han visste ju att jag var 
ombord på Rådmansö då han själv skickat 
mig dit. Det blev nästan som en gång på 
varvet i Hongkong då jag fick ta över en 
uppgift som egentligen inte var min. I det 
här fallet fick väl kapten Persson ta över 
ansvaret. Vi gick igenom vad som fattades 
och vad som enligt lag fordrades. Det blev 
en lång lista på olika saker på olika saker 
som kapten Persson sedan rekvirerade frän 
skeppshandlaren: det blev förmodligen en 
räkning på flera tusen dollar. Bland annat 
fick vi ombord en hel uppsättning "gummi
gubbar" för hela besättningen och de var 
inte billiga. Gummigubbar var ett namn vi 
ibland använde om Mörners livräddnings- 
dräkt och andra liknande konstruktioner. 
Den skeppshandlare som levererade hade 
stor tur eftersom dräkterna kort tid därefter 
blev förbjudna. Det var visserligen tyngder 
i fotterna, och kom man bara ner i vattnet 
med fotterna först gick det nog bra, men 
om man råkade komma med huvudet före 
blev resultatet att det bildades en luftkudde 
i nedre delen av dräkten och resultatet blev 
att huvud och fötter kom under vatteny

tan: över vattnet flöt bara själva bakdelen. 
Befälhavaren på Rådmansö ställdes inför 
fullbordat faktum, och hade bara att i kap
ten Perssons närvaro attestera räkningarna. 
Det retade honom för han beklagade sig 
för mig att han inte fick någon procent alls.

I konvoj över A tlanten
Dä vi slutligen kom iväg var det en stor 
konvoj på mellan 50 och 60 fartyg under 
eskort av såväl fartyg som flyg. Vi gick ost
vart och skulle under resan ha en eller två 
mötesplatser med fartyg som kom från St. 
John och Halifax. Efter det att dessa fartyg 
anslutit sig var det omkring 75 handels
fartyg i konvojen. Två äldre amerikanska 
jagare och två engelska korvetter utgjorde 
eskorten. Så länge som vi hade flygstöd 
från New Foundland hände ingenting, 
men sedan blev konvojen rätt illa åtgången 
av de tyska ubåtarna, som nu tillämpade 
vargflockstaktiken, vilken innebar att ett 
flertal ubåtar gick rätt in i konvojerna och 
angrep att flertal fartyg i rask takt.

Varje befälhavare på de fartyg som skulle 
gå i en konvoj måste infinna sig till ett möte, 
"briefing", där de fick sina instruktioner 
och konvojorder av den som skulle föra 
befälet över konvojen, the Commodore. 
Konvojordern fick inte öppnas före avgång 
och den förvarades i regel i ett segelduks-

schatull med blyvikter. Rådmansö hade 
i yngre dagar nog varit god 10-11 knop, 
men hade nu svårt att hänga med i denna 
konvoj vars minimumfart var 8V2 knop. Jag 
blev förvånad då jag i konvojplanen såg 
att där fanns ett par trupptransportfartyg 
som hade en angiven fart av 16 knop och 
som vardera hade runt 1200 amerikanska 
soldater ombord, vilka skulle till Island. De 
flesta fartygen hade dock en angiven fart 
på runt 10 knop.

Rådmansö hade sin placering i samma 
kolonn som konvojledaren. Jag vill minnas 
att vi hade nummer tre eller fyra, och efter 
oss följde ytterligare två eller tre fartyg. 
Det närm aste bakom  oss var ett bekant 
fartyg m /s A frica, som en gång i tiden 
var ett av danska OK:s största fartyg, men 
nu förde hon kanadensisk flagg. Förutom 
Rådmansö fanns det ytterligare ett svenskt 
fartyg i konvojen, Grängesbergsbolagets 
s /s  Kiruna. Hon hade ungefär sam m a 
nummer i kolonnen som Rådmansö, men 
hon befann sig långt ut på vår styrbords
sida. Så här långt efteråt är jag inte säker på 
de avstånd vi skulle hålla till övriga fartyg, 
men jag tror att vi skulle ligga sex kabel
längder bakom framförvarande fartyg, och 
att det skulle vara fem kabellängder mellan 
kolonnerna.

Med så m ånga fartyg blev det stor yta
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de spreds över. Om  något in trä ffad e : 
m askinhaveri eller någon krigshandling 
så stannade konvojen inte upp. Vi fick 
inte göra några räddningsinsatser, utan 
det var bara att köra på. För att rädda 
besättningarna från sänkta fartyg fanns 
ett särskilt räddningsfartyg. Styrmännens 
uppgifter på bryggan inskränkte sig till 
att försöka hålla anbefallda avstånd och 
att observera signaler från konvojledaren. 
N attetid hade vi också att kontrollera att 
inga otillåtna ljus visades. Det enda ljus 
som fick visas var ett svagt blått ljus som 
fanns ungefär på akterlanternans plats. 
M orsesignaler med signallampa skedde 
nästan uteslu tand e på dagtid  då com - 
m odoren gav sina order till konvojens 
fartyg. Förestestyrm an på Rådm ansö, 
M r Griffith, tog väl inte m ycket del av 
fartygets skötsel, han tog sina vakter och 
förde skeppsdagboken. Frivakterna till
bringade han i salongen där han spelade 
dragspel eller studerade m edicin. Flan 
var en m ycket intresserad signalist, och 
han kunde när som  helst kallas om det 
var fråga om m orsesignalering, v ilket 
jag var glad för då detta aldrig varit min 
starka sida.

D en d anske and rem askin isten  hade 
mönstrat av i New York, och i hans ställe 
hade vi fått en polsk maskinist. Han hade 
fått sin utbildning i polska marinen där 
han utbildats till ubåtsmaskinist. Han hade 
lång tjänstgöringstid i svenska fartyg och 
talade flytande svenska. Under konvojen 
blev han vårt orakel, hans utsago om vi 
skulle få en lugn eller orolig natt visade sig 
vara mycket säker.

K onvojen angrips
Konvojen ändrade kursen vid några tillfäl
len och några gånger styrdes zig-zagkurser 
dagtid. När konvojen inte längre skyd
dades av flyg kom de tyska ubåtarna och 
hängde efter konvojen som ett koppel 
spårhundar ända till flyget från Nordirland 
kunde ingripa och skydda konvojen. En 
kväll med rätt hyggligt väder kom det för
sta anfallet. Jag hade frivakt då en ångare 
på vår babordssida fick en torpedträff. 
Rådmansö skakade så att man nästan trod
de att vi blivit träffade. Sedan följde den 
ena detonationen efter den andra under två 
timmar. När jag övertog vakten 00.00 var 
allt lugnt och konvojen gled vidare framåt 
i den kolsvarta natten. Befälhavaren och 
andrestyrman sade att de sett att sju eller 
åtta fartyg träffats.

Redan på min vakt började vinden friska 
något och det blev inga anfall. Det blåste 
kuling hela dagen och i mässen sade den 
polske m askinisten: " I  natt kan vi sova 
lugnt, väd ret är för d åligt för an fa ll." 
På m orgonen såg vi att de båda trupp- 
transportfartygen saknades, och vi var

förvånade över att ubåtarna lyckats sänka 
dem. De hade dock klarat sig, och de kom 
tillbaka till konvojen under dagen. Dagen 
därpå blev vädret något bättre och på för
natten sänkte ubåtarna ytterligare några av 
handelsfartygen, dock inget i omedelbar 
närhet av Rådmansö. Vinden friskade åter 
och det blåste halv storm, vilket gav oss yt
terligare en natt utan anfall, men nästa dag 
mojnade det och klarnade upp.

V år polske m ask in ist föru tsad e nya 
ubåtsanfall. Förnatten gick och ingenting 
hände. Då jag övertog min vakt 06.00 var 
allt fridfullt, sikten var bra och siluetterna 
av de närm aste fartygen avtecknade sig 
tydligt, och sjöhävningen var ringa: kanske 
ett önskeväder för ubåtar. Andrestyrman 
lämnade över vakten till mig med följande 
ord: "Cigarro ligger på soffan i navigations- 
hytten och sover. Han har hört att polacken 
tror att det blir anfall och förmodligen har 
han tagit några styrketårar, så låt honom 
sova och säg ingenting till Griffith." Befäl
havarens namn var Sigurd, men flickorna i 
Buenos Aires hade kallat honom för Cigar
ro, vilket han sedan fick heta ombord. Det 
hade gått en dryg halvtimme av min vakt 
då ett fartyg tvärs om styrbord träffades 
av en torped. Jag trodde att det var Kiruna 
som träffades, men det var det inte. Någon 
nämnvärd skakning i Rådmansö blev det 
inte av explosionen, och den störde inte 
heller Cigarros slummer, men jag tvckte 
att jag borde låta honom veta att vi åter 
var anfallna. Jag gick in i navigationshyt- 
ten, ruskade om honom och sade: "Kapten, 
konvojen är under attack.'' Svaret blev: "Jä, 
jä. Lä den bare skyde", och så vände han 
sig om på andra sidan. Jag gick tillbaka 
till bryggan, och det gick kanske en kvart 
innan det hördes en våldsam explosion och 
Rådmansö skakades våldsamt av tryck
vågen då Africa träffades. Nu kom befäl
havaren ut med en jäkla fart, och när han 
hörde att det var Africa som låg sjunkande 
bakom oss tog han det ganska hårt och 
undrade om det fortfarande fanns danskar 
ombord, kanske personer som han kände. 
Så särdeles onykter var han inte, och efter 
en stund försvann han ner till sin hytt.

D et hade gått b ortåt en tim m a efter 
torpederingen av Africa då nödraketer, 
"stjärnskott", syntes långt föröver på ba
bords bog, vilket förvånade mig eftersom 
det var långt framför konvojledaren och 
där skulle inga av konvojens fartyg vara. 
Någon m inut senare kom  vår engelske 
radiotelegrafist uppstapplande på bryggan 
och mycket artigt och rapporterade: "Sir, 
I beg to report that a ship has been torpe- 
doed and is sending distress signals." Han 
var mycket skakad och hade tagit på sig 
en livräddningsdräkt, men inget livbälte. 
På huvudet hade han en "tin hat", alltså 
en engelsk stålhjälm frän första världskri

get. Ja, vi började nog bli ganska skakade 
allesam m ans. Jag kunde från bryggan 
se hur eldarna efter påfyrningen sprang 
uppför lejdarna och sedan höll till uppe 
på eldrumsgretingen. M askinpersonalen 
hade nog värst på sin arbetsplats, där ris
ken var stor att man skulle bli skållad och 
sedan dränkt. Då jag efter telegrafistens 
rapportering gick in i navigationshytten 
och studerade konvojplanen fann jag att 
det fartyg som sänt nödsignalerna var 
ett av trupptransportfartygen. Det hade 
förmodligen vid anfallet lämnat konvojen 
för att undgå ubåtarna, och så haft oturen 
att hamna rätt i vägen för en sådan.

På morgonen sågs inte något av trupp
transportfartygen till, och inte heller rädd- 
ningsfartyget. Då jag senare satt på ett 
"interrogation center" i London läste jag 
i en tidning att trupptransportfartygen 
sänkts och att ett par tusen amerikanska 
soldater på väg till Island hade omkom
mit. Notisen var rätt kortfattad, men den 
nämnde att många av dem hade frusit ihjäl 
i livbåtarna. Jag vet inte med bestämdhet 
att det gällde denna konvoj, men det finns 
anledning att förmoda det eftersom publi
ceringen skedde ungefär 14 dagar efter den 
sista attacken jag var med om.

Dagen efter anfallet fick vi åter tlyg- 
skvdd och ubåtarna kunde inte längre 
skugga konvojen som då bestod av runt 
50 fartyg: bortfallet var alltsä en tredjedel. 
Nu behövde det ju inte innebära att denna 
tred jed el b liv it sänkt, en del kunde ju 
ha kom mit bort från konvojen och ändå 
klarat sig till hamn själva. Säkert var dock 
konvojens förluster stora, i synnerhet i 
människoliv.

Från Loch Ew e till London
Utanför Malin Head delades konvojen upp 
ännu en gång. De som skulle till västkusten 
gick ner genom N orth Channel, och de 
som skulle till ostkusten fortsatte norrut, 
nu form erade på en enkel kolonn i en 
delvis utbojad farled. Vi gick upp till en 
fjord som heter Loch Ewe. Innan vi kom 
fram dit hade vi på natten under min vakt 
nära nog kolliderat med framförvarande 
fartyg, som helt plötsligt försökte vända 
framför stäven på oss. Eftersom det var på 
ett mycket trångt ställe var även befälha
varen på bryggan, och tack vare att vi fick 
full back omedelbart klarade vi oss. Vi låg 
i Loch Ewe ungefär ett dygn och befälha
varen fick nya instruktioner för den vidare 
resan längs ostkusten. Då han kom ombord 
igen kunde han berätta att den styrman, 
som haft vakten på båten som försökte 
vända framför stäven på Rådmansö blivit 
sinnesförvirrad och därför gjort denna un
derliga manöver. De två andra styrmännen 
var sedan tidigare oförmögna att sköta sin 
tjänst sä fartyget fick invänta nya styrmän
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och kunde inte följa konvojen. Vår resa 
längs ostkusten gick bra och vi anlände till 
London utan äventyrligheter.

Ombord på Rådmansö hade tredjestyr
man hand om utdelningen av pengarna 
till besättningen och införandet i motböck- 
erna, något som på grängesbåtarna skötts 
av förstestyrman och telegrafisten. Det var 
många avmönstringar i London och alltså 
mycket pengar jag fick hand om. Det var 
bortåt tre tusen pund, till större delen i nya 
fempundssedlar. Min hytt gick visserligen 
att låsa, men det fanns åtskilliga nycklar 
ombord som gick till den dörren, och inte 
fanns det någon låsbar låda i hytten, så jag 
var ganska oroad. Nå, jag var ju ombord, 
och i hytten större delen av tiden. När im- 
migrationsmyndigheterna fått reda på att 
jag skulle mönstra av och försöka åka till 
Sverige, fick jag helt enkelt inte gå iland. 
Allt gick bra, inga pengar kom på avvägar, 
och efter ett par dagar kunde jag redovisa 
till befälhavaren. Därefter mönstrade jag 
av, och med mina få tillhörigheter och un
der eskort av militärpolis förpassades jag 
till ett "interrogation center", en skola ute 
i Wandsworth.

Rådm ansö under kriget
D et fan n s säk ert m ånga fler svenska 
fartyg än Rådm ansö som under kriget 
hade rätt kaotiska förhållanden ombord.

På N u olja  och en del tran sb åtar som  
trafikerad e Stilla havet var ordningen 
förhållandevis god, och de historier som 
andrestyrm annen på Rådm ansö berät
tade för mig ville jag knappast tro på. 
Denne halm stadsbo som hade östersjö- 
skepparexam en hade tjänstg jort på ett 
annat svenskt fartyg som styrman. Detta 
fartyg hade torpederats och besättningen 
hade kom m it iland i England. Eftersom  
det inte fanns m öjlighet att ta sig hem 
till Sverige tog han ny hyra ombord på 
Rådmansö.

Det ordinarie befälet hade då lämnat 
fa rty g et och åkt hem  till  S v erig e  via 
P etsam o, som  under en kort tid m el
lan vinterkriget och fortsättningskriget 
tjänstgjorde som ett slags andningshål för 
Sverige. Ombord hade i stället kommit en 
ny svensk befälhavare, som enligt andre
styrm annen var svårt alkoholiserad. Vid 
ett tillfälle m åste styrm ännen ta spriten 
från befälhavaren och kasta den överbord 
för att han inte skulle bli alldeles omöjlig, 
men i nästa hamn förnyade han förrådet. 
Förstestyrm annen och stuerten var eng
elsmän, som läm nade fartyget i England 
efter en resa till USA. Tydligen hade de 
dessförinnan passat på att sälja en hel 
del av fartygets inventarier. I stället kom 
nu en äldre svensk förstestyrm an med 
sjökaptensbrev. Enligt andrestyrm annen

var han en rätt bra och kunnig person, 
men även han hade spritproblem  då han 
var periodare. Rådmansö kom sä ner till 
Sydam erika och Bahia Blanca, och där 
togs en last av vete för Callao in.

I Bahia Blanca hade befälhavaren tagit 
om bord ä lskarin n an , och han gav sig 
tusan på att han skulle ha m ed henne 
till Callao. M yndigheterna sade nej, och 
båten blev liggande två dagar efter det att 
den var avgångsklar. Efter det att kvin
nan gått iland utklarerade fartyget och 
under ledning av en lots anträddes resan 
till Callao via M agelians sund. Lotsen tog 
bara fartyget ut i Stilla havet, sedan fick 
Rådm ansö klara sig själv. Trots att det 
bara fanns ett översiktskort över södra 
Stilla havet ombord sä kom båten fram 
till Callao. Det hade dock blivit om fat
tande skador på lasten genom att vatten 
hade kom m it in i lastrum men. Orsaken 
till detta var antagligen slarv från befälets 
sida. Om det var rederiet, eller betrak
taren B ritish  War Transport som slagit 
larm  vet jag inte, men efter ankom sten 
till Callao kom representanter för svenska 
m yndigheter ombord. I sällskapet ingick 
ett par svenska fartygsbefälhavare som 
sakkunniga. A vsikten var tyd ligen  att 
avskeda befälhavaren och som ny befäl
havare insätta förstestyrm annen.

Förm odligen kände befälhavaren på
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sig vad som  vän tad es då besöket a v i
serades, så han såg till att förstestyrm an 
var ordentligt full när "undersöknings
kom m issionen" kom  om bord. Det blev 
avsked för båda två och i deras ställe 
anställdes två danskar, båda med danska 
sjökaptensbrev. De kom från danska far
tyg som blivit beslagtagna i Sydam erika, 
jag tror att det var Chile och Peru. Det 
var ju flera sydam erikanska stater som 
passade på att utöka sina handelsflottor 
på det viset när D anm ark kapitulerade 
för tyskarna.

Den som  var befälhavare under m itt 
gästspel på Rådmansö hade m önstrat på 
i Callao som förstestyrm an. Flera år se
nare, under min tjänstgöring i Röda kors- 
farten, träffade jag en av de svenska be
fälhavare som varit en av de sakkunniga 
i Callao. Han sade att det varit hopplöst 
att få någon reda i redovisningshandling
arna ombord på Rådmansö. Befälhavaren 
hade lyft stora penningbelopp från m äk
larna och betalt ut till de om bordvarande 
utan att ha en aning om vem som fått vad. 
Det hela var en hopplös röra och de sak
kunniga kunde bara rekom m endera att 
man skulle stryka ett streck över det som 
varit och börja om på nytt. Förstestyrman 
mr Griffith hade kom m it ombord senare. 
Han hade mönstrat på i Sydafrika, och jag 
kan inte förstå varför han inte hade blivit 
m obiliserad till tjänstgöring i engelska 
flottan. Han mönstrade troligen på samti
digt som "C igarro". Denne walesare hade 
både m aster och extra m aster "tickets", 
och hade dessutom  un iversitetsstudier 
bakom  sig. Enligt egen uppgift var han 
född på en ö utanför Wales, och m öjligen 
var keltiska hans m odersm ål, vilket kan
ske var orsaken till att han pratade en så 
tydlig och vacker engelska. Det var väl 
inte så m ycket att undra på att han tog 
sin tjänst ganska lätt. Han förklarade att 
hans am bitioner var att bli läkare, och 
han sparade pengar för att kunna avlägga 
sin examen, eller "go before the board", 
som han sade. Han var alltså sparsam , 
och större delen av hans klädesförråd  
var stabila y llevaror som han fått från 
olika h jälporganisationer som  skänkte 
persedlar till sjöm än och soldater.

M r Griffith hade tagit en passagerar- 
hytt intill salongen i besittning. Hytten 
var ganska liten  och m r G riffith  hade 
fotsvett och var inte överdrivet renlig av 
sig, så man fick nästan hålla för näsan om 
man skulle in i hytten, vilket föranledde 
mig att göra en del spydiga anm ärkning
ar då mr Griffith inte var närvarande, om 
vilken värdig representant han skulle bli 
för den brittiska läkarkåren. Jag tänkte 
mig knappast att jag skulle bli hans pa
tient -  men det är en annan historia.

H em  till Sverige
Skolan i Wandsworth var ett internerings- 
läger där de personer som kommit till Stor
britannien förhördes innan de fick röra sig 
fritt i landet eller resa vidare. Man gjorde 
där undersökningar för att hitta spioner 
och sabotörer. Tiden man fick tillbringa där 
berodde på vad man gjort i det förflutna 
och om det fanns något där som verkade 
misstänkt. Jag satt där 10 dagar, och jag 
förhördes av officerare från de tre vapen
slagen. Det fanns många nationaliteter på 
Wandsworth, men de flesta var fransmän. 
Befälspersonerna hade egna sovsalar och 
särskilt bord vid måltiderna. M aten var 
dock densamma för alla och ransoneringen 
var sträng i England, så vi levde på en 
spartansk kost. Jag har dock varken förr 
eller senare suttit i ett så distingerat bords
sällskap, det var nästan bara jag själv och 
ett par polacker som inte hade hedersle
gionens lilla röda ros på rockuppslaget. 
Ur flera synpunkter var denna korta tid en 
mycket intressant upplevelse.

Då jag blev fri från detta förhörscentrum 
var det med en utvisningsstämpel i pas
set. Det var bra för mig för då behövdes 
inte något särskilt tillstånd för utresan. 
Redan på kvällen sam m a dag som jag 
lämnat Wandsworth hade jag ordnat bil
jetter och tog ett tåg från London till det 
ställe i Skottland från vilket de svenska 
kurirplanen gick. Det var två plan som 
avgick denna kväll, Gripen  och Gladan. 
De fem passagerarna togs alla ombord på 
Gripen. De flesta passagerarstolarna var 
bortmonterade för att ge plats åt post och 
gods. Nu var godsutrymmet tomt, så det 
fanns väl inte m ycket att exportera från 
UK då. Jag förm odar att godsutrym m et 
var mer utnyttjat under flygningarna till 
UK. Planen var tvåmotoriga och saknade 
tryckkabin. För att undvika tyska jaktplan 
startade flygningen just då mörkret föll, 
och då vi närmade oss den norska kusten 
gick planen upp till cirka 8 000 m eters 
höjd, och då måste vi ha syrgasmasker på. 
Resan gick emellertid fint och vid midnatt 
landade vi på Bromma.

Jag satte åter fötterna på svensk mark 
efter nära tre års bortovaro. Alla flygningar 
gick dock inte lika bra, då Gripen och Gla
dan blev nerskjutna samma år.

Då jag kom m it hem  till Sverige och 
Stockholm gick jag upp till Grängesbergs- 
bolagets kontor för att göra upp en del eko
nomiska mellanhavanden. Jag tillfrågades 
om jag skulle gå upp till Rexbolaget, men 
det var inte min avsikt eftersom jag inte 
hade några m ellanhavanden med dem. 
"Jag tror att de gärna vill träffa styrman", 
var det någon som sade, och så ringde 
de upp Rexbolaget. Jo, det ville de gärna, 
så jag gick dit och blev väl mottagen av 
direktör Källström. Sedan jag bjudits att

sitta ner mitt emot honom vid skrivbordet 
frågade han: "H ur står det till ombord på 
Rådm ansö? Oj, oj, vilka kostnader och 
besvär vi haft med denna båt." Han tog 
sig för huvudet och ojade sig, så att man 
förstod att det inte alltid var lätt att vara 
skeppsredare.

Saggat och Akka
Efter en kortare tjänstgöring som förste
styrman ombord på m /s Luossa sensom
maren 1943 blev jag placerad som tillsy- 
ningsman på två av rederiets nybyggen 
som låg upplagda i Göta älv i närheten 
av Lödöse. Jag bodde på G ötaverkens 
hotell och åkte tåg varje arbetsdag upp till 
Alvhem tillsammans med ett par maskin
chefer. Vi hade ett par nattvaktmän som 
bevakade flera fartyg som var upplagda 
där. Vår uppgift var att se till att allt var i 
ordning och att inga inventarier förstördes 
samt baxa runt maskinerna. Jag har nog 
varken förr eller senare fått sä pass bra 
betalt för så lite arbete. Det var nästan så 
att man skämdes.

Därefter, från december 1943 till septem
ber 1947, kom jag att tjänstgöra i Saggat och 
Akka, både som stvrman och vikarierande 
befälhavare. Saggat var byggd i Göteborg 
1943, och hade ett brutto pä 5270 register
ton. System Akka var byggd ett år tidigare.

R öd a k orstrafik en
Efter det att Tyskland hjälpt italienarna att 
besegra Grekland och grekerna därigenom 
blivit isolerade utbröt i åtminstone vissa 
delar av landet hungersnöd och Interna
tionella Röda korset lyckades få de krig
förande att gå med på livsmedel skulle få 
sändas till Grekland.

För att sköta transporter och fördelning 
av hjälpsändningarna skulle neutrala stater 
medverka, och de var inte många i Europa 
eller världen i övrigt: Portugal, Schweiz 
och Sverige var väl nästan de enda, och 
Sverige hade fartygen. Hjälpsändningarna 
startades 1942. Rådmansö gjorde detta år 
en resa med spannm ål från en egyptisk 
hamn till Grekland. Jag hörde det ombord 
på henne och då hade alla icke-neutrala 
medborgare fått gå iland och blivit ersatta 
av neutrala. Ar 1942 sänktes det svenska 
fartyget s/s Stureborg som var befraktat 
av Röda korset. Från Stureborg räddades 
bara en man, en portugis, efter att ha drivit 
omkring i östra Medelhavet i 19 dygn.

Senare fick Röda korstrafiken både större 
omfattning och fastare organisation. Min
dre och m edelstora fartyg sattes in för 
transporter mellan andra medelhavsham- 
nar och Grekland och för livsmedelsdist- 
ribution i den grekiska övärlden. Större
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SAGGAT - + '  S V E R I G E

Här ligger Saggat målad för Röda-korstrafiken. Foto från Erik Sahlgrens album.

tonnage sattes in huvudsakligen för trans
porter av vete från Kanada till Grekland. 
G rängesbergsbolagets Akka gick ut på 
Röda korsfarten nästan direkt efter leve
ransen från Göta verken sommaren 1942.

Förstestyrm an på Saggat
I slutet av november 1943 tog den behag
liga tjänstgöringen som tillsyningsman på 
de upplagda fartygen i Göta älv slut, och 
jag placerades som vikarierande förstestyr
man ombord på Saggat, som nu befraktats 
av Röda korset. Fartyget, som varit upplagt 
i Göteborgs skärgård sedan leveransen, 
togs in till Götaverken för att förses med 
paravaner och m inskydd ; om m ålning 
av skrovet och påm ålning av nationali
tets- och Röda korsmärken. Gränges gråa 
skrovfärg byttes nu mot vitt. Belysning för 
de påmålade beteckningarna monterades, 
och splitterskydd i form av betongblock 
sattes upp runt navigations- och radiohytt 
samt runt rorsmannens plats. Dessutom 
ändrades inredningen eftersom vi skulle 
ha med passagerare på resan. Det hela tog 
rätt lång tid, och vi blev klara först några 
dagar före jul. Överresan till Kanada skulle 
ske tillsammans med m /s Mangalore, som 
också skulle gå för Röda korset.

Min anställning på Saggat skulle bara vara 
till dess vi sammanträffade med Akka, där 
det fanns en andrestyrman som var äldre i

bolagets tjänst än jag. Vi skulle alltså byta 
fartyg och befattning. På sätt och vis var 
denna anställning en utmaning för mig. Jag 
hade ju inte tjänstgjort så länge som förste
styrman och här var ett nytt fartyg med en 
hel del anordningar jag inte kommit i kontakt 
med innan. Det fanns inga anteckningar eller 
journaler som man kunde titta i, för att på sä 
sätt följa i föregångarens fotspår. Inte heller 
kunde jag bara söka klara det mest nödvän
diga och invänta avlösning inom en något 
osäker tidsrymd. Nej, här fick jag försöka 
ordna saker och ting efter eget huvud och 
erfarenheter. Som tur var hade vi en mycket 
bra befälhavare, lugn och sansad, som gärna 
ställde upp med råd om man frågade. Det 
var bara det, att även han med sin långa 
praktik som förstestyrman och befälhavare, 
mötte inte bara ett nytt fartyg utan även nya 
problem. Jag gjorde det första misstaget vid 
fyllning av färskvatten. Tidigare fartyg jag 
seglat i hade inte haft några hydroforer utan 
vattnet hade pumpats upp med handpum
par. Då kunde 30 ton vatten räcka för en 
besättning på 35 man ett par månader. På 
Saggat hade vi två 25-tons färskvattentankar 
i mellandäck plus reservvatten i akterpik och 
häcktank.

Vi läm nar Göteborg
Efter att ha g jort ett slags provtu r på 
R ivöfjord en och av en in stru ktör från

Flottan  b ibringats en något elem entär 
kunskap om hur vi skulle hantera para- 
vanerna, avgick vi från Göteborg dagen 
före julafton 1943. Vi var praktiskt taget 
i ballast: ett tiotal lastbilar på mellandäck 
var en gåva från Volvo till Röda korset; en 
del reservdelar som skulle till de fartyg 
som redan var sysselsatta i Röda kors
farten var hela lasten. Trots den stränga 
ransoneringen av livsmedel hade rederi
erna i Röda korsfarten fått tillstånd att till 
de svenska fartygen sända vissa svenska 
specialiteter som knäckebröd och ansjovis. 
Vi hade också tagit ombord en ansenlig 
mängd svenska spritvaror som skulle till 
de svenska fartygen, och även till svenska 
gen eralkon su latet i O ttaw a. Till detta 
återkom m er jag. Dessutom  hade vi nio 
passagerare. De flesta reste antingen för 
Röda korset eller för svenska staten och de 
skulle till Kanada och USA.

Efter att under natten legat till ankars på 
Vinga sand anträdde så de båda fartygen 
sin resa i gryningen och styrde norrut 
på svenskt territorialvatten. Vi hade lots 
ombord, och i början även eskort av ett 
par svenska jagare. I villkoren för Röda 
korstrafiken  ingick  att de krigförande 
skulle få kontrollera fartygen. För oss var 
den första kontrollhamnen Kristiansand.

Klockan 04.00 på ju laftonens morgon 
gick jag på min vakt. Vi hade just lämnat
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sen svenska lotsen  och fått norsk  lots 
ombord. Strax före klockan 05 ringde för- 
stem askinisten från m askinrum m et och 
meddelade att två fripassagerare kommit 
fram. Det var två norrmän som gömt sig i 
skorstenen och övre delen av denna hade 
jag inte kontrollerat före avgång. Det blev 
att meddela befälhavaren, och han blev 
givetvis inte glad. För hans del var det 
inget annat att göra än att överlämna dem 
till tyskarna i Kristiansand, även om de på
stod att de skulle komma att arkebuseras. 
En annan jobspost kom då han öppnade 
konvolutet med instruktioner för resan och 
där fann att vi från Färöarna måste styra 
så långt söderut som i höjd med Gibraltar 
innan vi kunde närma oss målet St. John i 
New Brunswick.

Problem  m ed vatten och olja
Strax därefter kom fartygets timmerman 
upp på bryggan med sin rutinmässiga rap
port över pejlingar av rännstenar och färsk- 
vattenstankar. Där kunde jag konstatera att 
vattennivån i den färskvattenstank som 
var inkopplad till hydroforpumpen hade 
sjunkit oroväckande sedan passagerarna 
kom m it ombord. Sä nu hade vi bekym 
mer både med dieselolja och färskvatten, 
förutom fripassagerarna.

Fram på dagen kom vi till Kristiansand 
och tysk militär kom ombord under befäl 
av en löjtnant från Schleswig. De gick ige
nom fartygets handlingar och kontrollera
de att det inte fanns ytterligare fripassage
rare ombord. Löjtnanten trodde inte att de 
båda norrmännen skulle bli skjutna, men 
att de skulle komma till något arbetsläger. 
Det var en strålande vacker dag, denna jul
afton, dä vi efter ett par timmars uppehåll 
lämnade Kristiansand under eskort av ett 
par tyska bevakningsbåtar. Den ena av dem 
sprängde genom beskjutning en d rivmina 
strax intill vår kurslinje. När vi kommit 
ut till territorialgränsen lämnade de tyska 
fartygen oss, och vi satte våra paravaner 
för att skydda oss mot förankrade minor.

Trots det fina vädret var det dock en rätt 
dyster julstämning ombord. Vi tänkte alla 
på de båda norrmännen som vi överlämnat 
till tyskarna, och jag och kaptenen hade olja 
och vatten att bekymra oss för. Kaptenen 
hade hört sig för om möjligheten att kom
plettera färskvatten och olja i Kristiansand, 
m en fått avslag. Vi hade anledning att 
förmoda att det skulle bli detsamma i nästa 
kontrollhamn, Torshavn på Färöarna. Det 
visade sig vara helt riktigt.

Lastrum 4 var en djuptank, som under 
ballastresor var fylld med ballastvatten. Jag 
hade låtit fylla den inne i Göteborgs hamn 
där vattnet är bräckt med i regel obetydlig 
salthalt. Detta blev vår räddning när det 
gällde vår färskvattensförsörjning. Till den 
fyllda färskvattenstanken fick endast en

handpump från köket kopplas in så detta 
vatten reserverades för m atlagning och 
dryck. Den andra tanken som hydroforen 
fick pumpa från fylldes på från djuptan
ken för färskvattnet från akterpiken var 
odugligt. Denna hade rostskyddsbehand- 
lats med någon smörja som lossnade från 
plåten. I häcktanken var vattnet ganska 
rostigt, men användbart att tvätta sig i. 
Passagerarna fick en spann av detta vatten 
varje dag för tvättning och rakning. Bada 
i djupvattentankens vatten kunde de göra 
hur mycket som önskades. Jag fick en del 
gliringar från passagerarna för bristen 
på bra vatten. Dieseloljeproblemet löstes 
genom att vi inte försökte forcera i motsjö. 
Meningen var att de båda fartygen skulle 
följas åt hela resan, men under den sista 
biten blev vi efter. Tydligen tyckte befäl
havaren på Mangalore att vi gick för sakta.

Under julnatten försvann det fina vädret 
och det blåste upp till storm från nord
väst. Fartyget började slingra och farten 
gick ned. Under efterm iddagens frivakt 
blev jag kallad till bryggan dä styrbords 
paravan hade skurit in mot fartygssidan 
och slog m ot denna vid varje överhal
ning. Felet vi gjorde var väl att vi skulle 
ha bärgat den tidigare eftersom paravan- 
svepet antagligen inte fungerade vid för 
låg fart genom vattnet. Jag visste mycket 
litet om paravaner och det gjorde nog de 
flesta ombord. Vi var rädda för minorna då 
flera svenska lejdfartyg hade minsprängts 
i detta område, vilket var orsaken till att vi 
behöll dem ute för länge. Nå, Saggat tålde 
nog kollisionerna, men paravanen fick en 
del skador. Vi lyckades få den ombord och 
placera den i sin ställning. Därefter var jag 
aldrig med om att använda paravaner.

Resan mellan Kristiansand och Torshavn 
tog ungefär två dygn. A nlöpandet och 
visiteringen gick enligt programmet. Hela 
resan mellan Göteborg-St. John tog mellan 
tre och fyra veckor.

Sprit försvinner i St. John
I St. John försågs fartyget med slinger- 
skott och så lossades de reservdelar och 
den proviant som skulle till andra fartyg 
liksom de brända och destillerade dryck
er till dessa och till K ungliga Svenska 
G eneralkonsulatet i O ttaw a, sam tidigt 
som  lastn in gen  påbörjades. M ed kän 
nedom om hur stöldbegärliga spritvaror 
är hade jag låtit stuva in samtliga lådor 
i ett d äckshus för om bryggan där de 
vakthavande styrm ännen kunde ha dem 
under uppsikt. Jag hade dessutom  själv 
räknat in lådorna, låst och tagit hand 
om n y ck larn a . För säk erh ets  sku ll så 
räknade jag dem även vid utlossningen. 
Allt stämde och det var inte någon åver
kan på lådorna. Så strax före arbetstidens 
slut kom m er stuveriförm annen rusande

och berättar att han inte kunnat få sprit
lådorna transporterade från kajen. Han 
tigger och ber att få ta om bord pallarna 
med spriten och placera dem under däck. 
Jag ville vara hygglig och hjälpsam och 
lät honom  sätta ner dem på huvuddäck 
akteru t m ot lö fte  om att det första de 
skulle göra nästa m orgon var att lossa 
dem igen. Vid 9-tiden nästa morgon upp
täckte jag att p allarna stod kvar, och jag 
fick tag på stuveriförm annen som såg till 
att pallarna kom iland. En stund senare, 
då jag var uppe i kaptenens daghytt för 
att tala med honom , så kom andrastyr- 
m annen upp med en flaska N orrlands 
akvavit, kallad planksaft, som han och 
timmermannen hade hittat i inredningen 
tillsam m ans m ed resterna av en låda. 
Då jag  fö rk lara t för b efä lh av aren  hur 
det hängde ihop utbrast han med fullt 
fog: "Jag  trodde inte att styrm an var så 
förbaskat dum !" Han gav order till oss att 
visitera m anskapets hytter och övriga ut
rymmen. Nog hade vi fått ombord ett par 
besättningsmän som var rätt törstiga, och 
en dörr från manskapsinredningen ledde 
via tonnaget ut till huvuddäck, men jag 
trodde inte att det var någon ur besätt
ningen som var skyldig. Vi hittade inte 
heller något vid visitationen. Det gjordes 
en p o lisan m älan  och några rödrockar 
från Canadian M ounted Police kom och 
gjorde en undersökning, utan att hitta 
något. Fram på efterm iddagen var em el
lertid ett flertal stuveriarbetare synbar
ligen spritpåverkade. Nu hade det hela 
kanske varit ur världen om inte lådan 
ingått i sändningen till generalkonsultet i 
Ottawa. "Jag  och styrman får tillsammans 
betala konsulatet för den stulna lådan", 
sade befälhavaren. Men så enkelt var det 
inte eftersom  lådan hade varit förseglad 
och Hans M ajestät Konungens sigill hade 
brutits. G eneralkonsulatet var inte alls 
intresserat av ersättning för det stulna, 
utan det gällde det brutna sigillet. Vice- 
konsuln i St. John, en av cheferna på vår 
agents kontor, anm odades att hälla ett 
konsulatsförhör, så det blev att för tredje 
gängen gå igenom  h änd elseförlop pet. 
Vicekonsuln var inte glad åt uppdraget, 
han hade annat att göra och förm od li
gen hade han inte några högre tankar 
om den svenske byråkrat som beordrat 
förhöret och som dessutom  verkade tro 
att Kungens sigill skulle hindra stölder 
av spritvaror.

När vi lossade vetelasten i Grekland 
hittad e vi de flesta  tom glasen  i akter
rummen, så det undanröjde varje tvivel 
om vem som hade stulit och konsumerat 
N orrland sakvaviten . Så börjad e alltså 
min tjänst i Röda korsfarten, som kom 
att om fatta ett par år.

Fortsättning följer!
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Cöthabolageh ångare Patria a d  Götarerken där hon byggdes 1915, da bilden togs. Patria överlevde första världskriget men torpederade> den 19 januari 

1940 av tyska ubåten U 9. Foto Anna Backlund.

Andra världskrigets ofrivilliga offer
Lars Alfredsson

Dagens svenskar tycker kanske att 
rubriken ovan är pretentiös. V årt 

land var ju  neutralt och drabbades inte 
av krigets fasor. Okunskapen är stor men

12

trots allt begriplig.
Under detta krig offrade ca 2000 svens

ka sjömän sina liv och antalet sjömän som 
fick men för livet var troligen detsamma.

Detta för att sjöfarten skulle kunna klara 
landets (och bidraga till de allierades) 
försörjning. Någon annan möjlighet fanns 
ju inte. 201 handelsfartyg och 31 fiskebåtar 
sänktes. Ingenting om detta förekommer 
eller har förekommit i skolornas historie- 
undervisning.

När tyskarna spärrade Skagerack ham
nade drygt fem tu sen  svenska sjöm än 
utanför spärren med små möjligheter att ta 
sig hem. Istället seglade de med konvojer 
ombord i svenska och andra länders fartyg 
främst norska och amerikanska. De sjömän 
som återkom till Sverige efter krigsåren 
plågades av sina svåra krigsupplevelser, 
men fann att våra myndigheter inte hade 
mycket till övers för dem. Varför måste 
man fråga sig?

Det är nu drygt 70 år sedan det första 
svenska lastfartyget under andra världs
kriget sänktes, s /s  Gertrud Bratt var på 
resa från Göteborg till Bristol då hon den

■ /

Brattrederiernas Gertrud B ratt var det första svenska handelsfartyget som sänktes under andra 
världskriget. Arkivbild Bertil Söderberg.
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Göthaångaren Flandria sänktes ett par timmar innan bolagsbäten Patria. Arkivbild Bertil Söderberg.

24 september 1939 stoppades av en tysk 
ubåt i Nordsjön. Besättningen beordrades 
i båtarna varefter fartyget sänktes med en 
torped. Denna brattångare var en välkänd 
syn för flanörerna på Masthuggskajen och 
hon blev sålunda den första i raden ax
kajens stamgäster som gick till sjöss för 
att aldrig återvända. Vad hjälpte fartygens 
nationalitetsbeteckningar pä sidorna när 
en tysk ubåtskapten tyckte att det fanns 
anledning att sänka dem! M inor fanns 
efterhand nästan överallt och kunde ju 
drabba vän och fiende lika.

D okum ent från G öthabolaget
För ett antal år sedan fick jag av en gammal 
arbetskamrat och vän överta de foton och 
dokument som ligger till grund för denna 
artikel. Med tanke på mitt sjöfartsintresse 
borde jag läm pligen bevara m aterialet 
tyckte han. Ibland har jag plockat fram 
dem ur lädan och studerat dem på nytt. 
Jag kan inte låta bli att beröras.

Vad tänker Astrid Jonsson när hon fyller 
i brevkortet till Förnyade Ångfartygsak- 
tiebolaget Götha den 4 februari 1940 och

meddelar att hon tillsammans med fyra av 
sina närmaste önskar bevista minnesguds- 
tjänsten i S:t Johanneskyrkan? Astrid har 
varit änka i sjutton dagar nu. Vintern är 
bistert kall och kanske funderar hon mitt 
i sorgen över hur pengarna skall räcka 
till bränsle för den dragiga lägenheten 
pä Brunnsgatan 6 i Annedal. Ar bamens 
kläder bra nog för att visas upp i kvrkan? 
Ofta tänker hon pä när hennes man Nils 
kom från Förmedlingen och glatt berättade 
att han fått hyra på en Sternhagare som 
hette Patria och som gick i reguljär trafik 
till Holland och Belgien. Nu skulle han 
komma hem ofta. Men han kom inte hem 
en enda gång . . .

Sänkningen av Patria och Flandria
M edan Astrid Jonsson så sm ått började 
se fram emot makens hemkomst lämnade 
den tyska ubåten U9 sin bas i Kiel och 
styrde ut i Nordsjön. Datum var den 16 
januari 1940 och chef ombord var Ober- 
leutnant Wolfgang Liith. Det var hans och 
U9:s första uppdrag. Strax före midnatt 
den 18 januari utanför den holländska kus

ten siktades ett fartyg pä väg till holländsk 
ham n. H on identifierades som  svensk 
och hette Flandria. Hon sänktes med en 
torped. Flandria var lastad med papper 
och gatsten och sjönk nästan omedelbart. 
Blott fyra man ur besättningen räddades 
efter att i två dygn ha drivit omkring på en 
flotte i snöstorm och utan mat!

Endast ett par timmar senare fann U9 sitt 
andra offer. Ett liknande fartyg på nordlig 
kurs, som visade sig vara Patria, torpede
rades. Hon bröts omedelbart itu och gick 
till botten efter några m inuter. Endast 
fyra man räddades efter att ha vistats i 32 
timmar på en flotte i 4 minusgrader. Den 
siktades av en finsk ångare som lyckades 
ta dem ombord. Den 22 januari anlöpte 
U9 W ilhelm shafen , förm od ligen  med 
en besättning som var mycket nöjd med 
operationen.

Astrids make Nils Gösta Jonsson var 
mönstrad som eldare ombord i s / s  Patria 
och omkom tillsammans med 18 kamrater 
när ångaren torpederades den 19 januari
1940.

Som eldare arbetade Nils Gösta längst 
ned i fartvget. Troligen omkom han ome
delbart när torpeden slet upp ett stort hål i 
skrovet och fartv get bröts itu. Däcksfolket 
i sina liw ästar hade trots allt hte större 
chans att överleva. Man drunknar ju inte, 
men att hamna i Nordsjöns kalla vinter
vatten innebär en snabb död genom för- 
frysning. Nils Gösta blev 27 år. Han hade 
otur. Den 3 januari mönstrade han av s /s  
Saturnus från Karlstad, och två dagar se
nare påmönstrade han s /s  Patria. Fjorton 
dagar senare drunknade han i Nordsjön.

S/s H ollandias förlisning
Fartyget kolliderade i tät tjocka den 13 
oktober 1940 i Östersjön med den finska 
ångaren Poseidon. H ollandia som var
lastad med malm sjönk omedelbart varvid 
tretton man miste livet.

Jag har här fått tillfälle att i all enkelhet 
visa hur den lilla m änniskan i vär egen 
om givning drabbades, utan att hon pä

Vid minnesgudstjänsten efter de förolyckade å 

ss. “Flandria“/ “Pa_tria“ önska

. . ......personer deltaga.

Förnyade Ångfartyg  saktiebolaget G Ö TH A,

Broströmia,

G ö t e b o r g
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TELEGRAFADRESS: STE RNHAGEN

RESUUÄR ÅKSBÅTS FÖRBIN DELSE:
eÖ TEBO R®  -  ANTWEHPE N 
GÖTEBORG -  ROTTERDAM 
GÖTEBORG “ AMSTERDAM
GÖTEB O RS -  ROU E N /l£  HAVRE

OCH VICE VERSA

Vi "bedja härmed få meddela, att det var vår 
avsikt att anordna en minne sgud s 13 äns t efter de förolyc
kade å våra ångare "Flandria och "Patria".

På önskan av sjömanspastor Uno Eklund kommer 
denna att anordnas gemensamt med minnesgudstjänst över 
andra bortgångna sjömän.

Denna är avsedd att hållas söndagen den 11
februari 194-0 i St, Johanneskyrkan vid tidpunkt som kom
mer att senare meddelas i dagspressen.

Då det vore önskvärt att få en uppfattning om 
antalet deltagande torde uppgift härå ben. insändas å
bifogade kort.

Med utmärkt högaktning

MJNNHSGUDSTJÄNST skort

T ill m innet av  bortgångna sjömän, som fallit 
offer för sjökriget september 1939 — januari 1940.

Söndagen den 11 februari 1940 
------ kl. 6 e. m. ------

S± Q o J u m m i Å i / z k a t L

H ollandia kolliderade i tät tjocka den 13 oktober 1940 och sjönk varvid 13 man miste livet.
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minsta vis önskade att bli indragen i ett 
krig mellan stormakterna. Samtidigt visas 
hur kontorsanställda på rederierna säkert 
med viss vånda fick skriva brev som dessa. 
Korrespondensen blev tyvärr omfattande.

Som  fram g år av b rev et b eträ ffan d e 
minnesgudstjänsten var det då inte så lätt 
att få anordna en sådan som det är idag. 
Trots trettiosex om kom na sjöm än från 
två torpederade fartyg måste man "bunta 
ihop" dem med ytterligare fartyg. Utöver 
de två Göthaångarna sänktes ytterligare 
två fartyg under två dagar. Vintern 1940 
var en mycket tung period för den svenska 
sjöfarten.

Göthabolaget drabbades hårt och miste 
halva sin flotta under kriget. Utöver de 
tre ångare som avhandlas i denna artikel 
förlorades flaggskeppet s / s  Belgia i ja 
nuari 1941. Hon förstördes av tyskt flyg 
i Themsenmynningen och blev vrak. Sex 
besättningsmän miste livet. Ångaren Bur- 
gundia anfölls av tyska flygplan i maj 1942 
varvid stora skador åsamkades midskepps. 
Hon blev så sm åningom  reparerad och 
kom i fart igen.

I brev från Förnyade Ångfartygsaktiebo- 
laget Göthas direktion till de anhöriga till 
de omkomna sjömännen vid Hollandias 
förlisning stod följande:

Det var vår avsikt, att då något av vära 
fartyg  passerade platsen fö r  "H ollandias"  
förolyckande, bringa de omkomna en hyllning 
från såväl anhöriga som rederiet. På grund av 
ovissheten när något fartyg skulle passera, ha 
vi icke ansett oss i förväg kunna meddela Eder 
härom.

Vi ha nu erhållit uppgift frän kapten D. Ad- 
dison ä ss. "Normandia" att man haft tillfälle 
fullfölja denna önskan och vi vilja då bringa 
till Eder kännedom hur minnet av de omkomna 
högtidlighölls.

Då ss. "Normandia" anlände till olycks
platsen, samlades hela besättningen kring den 
flaggprydda flotten på 3:ans lucka, där man 
placerat en krans från rederiet, som även var av
sedd som en hälsning från de anhöriga, en krans

frän befälet, en krans från däcks- och maskin
personalen, en blombukett från kökspersonalen 
samt en krans frän vänner till befälhavaren 
och övermaskinisten ä ss. "Hollandia". Med 
några ord till tack och en hälsning från rederiet 
och de anhöriga sänkte befälhavaren rederiets 
vackra blävita krans. Övermaskinisten hälsade 
frän gamla kamrater och sänkte befälets krans. 
Timmerman N ordenberg sjöng en hälsning  
till de bortgångna kamraterna och sänkte en 
vacker krans i blätt och gult. Förestånderskan 
sänkte en blombukett frän kökspersonalen och 
befälhavaren slutligen en krans från vänner till 
kapten Norberg och övermaskinist Berndtson.

Befälhavaren läste därefter en bön samt väl
signelsen och tackade besättningen. Den enkla 
men gripande minneshögtidligheten avslutades 
sä med en hälsning med flaggan.

Med utmärkt högaktning
Förnyade Anfartygs Ab Göta 

------------------------ • • • ------------------------

U-båtskaptenen  
som sänkte Flandria och Patria

Wolfgang Liith, Kapitän zur See föddes i 
Riga 1913 och dog den 13 maj 1945. Han 
tog befälet på ubåten U9 den 30 december 
1939 och utförde 6 operationer med henne. 
Resultatet blev 8 torpederade fartyg och 
Flandria och Patria blev alltså de första.

U9 levererades 1935 från Kiel. Längd 
42,7m. Bredd 4,0m. Fart 13 knop och med

en besättning om 22-24 man. Hon var en av 
20 av typen IIB. Hon var alltså en kustubåt.

I juni 1940 tog han befälet på U43 och 
med henne sänkte han bl a m /s  Yngaren i 
Nordatlanten den 12 januari 1942.

I septem ber 1942 läm nade W olfgang 
Liith Kiel för ett befäl i U181. Stridsområde 
Indiska Oceanen och Sydafrika. Återvände 
i januari 1943 efter att ha sänkt 16 fartyg. 
Under en ny resa i samma vatten sänktes 
10 fartyg inklusive Svenska Lloyds Sicilia 
den 27 augusti 1943. Resan omfattade 205 
dagar till sjöss!

Efter fem års oavbruten tjänst blev han 
i januari 1944 chef för M arineschule i 
Flensburg. Den 13 maj 1945 sköts han till 
döds vid skolan där han var chef. Skytten 
var en 18-årig matros och vakt. När Liith 
kom hem på natten svarade han inte på 
anrop. Eventuellt uppfattade han inte att 
han skulle lämna lösen. Spekulationerna 
var många hur dödsskjutningen gått till. 
Tyskland hade ju nyss kapitulerat, men den 
engelske kommendanten i Flensburg biföll 
storamiral Dönitz begäran om statsbegrav- 
ning för Liith. Efter akten meddelade Karl 
Dönitz att det hade varit hans avsikt att 
utse Wolfgang Liith till sin efterträdare som 
högste chef för ubåtsflottan

Wolfgang Luth var kontroversiell och 
saknade inte belackare. Kritikerna framhöll 
att många av hans sänkningar skett i lug
nare vatten och inte kunde jämföras med 
de svåra förhållandena i kriget på Nord
atlanten. Man kan ju hålla med vad gäller 
sänkningen av Sicilia. Att borda henne och 
att efter att ha studerat loggboken skicka 
besättningen i båtarna innan han torpe
derade fartyget var ju knappast heroiskt.

Wolfgang Liith blev Tysklands mest er- 
farne ubåtsofficer under kriget. Ombord i 
fyra ubåtar tjänstgjorde han 640 dagar till 
sjöss. Han sänkte totalt 47 fartyg om 226 
671 grt. (Han blev nummer 2 i denna lista).

Han blev en av de mest m edaljerade 
officerarna i flottan och 1 september 1944 
utnämndes han till Kapitän zur See.

Tvä unika foton frän minneshögtid under gäng då Normandia passerade platsen för H ollandias (bild sidan 14) förlisning. H ollandia kolliderade i tät 
tjocka den 13 oktober 1940 och sjönk varvid 13 man miste livet. Fotoarkiv Lars Alfredsson.
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Styrbjörn provar länspumpen innan leveransen 1910. Foto frän Sjöfarts- Styrbjörn i Bergen den 3 augusti 200b. Foto A lf], Kristiansen. 
museet, Göteborg.

Styrbjörn, en av Sveriges minsta uteseglare, 100 år
M  

Bertil Söderberg

I förra numret berättade jag kort om Styr
björns besök i Göteborg, eftersom det var 
100 år sedan hon lämnade byggnadsvarvet 
Götaverken.

S tyrb jö rn  byggd es av stål på k link  
på Göteborgs Nya Verkstads Ab (senare 
Götaverken) för Trafik Ab Grängesberg- 
Oxelösund i Stockholm. Byggnadsnr var 
318. Hon var på 167 brt och 42,85 nrt. 
Compoundångmaskinen var på 550 ihk. 
Leveransen ägde rum den 29 juli 1910.

S tation erad  i N arvik
Utskeppningen av malm från Narvik kom 
igång i januaril903 vid en provisorisk kaj 
som 1906 ersattes av en permanent. Det 
fanns ingen organiserad bogserbåtsverk- 
samhet i Narvik. LKAB hade dock köpt 
en liten båt som hette Thomas Angell för 
diverse tjänster i hamnen och på redden 
och hyrde även en period en bogserbåt.

M alm trafik en  ökade snabbt de första  
åren och även m alm fartygen i storlek, 
vilket krävde en starkare bogserbåt. Detta 
m edförde att TGO (Trafikaktiebolaget 
Grängesberg Oxelösund) skrev kontrakt 
den 16 februari 1910 med Göteborgs Nya 
Verkstads Ab om byggandet av en kraftig 
bogser- och bärgningsångare. Varvet som 
1917 ändrade namn till Götaverken, kom 
under den fö ljande 60-årsperiod en att 
bygga många malmfartyg för Gränges.

Styrbjörn sjösattes den 11 juni 1910 och 
provturer gjordes den 20 och 25 juli och när 
man övertog bogserbåten fick man punga 
ut med 135000 kr. Efter övertagandet av
gick Styrbjörn till Narvik. Den 1 augusti 
skrev avisen i Narvik följande:

"Den vidgjetne svenske taugbaat er ankom
met. "Styrbjörn" L.K.A.B.s nye slaepebaat, der 
er bygget i Göteborg er for ett par dager siden 
ankommet hertil. Det ser ut til at vaere en riktig

kraftig björn."
I Narvik kom Styrbjörn att tjänstgöra 

ända fram till 1963 och kom under åren 
att utföra, förutom bogserbåtsjobbet med 
malmbåtarna, en rad andra uppdrag som 
bärgningar av många fartyg i Ofotfjorden 
med omgivning. Representationsturer för 
Gränges och insatser för befolkningen i 
Narvik.

Ett exempel är när Styrbjörn i november
1915 bröt is för befolkningen i Skjomen. 
De föregående åren hade 25 man sågat is 
i ett par veckor för att göra fjorden fram
komlig. För Styrbjörn tog det jobbet tre 
timmar. Aven skolbarn från Kiruna som 
besökte Narvik fick göra en tur på fjorden 
med Styrbjörn. Förmodligen deras första 
sjöresa någonsin.

Den m est förnäm a gäst som åkt med 
S tyrb jörn  är tro lig en  Prins C arl, som 
besökte Narvik 1931 tillsammans med of-

Styrbjörn före moderniseringen 1951. Delförstornt vykort postat 29 augusti 
1946. Arkiv Bertil Söderberg.

Malmanläggningen i Narvik. Vykort frän Svenska Turistföreningen. Postat 
29 juni 1950. Foto G. Lundqvist.

16 U5? :4



jöfartsmuseet i Göteborg.

ficerskolleger. Han var vid den tidpunkten 
stationerad vid Riksgränsen.

Aren kring första världskriget
Exporten av malm ökade fram till första 
världskriget med över 3 miljoner ton ut
skeppat under 1913. Samma är i januari 
överfördes Styrbjörn till Rederi Ab Luleå- 
O foten i Stockholm , men 1916 blev det 
tempo tillbaka till TGO då Luleå-Ofoten 
övertogs.

England ville öka malmimporten till sina 
stålverk under kriget, men tyska u-båtar lu
rade i Norska havet och många fartyg blev 
sänkta. Gränges förlorade fyra fartyg 1915

och då hade exporten mer än halverats pga 
kriget. Ar 1917 blev ett bottenår av malm- 
skeppningar med endast 155 fartygsanlöp 
och under 460 000 ton malm. Förstl920såg  
man en ljusning i malmexporten och 1924 
sattes ett världsrekord i utskeppningen 
från N arvik, med 736 844 ton m alm  på 
en m ånad fördelat pä 136 fartyg. Dessa 
siffror ger belägg för den arbetsbörda som 
m anskapet på Styrbjörn utförde. Detta 
medförde att Gränges började se sig om 
efter ytterligare en bogserbåt.

År 1927 var man tvungen att hyra in 
bogserbåten Oger från Trondheims Läk- 
tarkom pani i nio m ånader för att klara

bogserbätsuppdragen. Sam m a som m ar 
inköp te  TGO b ogserbåten  D iana från 
Hamburg, som var byggd i Liibeck 1923 
och var i stort sett likvärdig med Styrbjörn. 
X u  hade Gränges fördubblat bogserbåtska- 
paciteten i hamnen och ända fram till 1950 
var de båda i bruk. Diana blev då ersatt 
med nybygget Sjöbjörn.

N arvik och andra världskriget
Tyskarna var i stort behov av den svenska 
malmen för sin rustningsindustri med le
veranser hela tiden både från Grängesberg 
och också Lappland. Eftersom  Narviks 
hamn var isfri blev den till en mycket stra
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Diana sänkt i Narvik i april 1940 liksom Styrbjörn (Th). Bergens Statsarkiv.

tegisk plats för de krigförande.
Efter Tysklands invasion av N orge i 

april 1940 var det hårda strider mellan de 
allierade och tyskarna i Narvik. Tyskarna 
fick sitt första stora nederlag i N arvik. 
Under slaget på våren 1940 blev totalt 
45 fartyg sänkta under striderna varav
29 inom hamnområdet inkluderande de 
två svenska bogserbåtarna Styrbjörn och 
Diana.

Hela LKAB:s anläggning i Narvik var 
förstörd, till största delen av tyskarna själva 
för att förhindra engelsmännen att komma 
åt malmexporten. Man fick dock själv lida 
för den förstörelse man gjort då det blev 
totalstopp i verksamheten under lång tid.

Styrbjörn under striderna
Den 9 april 1940 vid 5-tiden på morgonen 
inlöpte tyska sjöstridskrafter i N arviks 
hamn där de anföll två norska kustför- 
svarsfartyg som sänktes efter en kort strid. 
Bogserbåten Styrbjörn som vid tillfället låg 
förtöjd vid den så kallade Styrbjörnskajen, 
erhöll kl 9 på förmiddagen order att vara 
klar till tjänstgöring för tyska krigsmaktens 
räkning.

En timme senare tvingades befälhavaren 
att igångsätta bogserhjälpsarbeten, trans
port och krigsförnödenheter från fartygen

till kajanläggningen. Den 10 april anfölls 
de tyska ockupationsstyrkorna i sin tur av 
engelska sjöstridskrafter vilka sänkte flera 
jagare och transportfartyg. När befälhava
ren kl 8 fm nedkom till Styrbjörn befanns 
denna bem annad med tysk besättning, 
vilken tvingat iland den ordinarie svenska 
besättningen. Befälhavaren gick då ombord 
och hissade Sveriges flagga och förklarade 
att fartvget var svensk egendom. Tyskarna 
framhöll att fartyget beslagtagits och nu 
skulle användas för tyska flottans räkning.

Den 13 april inlöpte pä redden franska 
och engelska krigsfartyg vilka förintade 
resten av de tyska jagarna och transportfar
tygen. Efter stridens slut iakttogs Styrbjörn 
fortfarande ligga vid sin kaj till synes helt 
oskadad. Dagen därpå sänktes fartyget av 
tyskarna, antagligen genom öppnande eller 
sönderslående av bottenventilerna. Farty
get blev liggande på 20 fots vatten med ca 
30 graders styrbord slagsida. Även Diana 
sänktes vid samma tillfälle men båda bog- 
serarna bärgades i juli 1940 av bärgnings
ångaren Starkodder och iständsattes vid 
Kaarböes Mek. Verksted i Harstad samt vid 
bolagets egen slip i Narvik. Styrbjörn låg 
vid Kaarböes från den 7 till 18 augusti 1940. 
Resten av kriget var de båda bogserbåtarna 
under tysk kontroll, m en under svensk

flagg. Ett märkligt förfarande med tanke 
på vår neutralitet.

Efterkrigstiden 1945-1963
Redan 1946 ansöktes om passagera certifi- 
kat för Styrbjörn på 50 passagerare. Detta 
fick man efter att ha skaffat en livbåt till och 
flytvästar. Tydligen var det ett uppdämt 
behov för norrm ännen och speciellt då 
narviksborna att komma ut på sjön igen 
efter den långa ockupationen av tyskarna.

Krigsåren hade gått hårt ät bogserbå
tarna i Narvik, och Grängesbolaget beslöt 
att beställa en ny bogserbåt som ersätt
ning för Diana. Det blev Lödöse varv vid 
Göta älv som fick ordern och levererade 
Sjöbjörn 1950. Det märkliga var att hon 
fick  en com pou ndängm askin  som var 
byggd redan 1943 på N orska M arinens 
huvudvarv i Horten. Att man satsade på 
en ångmaskin kanske berodde på att det 
var långa leveranser på nya motorer och 
här fanns en färdig maskin att ta i bruk. Så 
hade man ju Styrbjörn som var ångdriven, 
vilket var lämpligt för då kunde man an
vända maskinpersonalen i båda båtarna.

När Sjöbjörn etablerat sig i Narvik, var 
det Styrbjörns tur att moderniseras och det 
valde man båtens byggnadsvarv Götaver
ken för. Man hade diskuterat att byta ut

Styrbjörn och senare Hestmanden i upplag i Meisfjorden den 7 juni 1971. Varvsarbeten på Styrbjörn 2002. Foto Magne Nilsen.
Foto Alf /. Kristianseu.
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ångmaskinen till en dieselmotor men som 
nämnts ovan var det praktiskt att behålla 
ångdriften antar jag. När renoveringen var 
klar hade Styrbjörns skorsten minskats 
från 9 till 6 meter. Inredningen hade byggts 
om enligt nya regler för besättningsutrym- 
mena. Arbetena var klara i augusti 1951 
dä Styrbjörn återkom till Narvik. Nu var 
det Sjöbjörn som spelade huvudrollen i 
bogserverksamheten och Styrbjörn kom 
allt som oftast att ligga som reservbåt för 
Sjöbjörn.

Ar 1962 tillkom ytterligare en bogserbåt 
Svarta Björn. Nu hade Styrbjörn gjort 
sitt och båten lades ut till försäljning. Ny 
ägare blev Hövding Skipsopphugging i 
Sandnessjöen, som betalade 46000 NRK för 
den gamla kämpen. Namnet ändrades till 
Atlet. I slutet av 1963 gjorde Styrbjörn sin 
sista resa för Grängesbergsbolaget, då hon 
drog en pontonkran till Mo i Rana.

Hövding hade gjort ett bra köp. Styr
björn hade ju moderniserats för bara 13 
år sedan och dessutom varit mycket lite 
i bruk. H övding använde henne för att 
bogsera tyska fartygsvrak från krigsåren 
som man fått bärgningsrätten till utefter 
norska kusten. Efter några års aktiv tjänst 
blev bogseruppdragen färre i takt med att 
vraken bärgades och Atlet blev upplagt 
i Meisfjorden lite nord om Sandnessjöen. 
Maskinen smörjdes in med tektyl och fick 
ett gott skydd till en början men man täckte 
inte över skorstenen , vilket m edförde 
att regnvatten kom in och rosten började 
sprida sig över stora delar av båten.

In på 1970-talet såg det ut som om Styr
björn skulle drabbas av samma öde som 
de vrak hon bogserat till Hövdings upp-

huggningsvarv. Som tur var blev det inte 
så för räddande ängel var N orsk Vete- 
ranskibsklub som sände tre av sina mest 
erfarna fartygsexperter för att besiktiga 
Atlet. Detta skall vi svenskar vara mycket 
tacksam m a för. Sam tid ig t skulle  m an 
besiktiga lastångaren H estm anden som 
var klar för upphuggning. En ångare som 
klarat två världskrig och nu väntade på 
skärbrännarna.

Styrbjörns räddare
Här stod nu Norsk Veteranskibsklub inför 
ett m ycket stort men angeläget ärende. 
Man kallade till extra årsmöte för att be
sluta i frågan om att rädda båda fartygen. 
Förutsättningen var att detta inte fick gå 
ut över klubbens arbete m ed ångaren 
Böröysund, och att kostnaderna för köp 
och restaurering huvudsakligen skulle 
bekostas av offentliga och privata medel 
som öronm ärktes för de båda ångarna. 
Marknadspriset för Atlet var 180 000 NRK, 
men efter förhandlingar med H övding 
blev priset halverat. En god början  på 
privat sponsring! A tlet blev liggande i 
Meisfjorden till den 15 april 1980, nästan 
på dagen 40 år efter att tyskarna sänkte 
henne i Narvik, då båten bogserades till 
Trondhjems Mek. Verksted för dockning 
och diverse nödvändiga reparationer. Där
efter bogserades Styrbjörn, som återfått sitt 
gamla namn, till Oslo den 16 juli där Oslo 
hamn beviljat avgiftsfri kajplats akter om 
Böröysund på Nordre Akershus kai.

Ett arbetslag pä 8 till 10 personer blev 
efterhand etablerat, och dessa var de verk
liga entusiasterna som inte gav upp så lätt. 
Men utan betydliga ekonom iska bidrag

skulle det inte vara m öjligt att nå målet 
att få Styrbjörn under ånga igen och bli 
en sjögående museibogserbåt som skulle 
kunna visa på ett svenskt-norskt samarbete 
av sjöfarts och industriell kulturhistoria.

Arbetet gick framåt men satte fart först 
efter 18 år då R iksantikvarien  började 
intressera sig för projektet med att be
vilja större belopp till Styrbjörn så att man 
kunde anlita varv för restaureringen. Det 
blev Drammen Skipsreparasjon som tog 
sig an Styrbjörn och där blev hon liggande 
i fyra är eftersom man anpassade sig till 
både varvets beläggning och klubbens 
ekonomiska resurser. Det var stora arbeten 
som utfördes bl a plåtbyten och renovering 
av trädäcket. Även Sjöfartsdirektoratet 
ställde krav vilket måste åtgärdas innan 
man kunde få färdig Styrbjörn. Nämnas 
kan att hon under varvvistelsen fick åter 
sin Gränges-grå färg på skrovet.

M ålet var att få Styrbjörn klar till fi
randet av unionsupplösningen 2005. För 
Styrbjörn är ett bevis på det goda förhål
landet m ellan N orge och Sverige efter 
un ionsu pplösn ingen . M an hade länge 
planer på att segla O slo-Stockholm -G öte- 
borg-Narvik. Tyvärr blev det inte så utan 
man höll sig i Norge och var bl a med på 
Nord Steam träffen i Bergen 2005. För de 
som jobbat mest med Styrb j öm  under alla 
år måste det känts väldigt bra att få upp
leva Styrbjörn gå för egen maskin efter allt 
arbete de trogna "Styrbjörn-gänget" utfört 
under 25 år. Hur mänga timmar man lagt 
ned vet man inte men beräknas till en bit 
över 100 000 timmar. All heder åt dessa 
fartygsentusiaster!

Till Göteborg två gånger 
Nu var S tyrbjörn  sjödu glig  igen men 
några mindre arbeten måste utföras innan 
hon kunde få ett perm anent certifikat. 
Detta blev ordnat som m aren 2007 bara 
några dagar innan man avgick till Nord 
Steam mötet i Göteborg. Det var då första 
gången som undertecknad var ombord 
på Styrbjörn och blev väl mottagen. Tre 
år senare återkom  Sty rb jö rn  till staden 
där hon byggdes för 100 år sedan för att 
markera 100-årsdagen.

Då passade jag på att följa med pä en tur 
i Göteborgs skärgård och det var en mycket 
trevlig upplevelse kan jag lova.

•&

Källor
Norsk Veteranskibsklub, skrift om Styr
björn 100 år av Eivind Lande 
Böcker och handlingar från Grängesbergs
bolaget
Sjöfartsmuseet, Göteborg 
Riksarkivet, Stockholm

Sektionschefen hos Riksantikvarien Alexander Ytteborg besökte sommaren 2009 Styrbjörn. Från vänster: 
Erik Steen, Arild Mathisen, Paul Roar Fjeld, Göran Hansen, Alexander Ytteborg, Tom Björge Jensen 
och Magne Nilsen. Foto Öivind Ödegård.
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Tyska passagerarångaren Vaterland beslagtogs av USA. Hon blev USS Leviathan och sattes in i trafiken med trupper till Frankrike. Här lämnar hon New 
York den 8 juli 1918. Fotoarkiv Naval Historical Foundation, USA.

Harry Holmström och "Bron till Frankrike"
Bertil Holmström

I förra Länspumpen skrev John E. Persson om USA-byggda standardfartyg under 
första världskriget. Detta fick mig att minnas vad min far Harry berättade om sina 
blygsamma insatser i sammanhanget - han gjorde tre resor med sådana nybyggen, från 
Seattle genom Panamakanalen till Hampton Roads, med återresa per järnväg. Före 
kriget arbetade han i flera olika fartyg. Två av dessa kom senare att medverka aktivt 
i trupptransporterna över Atlanten. Denna artikel handlar om dessa fartyg och deras 
plats i det stora projektet, "Bron till Frankrike."

Upptakten
Den 28 juni 1914 m ördades ärkehertig  
Franz Ferdinand i Sarajevo -  startskott i 
bokstavlig mening för Världskriget (det 
gick ett kvartssekel innan m an m åste 
förtydliga till Första). Inom några måna
der var "centralm akterna" Tyskland och 
Ö sterrike-U ngern i krig inte bara med 
grannländer på kontinenten utan också 
med Storbritannien. År av ställningskrig i 
leriga skyttegravar skulle följa.

Men kriget fördes även till sjöss. Tyska 
ubåtar blev undan för undan ett allt större 
hot m ot västm aktern as s jö fart. D en 7 
maj 1915 torpederades det brittiska pas
sagerarfartyget Lusitania utanför södra 
Irland. 1198 människor förlorade sina liv, 
däribland 785 passagerare (inklusive 94 
barn). Bland de omkomna var också 128 
amerikaner. Dådet fram kallade en stark

opinion i USA för att gå med i kriget på 
västmakternas sida.

Ur Harry Holmströms Alien Seamans Identifica
tion Card. Arkiv Bertil Holmström.

Fram till slutet av 1916 hade tyska ubå
tar hunnit sänka fartyg om totalt 2900000 
brutto registerton, varav 1270000 ton det 
sista halvåret.

Å r 1917 -  ett händelserikt år
Den 31 januari: Tyskland proklam erade 
det oinskränkta ubåtskriget. Under första 
halvåret 1917 sänktes 3300000 ton, mer än 
under hela kriget dessförinnan.

Den 30 januari: United States Shipping 
Board (USSB) organiserades med William 
Denman som ordförande.

Den 6 april: USA förklarade Tyskland 
krig -  en direkt följd av det oinskränkta 
ubåtskriget. Tyska och österrikiska skepp 
i am erikanska ham nar in tern erad es -  
däribland passagerarfartyg som Vaterland, 
vilken senare skulle bli USS Leviathan. 
Ö ver en natt fick USSB en ny roll -  att 
säkerställa tillgång av tonnage för trans
port av amerikansk trupp och tillhörande 
förnödenheter. Redan från början var man 
fullt på det klara med att man inte kunde 
invänta sedvanlig upphandling på den 
privata marknaden.

Den 16 april: Emergency Fleet Corpora
tion (EFC) skapades med ett aktiekapital
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på 50 miljoner dollar, för införskaffande, 
underhåll och drift av handelsfartyg. Re
dan från början var det bäddat för bråk. 
Styrelseordföranden William Denman var 
en stark förespråkare för träfartyg. Verk
ställande direktören, George Washington 
Goethals (f d chefsingenjör för Panamaka- 
nalbygget) var en stark förespråkare för 
stålfartyg. I ett pressmeddelande talades 
om om " a great fleet of wooden ships". Den 
viktigaste delen av ansträngningarna skul
le komma att bli en intensiv nybyggnation 
av stålfartyg av ett fåtal standardmodeller, 
som beskrivits i Perssons artikel.

Den 30 juni: De internerade fientliga 
skeppen överfördes till USSB. Det hand
lade om 97 fartyg om totalt nära 700000 
bruttoton.

Juli: Register upprättades över icke-ame- 
rikanska medborgare. Den 5 juli registre
rade sig svenske undersåten Harry Martin 
Holmstrom, boende i Seattle Precinct 165, 
King County, State of W ashington, "in  
accordance with the proclamation of the 
President of the United States, and in com- 
pliance with law". Mera om Harry nedan.

Den 27 juli: Kontroversen stål-eller-trä 
löstes genom att både Denman och Goe
thals lämnade EFC. Ny ordförande i USSB 
blev Edward N. Hurley.

September: Morgan Lines' passagerar
fartyg Antilles chartrades med civil besätt
ning för transport av amerikansk trupp till 
Frankrike.

Den 17 september: USSB övertog passa
gerarfartyget Northern Pacific, som senare, 
den 3 november togs i marinens tjänst soni 
USS Northern Pacific och sattes in som 
trupptransportfartyg.

Den 12 oktober: EFC utfärdade en order 
med innebörd att man kunde ta i anspråk 
alla stålbyggd a am erikanska last- och 
passagerarfartyg på 2500 tdw och större, 
användbara i oceanfart.

Den 17 oktober: Antilles torpederades 
och sänktes på återresa från Frankrike, 
av den tyska ubåten U-62 varvid 67 man

Antilles i en franskhamn i oktober 1917. Detta och nedre fotot, arkiv Naval Historical Foundation, USA.

Ångaren A ntilles med trupper omhord 1917. Hon torpederades samma år 
den 3 7 oktober.

miste livet.
Den 20 november: Neiv York Times hade 

en notis med ru briken  Fed eral Cargo 
Ship R eady to Launch. Fartyget, med 
namnet Adlon, var det första i The Great 
Government-Built Fleet och skulle sjösät
tas i Seattle kommande lördag. Det var på 
8 800 ton, byggt av stål och oljeeldat och 
hade tagit fem månader att bygga. Priset 
var drygt en och en halv miljon dollar.

Sam tid ig t b erättad es att 28 tid igare 
beslagtagna stälfartyg under bvggnation 
på amerikanska van- nu hade färdigställts 
och mottagits av EFC. De hade byggts på 
olika privata varv, på Atlantkusten, Stil- 
lahavskusten, och runt De Stora Sjöarna. 
Tonnaget varierar från 3 000 till 11000 ton.

En D arling cartoon illus
trerande bron till Frankrike. 
Publicerad med tillstånd av 
The Darling Wildlife Society, 
University oflowa.

Alla var oljeeldade. De förväntades komma 
i aktiv tjänst under de närmaste veckorna.

H arry i USA 1910-1920
Innan vi fortsätter kan det vara värt att 
b erätta  om svenske undersåten  H arrv 
Martin Holmstrom, och om några fartvg 
han arbetade på under fredstid, fartyg som 
nu skulle komma att ta aktiv del i krigsan- 
strängningama.

Min far Harrv föddes på annandag jul 
1887 pä Klinken, östra udden på Rönnö 
(Rundö) i Tjärnö socken i norra Bohuslän, 
som tredje barn av tio. Som alla skärgårds- 
pojkar pä den tiden gick han till sjöss sä 
snart han gått och läst. Första skutan var 
skonertskeppet Dido av Strömstad. Efter
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På s/s Northern Pacific arbetade Harry Holmström som matros tills ångaren rekvirerades av USA för 
tmpptransporter. Vykort frän Bertil Holmström.

militärtjänst på pansarskeppet Oden följde 
han exemplet av storebror Julius, morbrö
derna Karl och Ivar, och många andra unga

FEDERAL GÄRGO SHIP 
READY TO LÄUNCH

First of Great Govemment- 
Built Fleet Wiil Be Floated 

a t Seattle Saturday.

HAS BEEN NAMED ADLON

Steel O il-B urner of 8,800 T ons—  
T w enty-jsigh t R equisittoned Ves- 

se ls A lready  Accfcpted.

Special to  The 2Jcu) YorTt Times. 
W ASH IN G TO N , Nov. 'JU.—.An epociia.. 

event w ith  th e  Em ergency F léet Corpor
ation will tak e  place o ex t  Saturday 

,when th e  Steel vessel ■ Adlon, th e  f ir s t  tc  
bS.eonstructed  by th e  G overnm ent sincc 
w a r  Yi'3ji declareä, will be launcheä  al

Tidningsklipp från New York Times den 21 no
vember 1917.

män i bygden - han reste till "N york", i det 
stora landet i väster.

Han anlände till Ellis Island den 1 maj 
1910 med Carmania, "the largest turbine 
steamer yet built".

Harry undgick det öde som många im
migranter drabbades av, arbetslöshet. Två 
veckor senare, daterat New York den 17 
maj 1910, kunde han skriva hem till sina 
föräldrar:

"jag får tala om att jag är ombord i en Mor- 
ganbåt som går emelan New Orleans och här, 
jag har varit med en tripp jag har tretton daler i 
månaden och det får man ju lov att säga är gått

betalt för en som är sä godt som dövstum eller 
hvad jag skall kalla det [...] Karl bringade mig 
den här platsen det var mer än jag hadde tenkt 
[...] här ombord är det för det mesta bara vask- 
ning och lite målning emellanåt, jag  tycker bra 
om mig här, om det bara hadde varit lite mindre 
Skandinaver det är svenskar och norskar alla 
saman [...] Båtman är svensk och han komderar 
åss på svenska, men jag tror att det komer till 
att dröja inan jag lärer språket"

Den goda starten till trots stannade inte 
Harry i New York. Nästa vår var han i San 
Fransisco och mönstrade på 3m /bark Star 
of India för resa till Nushagak Bay i Alaska 
för en sommars laxfiske.

Den 14 juli 1913 undertecknade han en 
Declaration of Intention (det som kallades 
"första papperet", en etapp mot att söka 
medborgarskap). Hans bostad låg då på 
116 Drumm Street i San Fransisco. Han 
arbetade på en av de färjor som gick i pend- 
lartrafik mellan Vallejo och San Fransisco. 
Kaptenen ombord, Andrew Samuels, var 
född på Tjärnö som Anders Samuelsson, 
och bland H arrys skeppskam rater var 
Charles Zimmerman från Tjärnö, systerson 
till Andrew.

Senare flyttade Harry till Seattle. Under 
en period arbetade han som m atros pä 
s /s  Northern Pacific, i trafik mellan San 
Fransisco och A storia, Oregon. A nställ
ningen upphörde troligen i samband med 
att fartyget rekvirerades av USSB den 17 
september 1917.

Harry gjorde, som nämndes inlednings
vis, tre resor med nybyggen från Seattle via 
Panamakanalen till östkusten, med återresa 
västerut med tåg.

Rimligtvis måste det tagit några måna
der att utrusta den ovan nämnda Adlon 
innan hon för egen m askin kunde göra 
färden ner längs amerikanska västkusten,

genom den då bara tre år gamla Panamaka
nalen, över Karibiska havet och upp längs 
ostkusten, kanske till Hampton Roads.

Det förefaller inte osannolikt att alien 
seaman Holmstrom ingick i besättningen, 
den första av hans tre resor genom kanalen 
i nordlig riktning. Harry och hans skepps
kamrater fick sedan enkel biljett tillbaka 
hem till Seattle, för att mönstra på ett nytt 
nybygge.

Enligt Persson hade Seattle fem varv som 
tillsammans byggde 140 fartyg för EFC.

M organ Steam ship Lines
I brev till föräldrarna, daterat New Orleans 
den 31 August 1910 skriver Harry så här 

"ni frågar lwad fö r  slags båt jag är med, 
det är en passagerarbåt, det är en fin båt för
resten han är nära 7 tusen register tons och 
bär ett vackert namn "Antilles" samt tillhör 
Morganline det är 23 syskon men det är bara 
7 passenger bot — vi är 20 mans besättning pä 
däck, alla Skandinavier så när som på två — " 

Redan 1834 (två år efter öppnandet av 
Göta kanal) öppnade Charles Morgan re
guljär ångbåtstrafik längs Staternas östkust 
mellan New York och Charleston, senare 
utsträckt till New Orleans, Galveston och 
Havanna. Texas var en självständig stat 
från 1836 tills den upptogs i unionen 1845, 
och M organs C olum bia var den första 
ångbåten att trafikera Galveston. Morgan 
öppnade en farled från Galveston upp till 
Houston som kunde trafikeras av ocean
gående fartyg, och byggde också järnvägar 
från Houston och västerut.

U nder inbördeskriget 1861-1865  var 
fartygen konfiskerade av de stridande, 
några av nordstaterna, några av sydsta
terna. Efter kriget återupptogs trafiken 
som tidigare.

Efter Morgans död 1878 kom rederiet och 
järnvägsbolagen att införlivas i Southerns 
Pacific-koncernen. Rederiet fick officiellt 
namnet Southern Pacific Steamship Com- 
pany, något som tydligen inte slagit igenom 
ännu så sent som 1910!

De sju passagerarbåtar som Harry re
fererar till var Creole, Momus, Antilles, 
Proteus och Comus på rutten New York- 
New Orleans, och Excelsior och Chalmette 
pä rutten New Orleans-H avana. En resa 
New York-New Orleans tog närmare fem 
dagar, någon dag längre än en tågresa - 
ändå ganska konkurrenskraftigt även för 
affärsresenärer, med tanke på hur mycket 
bekvämare det var på en båt. En enkelresa 
kostade 40 $ i första klass och 20 $ i tredje.

"The luxury liner" Proteus, byggd 1900, 
har kommit att få bestående intresse. En 
dimmig natt i augusti 1918, under färd från 
New Orleans till New York och med släckta 
lanternor på grund av ubåtsfaran, ramma
des hon av ångaren Cushing söder om Cap 
Hatteras och sjönk på 120 fots djup. Vraket
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Fofof taget frän förmasten pä Western Pacific, 
babordssidan. Arkiv Bertil Holmström.

är idag ett m ycket uppskattat objekt för 
dykare eftersom vattnet vanligen är klart.

Vi återkommer nedan till Antilles och 
hennes insatser i Världskriget.

The Great Northern  
Pacific Steam ship Com pany

Närmaste storstad norr om San Fransisco 
är Portland, som ligger på Oregonsidan 
av C olu m biaflod en (gränsflod  m ellan 
O regon och W ashington), en b it up p 
ströms från flodmynningen vid Astoria. 
Innan det fanns flyg och motorvägar var 
det huvudsakligen järnväg som gällde. 
En järnvägsresa mellan San Fransisco och 
Portland med Southern Pacific Rail Road 
tog drygt tre dygn.

Under åren 1915-1917  gavs ett alter
nativ. Ett konkurrerande järnvägsbolag, 
Northern Pacific Rail Road, hade en linje 
mellan Astoria och Portland. Man bildade 
ett dotterbolag, The Great Northern Pacific 
Steam ship Company, som lät bygga två 
passagerarfartyg att föra resande från San 
Fransisco till Astoria, med fortsättning med 
tåg till Portland. Restiden var bara tre tim
mar längre än med tåg!

De nya ångarna byggdes i Philadelphia 
och var m ycket luxuöst inredda, därav 
reklamens "the Twin Palaces of the Paci
fic". Det första fartyget, Great Northern, 
lämnade Philadelphia den 27 januari 1915, 
systern Northern Pacific den 25 mars. De 
hade en lång resa innan de kunde sättas i 
trafik på sin planerade rutt.

Men de gick inte tomma, de var fyllda 
av turister! Många ville göra en resa ge
nom den nybyggda Panamakanalen (den 
hade invigts i augusti 1914), och dessutom 
pågick det utställningar både i San Diego 
och San Fransisco.

H ur vet jag  att H arry  a rb etad e  på 
N orthern Pacific? Jo, i hans fotoalbum  
finns ett foto taget från utkikskorgen på

Observera den utsvängda livbåten längst akter pä

förmasten och med anteckning på baksi
dan (gjord av mig när vi bläddrade genom 
albumet tillsammans) "Northern Pacific". 
Och bland hans efterlämnade bilder finns 
ett (oanvänt) vykort visande "The Great 
Northern. One of the Twin Palaces of the 
Pacific".

Mera om fartygens insatser i Världskri
get nedan.

Inte bara stålfartyg
John E. Perssons artikel behandlade ny
byggnation av fraktfartyg av stål, en vä
sentlig del av "Bron till Frankrike", men 
inte den enda.

Som ovan nämnts tänkte EFC från början 
satsa på träfartyg. Det fanns enorma skogar 
på Stillahavskusten som kunde leverera 
timmer, därem ot var tillgången på stål 
begränsad.

Chefsarkitekten för USSB, Theodore E. 
Ferris, ritade flera olika fartyg både av 
stål och av trä, avsedda för massproduk
tion. En populär träfartygstyp, EFC 1001, 
var på 3 500 tdw, 281 fot lång, och med 
en trippelmaskin på 1 400 ihkr. Fartygen 
byggdes på olika sam m ansättningsvarv 
från numrerade plankor prefabricerade på 
annan ort. Verksamheten följdes givetvis

uppmärksamt av pressen.
Den 28 oktober 1918 kunde EFC:s Lum- 

ber Department stolt berätta om "Big Ship 
Lumber Output -  Enough Produced in a 
Year to Lay a Bridge to France". Tecknaren 
Jay Norwood Darling (1879-1962), med 
artistnamnet J.N .D 'ing, hade till yrke att 
göra teckningar, cartoons, till aktuella hän
delser. Han nappade direkt på rubriken. 
Inte mindre än 130 tidningar över hela USA 
prenumererade på hans teckningar. Någon 
dag senare kunde deras läsare njuta av den 
suggestiva teckningen av jätten som på 
sina axlar bär en bro över havet, fylld med 
soldater. Begreppet "a  bridge to France" 
kom  senare att få en vidgad innebörd. 
Det användes av Hurley som titel på den 
bok (tryckt 1928) där han beskriver EFC- 
projektet i dess helhet. Varje kapitel i boken 
inleds med Darlings teckning.

Träfartygens roll i Bron kom att bli blyg
sam. Totalt 703 b eställd es. Endast 265 
av dessa kom att transportera gods över 
Atlanten.

Inte bara nybyggnation
Den av Persson beskrivna nybyggnatio
nen av standardiserade fartyg var alltså 
endast en del av brobygget till Frankrike. 
Rekvirerade eller köpta fartyg utgjorde till 
en början en större grupp. I samma notis i 
New York Times december 1917 som rap
porterade om den första stapelavlöpningen 
noteras också att 28 fartyg rekvirerats.

En stor flotta trafikerade före kriget de 
Stora Sjöarna, med järnm alm  från Övre 
Sjön till hamnarna i Erie f vb  till stålverken 
i Pittsburghsområdet. Totalt 64 av dessa 
kom att delta i Bron. Några var för långa 
för att passera slussarna i Wellandkanalen 
mellan sjöarna Erie och Ontario. Man bygg
de då två vattentäta tvärskott och delade 
fartyget i två halvor. Förpartiet bogserades 
vidare, akterpartiet gick åtminstone i nägra 
fall för egen maskin, aktern först.

Inte bara fraktfartyg
Bron till Frankrike hade två ändam ål, 
transport av trupp samt materiel. Vid den 
tiden, innan passagerarflygplan ens var

Trupptransportfartyg pa Atlanten. Arkiv Naval Historical Foundation, USA.
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påtänkta, fanns det faktiskt en icke obetyd
lig trafik med passagerarfartyg längs både 
Atlantkusten och Stillahavskusten.

Några chartrades av det ägande rederiet 
och bemannades med civil besättning. Ett 
sådant var Antilles, där Harry arbetat som 
matros 1910. Hon chartrades i september 
1917, gjorde en resa med trupp till Frank
rike, men torpederades och sänktes, som 
ovan nämnts.

Andra fartyg inlemmades i örlogsflot- 
tan och bemannades med flottister. I At- 
lantflottan ingick en enhet med nam net 
C ruiser and Transport Force, som i sin 
tur var uppdelad i Cruiser Force, rena 
krigsfartyg, och Transport Force -  passage
rarfartyg tillhörande marinen, och således 
betecknade United States Ships, USS. I 
denna ingick både amerikanska fartyg som 
rekvirerats av am erikanska regeringen, 
såsom systerfartygen Northern Pacific och 
Great Northern. Även fientliga fartyg som 
internerats vid krigsutbrottet användes, 
som Vaterland, vilken fick nam net USS 
Leviathan.

USS Northern Pacific gjorde 13 resor 
m ellan H oboken och Brest, med totalt 
22 645 personer ut och 9 532 hem. Under 
en resa på väg till Brest i september 1918 
utbröt en influensaepidemi ombord, den 
som vi i Sverige kallade spanska sjukan. 
Hundratals personer, både besättningsmän 
och soldater, insjuknade. Sju dog ombord, 
ytterligare andra efter ankomsten till Brest. 
USS Great Northern gjorde 18 resor över 
Atlanten. I oktober 1918 kolliderade hon 
med ett brittiskt fartyg, Brinkburn, och 
tappade kontakt med sin konvoj. Northern 
Pacific sökte och fann sin syster, och båda 
kunde återansluta sig till konvojen.

USS Leviathan var både större och po
tentiellt snabbare (28 knop mot 23) än de 
båda föregående fartygen, men seglade i 
konvojer tillsammans med dem. Leviathan 
kunde ta upp till 14000 soldater per resa, 
totalt över 119000 under åren.

Vad som  sedan hände
Den 11 november 1918 undertecknades ett 
vapenstilleståndsavtal i en järnvägsvagn 
i C om piégneskogen i franska Picardie. 
Världskriget, "the war to end all w ars", 
var över. Totalt beräknades 16 m iljoner 
människor ha dött som en direkt följd av 
det drygt fyra år långa kriget. Bron till 
Frankrike hade fyllt sin funktion.

Det fanns plötsligt ett enormt överskott 
på tonnage efter kriget. All nyproduktion 
av fartyg i EFC:s regi stoppades omedel
bart, givetvis under starka protester både 
från varvsägare och från fackföreningar.

Det fanns då mängder med träskrov som 
ännu inte fått någon ångmaskin installerad. 
Bilden visar ett fyrtiotal av dessa, många 
av typ EFC 1001, upplagda närheten av

Seattle. De kom så småningom att eldas 
upp så att man kunde ta tillvara metaller! 
Tänk på alla trötta ryggar, alla kalhyggen 
som skapats, alla hackspettar som berövats 
sina bon -  helt i onödan!

USS N orthern Pacific överfördes till 
USSB i november 1921, såldes senare till 
Pacific Steamship Company men förstör
des av brand under bogsering till sin nya 
ägare.

USS Great Northern bytte i november
1921 namn till Columbia och låg förtöjd i 
New Yorks hamn som stabsfartyg. I januari
1922 deltog hon i Atlanttlottans årliga vin
terövningar och besökte Charleston, Key 
West och Guantamano Bay. I mars samma 
är överfördes hon till USSB, såldes vidare 
till Canadian Pacific Lines, fick namnet 
H. F. Alexander och gick i trafik fram till 
1942 då hon togs över av the War Shipping 
Administration och åter blev trupptran
sportfartyg.

USS Leviathan överfördes till USSB i 
september 1919 och lades upp i Hoboken. 
Hon återställdes till lyxpassagerarfartyg 
och gick i trafik över Atlanten för United 
States Lines fram  till depressionsåren i 
början av 1930-talet. Hon lades upp, såldes 
till England, och skrotades.

Efter krigsslutet arbetade Harry under 
någon tid i ett fraktfartyg, Admiral Good
rich, som bl a gjorde en resa till Hongkong 
med dynamitlast.

Harry återvände till hemlandet 1920 och 
gifte sig med M artha Zim m erm an (min 
mor -  och syster till Harrys skeppskamrat 
på Valejotraden). A rbetsm arknaden var 
kärv. Han återvände till Am erika. Kom 
hem igen. Byggde hus. Fick en liten son (lil
la jag). Arbetsmarknaden var fortfarande 
kärv. Han reste till Amerika en tredje gång.

Charles Zim m erm an återvände också 
till Tjärnö, gifte sig, reste även han till
baka till Amerika, för att slutligen komma 
hem 1931. Han slog sig ihop med Harrys 
lillebror Ragnar och köpte en räktrålare, 
SD 778 Vind. Efter några år tröttnade man 
på fisket, och lät bygga om Vind till pas
sagerarfartyg.

Harry återvände slutligen till hemlandet 
1934. Efter att förgäves sökt något stadig
varande arbete övertog han den 1 juli 1935 
C harles' andel i passagerarbåten Vind. 
Några glimtar av den fortsatta verksam
heten har publicerats i Länspumpen 1996:3 
sidan 11-13 och 2010:2 sidan 12-15.

Harry dog 1962. Som så många andra be
klagar jag djupt jag att jag aldrig satte mig 
ner med ett anteckningsblock och skrev 
ner vad han hade att berätta. Nu blir det 
bara fragment -  som att han gjorde tre resor 
genom Panamakanalen med nybyggen på 
väg att delta i Bron till Frankrike. -gjj

The Shipping  
Board's functions w ere to

• Regulate: Commercial maritime car- 
riers and trade practices, marine insu- 
rance, transfers of ship registry, and the 
rates charged in interstate waterborne 
commerce.
• Investigate: Adequacy of port and wa- 
ter transporta tion facilities,
• Determine: The necessity for steamship 
lines and the characteristics of vessels 
on those lines.
• Develop: A naval auxiliary and mer- 
chant marine.
• Subsidize: Private ship construction.

Upplagda ej färdigställda standardfar ty g byggda i trä i Seattle, Washington 1919. Arkiv Naval His- 
torical Foundation, USA.
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Byggd 1968 av Atlas MAK Maschinenbau 
GmbH, Bremen, nb 443

1140 tdw, 499 brt, 347 nrt

Längd 67,99, bredd 12,22, djupgående 3,85 m

Reg-nr 1C1992/SMDO IMO 6814130

Maskin 6-cyl Atlas M.A.K., 1200 hk, 883 kW

Fart 12 knop

M argareta på sy dgående i Göta älv. Foto från Kenneth H. Ohlssons samling.

148 Margareta 1968-1970; Delta/Pentire/Margareta 1983-1992

Detta torrlastfartyg beställdes av det kända kafferosteribolaget 
Ab Anders Löfberg i Karlstad. Hon sjösattes den 5 april 1968 och 
döptes till Margareta. Leveransen ägde rum den 12 juni samma 
år. Fartyget, som var bolagets första, var avsett att frakta kaffe och 
plåt på nordgående till Vänern och skogsprodukter på sydgående 
därifrån. Margareta var också förberett att med små ändringar 
göras om till ett rent containerfartyg med en kapacitet av 69 st 
20-fots containers.

Det visade sig snart att det blev problem med trafikupplägget. 
De stora rederierna på Vänern, Ahlmarks och Thun, hade kontrakt 
på skogstrakterna och släppte inte ifrån sig särskilt mycket till 
kaffeföretaget. Kaffet kom till Göteborg med oceangående fartyg 
i säckar som tog lång tid att lasta och lossa. Fartyget fick ibland 
också ligga i Göteborg för att invänta en försenad leverans från 
Brasilien. Efter ett tag sattes därför fartyget in i allmän fraktfart 
och fartyget sattes upp på försäljningslistan.

1970, den 26 oktober, såldes hon för 3 477 600 kronor till Durban 
Lines (Pty) Ltd i Durban, Sydafrika och fick namnet Clairwood. 
Hon avgick från Sharpness i England den 15 november till Lobi to 
i Angola. Vid ankomsten till Sydafrika överfördes hon på Lenox 
Lines (Pty) Ltd (King & Sons, Dunn & Co (Pty) Ltd) med fortsatt 
hemort i Durban. Durban Lines hade tidigare samma år, i februari, 
köpt nybygget Jota i Danmark, som döpts om till Greyville, och 
som samseglade med Clairwood. Nyförvärvet blev det första 
containeranpassade handelsfartyget i den sydafrikanska flottan. 
Hon sattes in trafik på Sydafrika och på Mogambique.

1975 såldes hon vidare till New Frontier Shipping Co Inc i Pana
ma och döptes om till Rovuma och fortsatte att gå på samma trad.

1977, maj, såldes hon till James Fischer & Sons Ltd i Barrow, Eng
land. Fartyget döptes om till Pentire då hon befann sig i Falmouth 
på en resa mellan Durban och Ahus. Hon överfördes strax därefter 
pä dotterbolaget Pender Shipping Co Ltd i St Helier. Fartyget 
insattes nu i linjetrafik mellan UK/Kontinenten och Västafrika.

1980, februari, såldes hon till Pumice Aggregats Inc i Seveno- 
aks och fortsattes under brittisk flagg med namnet Celtic Pilot. 
Hon övertogs i Dunkerque den 9 februari. Hon insattes nu i fart

Läns| u '

mellan UK och Spanien/Portugal och även i Medelhavstrafik. 
Den 26 mars 1981 avseglade hon frän Alexandria till US Gulf och 
gick i karibisk fart under ett halvår. I november samma år var 
hon tillbaka i Europa och sattes in på sin gamla trad mellan U K / 
Kontinenten och Västafrika. Den 26 maj 1982 kom fartyget till 
Shoreham och lades upp med maskinfel.

1982, december, såldes hon till South American Med Lines Inc 
i Panama och fick sitt sjätte namn, Andoni. Bakom det köpande 
bolaget stod greken Michael Kollakis. Den 9 december avseglade 
hon från Shoreham men anlände redan dagen därpå till New- 
haven inbogserad dit med maskinfel. Efter några dagar avgick hon 
igen men den 23 december bogserades hon in till Southampton 
återigen med maskinproblem. Hon låg sedan kvar där till den 1 
mars 1983 då hon gjorde en resa till Västafrika för att sedan vända 
hem till Piraeus dit hon kom den 3 juli för uppläggning.

1983, den 8 december, såldes hon för US$ 200000 till ett part
rederi i Uddevalla med Stefan Björnhage, Västra Frölunda som 
huvudredare och ägare till 30 % i fartyget. Nytt namn blev Delta.

. »  |  •k P •

Fartyget hamnade i Sydafrika med namnet C lainvood. Foto Göran Ohls
son i februari 1975.
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Det är inte ofta att fartyg som sålts till utlandet kommer tillbaka till svensk flagg. 1983 kom M argareta tillbaka och fick namnet Delta av Uddevalla. Foto 
Lennart Ramsvik.

Övriga delägare var Göteborgs Ventilservice Ab, Lilla Edet (30 %), 
Jörgen Hansson, Kyrkesund (30 %), Rune Bengtsson, Skärhamn 
(5 %) samt Hans Egstedt, Västra Frölunda (5 %). Hon avgick från 
Piraeus den 27 december under svensk flagg. Hon gick till Yera- 
kini vid Thessaloniki och lastade för St Malo. Därefter gick hon 
till Cityvarvet i Göteborg för permanent reparation. Hon kvarlåg 
vid varvet till slutet av april innan hon sattes in i fart. Varvet tog 
en inteckning i fartyget på 1 700 000 kronor. Fartyget sattes in i 
Nordsjötrafik och seglade utan några missöden.

1985, den 18 september, sålde Göteborgs Ventilservice Ab sin 
andel för tillsammans 713 000 kronor till Stefan Björnhage (10 %), 
Jörgen Hansson (10 %) och Rederi Ab Copernicus (Rune Bengts
son) (10 %). Copernicus styrelse bestod bl a av Ahlmarksdirektö- 
rerna Bengt Rejmer och Bo Wärmling.

1986, den 7 april, såldes hon för 2670000 kronor till ett part
rederi i Norrköping med Kjell Holmgren som huvudredare och 
ägare till 40 %. Övriga ägare var Lars Söderberg, Borgå, Finland 
(25 %), Jan Lindblad, Norrköping (25 %) och Nestor Liljendahl, 
Esbo, Finland (10 %). Nygammalt namn blev Pentire.

1986, den 30 september, sålde Jan Lindblad sin andel för 667500 
kronor till Ljunga Rederi Ab (Jan Lindblad) och Kjell Holmgren 
sin andel för 938 660 kronor till Norrköpings Verkstadstekniska 
Ab (Kjell Holmgren). Rederinamnet Ljunga Rederi Ab hade Jan 
Lindblad fått från den gata där han bodde, Ljungagatan.

1988, den 15 april, såldes hela fartyget för 2700000 kronor till 
Rederi Ab Peking i Norrköping med Jan Lindblad som ensam 
styrelseledamot. Denna affär kunde dock inte genomföras sedan 
det visat sig att Ljunga Rederi Ab kommit på obestånd.

1990 insattes i trafik på Östersjön.
1990, den 11 september, genomfördes en rad förändringar i 

partrederiet. Nestor Liljendahl sålde 5 % till Lars Söderberg och

5 % till Jan Lindblad och var därmed ute ur rederiet. Ljunga Rederi 
Ab i likvidation sålde sina 25 % till Jan Lindblad och Norrköpings 
Verkstadstekniska Ab sina 40 % till Kjell Holmgren.

1991, den 24 juni såldes hela fartyget för 3000000 kronor till 
H andelshuset Lindblad Ab (Jan Lindblad), N orrköping och 
döptes om till Margareta.

1991, den 8 augusti, såldes fartyget som haverist till Cay Ship
ping Ltd, Valletta men kunde inte avföras eftersom inteckningen 
till Cityvarvet inte var löst. Bakom det köpande bolaget stod hol
ländska intressen och fartvget kom igäng i Medelhavsfart under 
maltesisk flagg. Köpebrevet var troligen skrivet senare, ty Mar
gareta kolliderade först den 31 augusti 1991 i Humbers mynning 
med Sociality och fick skador i förpiken. Haveriet förorsakades 
av att styrinrättningen hade låst sig. Margareta var pä resa med 
full last av malt mellan Gunness och Köpenhamn. Efter lossning 
där gick hon via Rostock till Rotterdam där skadorna reparerades. 
Den 1 oktober avgick hon från Rotterdam till Kircaldy.

1992, mars, då fartyget befann sig i Bourgas, Bulgarien omre- 
gistrerades hon på Gay Shipping Ltd, Valletta med International 
Ships Management i Rotterdam som managers. Namnet ändrades 
till Anna Lisette. Under maj månad överfördes registreringen 
till Mauritius.

1992, augusti, såldes hon vidare till Aventura Mar Ltd, Valletta 
och fick namnet New Era, nu åter under maltesisk flagg. Även 
här var det holländska intressenter bakom. Den 22 augusti 1992 
kom fartyget till Hull och blev liggande. Lagens långa arm hade 
hunnit ifatt fartyget och hon belädes med kvarstad i Hull i väntan 
på att Cityvarvets inteckning skulle lösas in. Under tiden (den 
20 oktober 1992) hade Handelshuset Lindblad Ab försatts i kon
kurs. Den 3 januari 1993 avseglade hon från Hull till Zeebriigge 
i Belgien inköpt av Brugse Scheepssloperij NV i Zeebriigge, ett
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företag i upphuggningsbranschen. I maj 1993 såldes hon till Sadco 
Shipping Co Ltd i Khabarovsk, Ryssland. Nu fick fartyget åter 
namnet Pentire med hemort i San Lorenzo, Honduras. Hon kom 
igång igen den 1 juli 1993.

1994, november, såldes hon till Zahr Eddine Ali Issa i Beirut 
men fortsatte under samma namn och flagg. I juni 1996 döptes 
hon om till Pentire I.

1997, april, såldes hon till Abdel Raof El Donnawy i Phnom- 
Penh, Kambodja och fick åter nytt namn, Haj Ahmad. Fartyget 
kontrollerades fortfarande från Syrien.

2000, mars, såldes hon till Kazem Sulaiman Arres i Lattakia, 
Syrien och fick syriansk flagg med namnet Samaya.

2002, september, var det dags igen. Då blev hemorten Moroni 
på Comorerna, ny ägare Talal Ahmad Ahmad och nytt namn på 
fartyget, Dimo.

2004, april, döptes hon om till Karim T och fick Wonsan i Nord
korea som hemort. Ägare okända.

2005, juni, såldes hon till det USA-registrerade bolaget Pho- 
enicia Maritime Co men registrerades på dotterbolaget Arwad 
Sky Co i Tartous, Syrien och fick åter nytt namn, Haje Fatmeh. I 
juni 2006 omregistrerades hon och fick Freetown i Sierra Leone 
som ny hemort.

2007, juli, döptes hon om till Mississippi med samma ägare.
2009, m ars, såldes hon till det grekiska bolaget D ynam ic 

Shipmanagement i Piraeus som lät registrera fartyget på Target 
Shipping SA, Piraeus, fortfarande med registrering i Sierra Leone. 
Hon fick nu sitt tjugonde (!) namn, Christina.

2010. Ännu i trafik. Senaste kända positioner: Anlände till 
Larnaca, Cypern den 29 maj 2010 och avgick igen den 1 juni mot 
okänd destination.

Byggd 1968 av Falkenbergs Varv Ab, Falken
berg, nb 150

1 375 tdw, 499 brt, 351 nrt

Längd 69,01, bredd 11,52, djupgående 3,55 m

Reg-nr 11015/SGVE IMO 6816384

Maskin 12-cyl Appingedammer Brons 12GV, 
1200 hk, 883 kW

Fart 11 knop

Bia har barn haft tre redare på 42 år. Här är hon i Vänersborg 1971 fotograferad av Rickard Sahlsten.

149 Bia 1968-1972

Detta tankfartyg byggdes för Rederi Ab Eystrasalt (Lennart Kihl- 
berg) i Västervik och sjösattes den 22 maj 1968, döpt till Fenix 
av fru Bertha Björkman, maka till bankdirektör Tore Björkman. 
Under utrustningstiden såldes fartyget till Gösta Svensson Textil 
Ab i Göteborg och levererades den 10 oktober 1968 med namnet 
Bia. Nybyggnadspriset var 3500000 kronor.

1972, den 31 januari, såldes fartyget för US$ 765000, motsva
rande 3844 125 svenska kronor, till Jugotanker Turisthotell i Zadar, 
Jugoslavien. Fartyget döptes om till Razanac. Strax därpå ändrade 
köparen firma till Jugoslavenska Tankerska Plovidba OOUR. 
Efter inbördeskriget på Balkan överfördes fartyget i januari 1992 
på kroatisk flagg.

1993, den 1 oktober, såldes hon till Axon Shipping (Alexander 
Boufis), Spetses och döptes om till Agia Paraskevi med Piraeus 
som hemmahamn.

2010. Fortfarande registrerad pä denne redare på bolaget Zo- 
giorgia Maritime, Spetses. Går i grekisk kustfart. Gudmor Bertha Björkman flankerad till vänster av varvets chef, Valter 

Nilsson, och till höger skeppsredare Lennart Kihlberg.

änspi 27
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Byggd 1969 av Sölvesborgs Varv Ab, Sölves
borg, nb 74

1425 tdw, 499 brt, 366 nrt

Längd 72,49, bredd 12,02, djupgående 3,50 m

Reg-nr 11084/SDCR IMO 6922169

Maskin 12-cyl Alpha diesel, 1470 hk, 1 081 kW

Fart 12 knop

Credo arbetar sig fram i isen under överinseende av Dag Almén. Foto i mars 1970. Arkiv KM-G.

150 Credo/Thuntank 10 1969-1991
Detta tankfartyg beställdes i juni 1968 av Rederi Ab Donsötank 
m fl på Donsö. Hon kölsträcktes den 14 januari 1969, sjösattes 
den 18 juni och levererades den 16 september samma år, allt med 
nam net Credo. Till huvudredare u tsågs handlaren K risten 
Kristensson.

1974, den 4 juni, såldes hon för 6 050 000 kronor till Thunrederier 
Ab och Erik Thun Ab med hälften var och döptes om till Thun- 
tank 10. Till huvudredare utsågs skeppsredare Helge Källsson.

1977 förlängdes fartyget med 14,68 meter vid Karlstads Varv, 
Karlstad varvid dödvikten ökade till 2991 ton.

1977, den 31 december, sålde Thunrederier Ab 40 % i fartyget 
till kretsen kring Ab Arvid Svensson i Västerås och 10 co till 
Ingemar Möller i Emmaboda. Samma dag sålde även Erik Thun 
Ab ut 14 % i fartyget.

1980 byttes huvudmaskineriet mot en Nohab F28V på 1495 
ehk (1100 kW).

I fartyget såldes andelar fram och tillbaka inom Thun-imperiet 
under hela 1980-talet.

1990, den 26 november, såld för 11450000 svenska kronor till 
Sky Trader Ans (Torkel Alendal), Karm sund, Norge och fick 
Haugesund som hemort. Omdöpt till Sky Trader. Registrerad i 
NIS. Fartyget övertogs i Rotterdam den 21 december.

1994, den 29 juli, såldes hon till Alendal Tank A /S  i Haugesund 
men behöll både namn och hemort. Samma år byttes huvudma
skineri till en 8-cyl M.A.N. B & W diesel på 1280 kW.

1998, den 15 januari, överfördes fartyget för registrering på 
Bahamas.

2003, den 23 april, såld till Baltlanta JSC, Klaipeda, Litauen och 
omdöpt till Pelikan. Fartyget drevs av dotterbolaget Baltic Atlant 
Shipping Ltd, Las Palmas.

2008, den 8 juli, överförd på Panama-flagg.
2008, den 18 december, överförd till Comorerna med Moroni 

som hemort. Fartyget sysselsättes i bunkerfart pä Västafrika. 
Senast kända position: Anlände Nouadhibou den 15 april 2010 
från Dakar. Moderbolaget, Baltlanta, driver många fiskefartyg 
i området och Pelikan har säkert till uppgift att bunkra dessa.

Credo hamnade sd småningom i Norge där hon 
fick namnet Sky Trader. Foto frän Donald Mac- 
Fies samling.
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Byggd 1969 av Rolandswerft GmbH, Bremen, 
nb 956

1430 tdw, 499 brt, 365 nrt

Längd 71,24, bredd 12,27, djupgående 3,60 m

Reg-nr 11093/SDIU IMO 6925549

Maskin 6-cyl Atlas M.A.K. typ 6M452AK, 
1400 hk, 1 030 kW

Fart 13,5 knop

Neptun pä vtig uppför älven i Göteborg den 23 maj 1970. Foto Krister Bång.

151 Neptun/Äl vtank 1969-2002
Under slutet av 1960-talet började tankredarna beställa större 
tankfartyg än paragraftankers. Rederi Ab Brevik på Ockerö 
med Rolf Eliasson i spetsen, satsade dock på ett nvbvgge som 
var under byggnad vid Rolandswerft i Bremen. Fartyget kom 
att levereras den 6 september 1969 med namnet Neptun till det 
svenska bolaget.

1975, under hösten, förlängdes fartyget med 12,8 meter vid 
Sölvesborgs Varv Ab varvid dödvikten ökade till 2456 ton.

1993, maj, såld för 10000 000 kronor till Rederi Ab Tanker Line, 
Donsö och omdöpt till Alvtank.

1995, den 1 mars, såldes 64 % i fartyget till systerbolaget Rederi 
Ab Alvtank, Donsö.

2002, den 26 april, såld för US$ 420000 till World Traveller

Navigation Co Ltd i Belize City ett dotterbolag till Far Eastern 
Tankers Co Ltd i Khabarovskiy Kray vid Vladivostok vid ryska 
stillahavskusten. Fartyget döptes om till Alexandr Ioffe och sattes 
under kambodjansk flagg med hemort i Phnom Penh. Vissa källor 
uppger hennes stavning felaktigt till Alexander Ioffe. Fartyget 
övertogs av den nya ägaren den 11 april 2002.

2003, den 2 september, överfördes fartyget till rysk flagg med 
hemort i Vanino, en liten stad på ca 20 000 invånare vid Tartar- 
sundet mellan Ryssland och ön Sakhalin.

2010. Fortfarande i fart för detta bolag. Senaste position är: av
gick Vanino den 1 augusti 2010. Hon återkommer till sin hemstad 
ungefär var tionde dag.

A lvtank i Brofjorden fotogra
ferad av Terje Fredh.
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B\ ggd | % 9  av Falkenbergs Varv Ab, Falken

berg, nb 153

1 341' tdw, 499  brt, 352  nrt

Längd 6 9 , 13, bredd 11,52 , djupgående 3,56  m

Keg-nr 110%  SD 1R IMG 6919681

Maskin 12-cyl Klöckner-Humboldt-Deutz, 
1400 hk, 1 059 kW

Fart 12,5 knop

Leveransen av Marga ägde rum den 25 september 1969. Foto från Falkenbergs Varv.

152 Marga/Margareta 1969-1985
Detta specialfartyg för transport av margarinolja sjösattes den 
10 juni 1969 och döptes av fru Lotten Törnell, maka till direktör 
Erik Törnell, Lidingö, till Marga. Fartyget kunde levereras till sin 
beställare, Stockholms Rederi Ab Svea, Stockholm, torsdagen den
25 september samma år.

1971 byggdes fartyget om vid Falkenbergs Varv då bordlägg
ningen höjdes upp till trunken och nytt väderdäck byggdes på. 
Detta gav fartyget ett större djupgående.

1977, maj, såldes hon för 5000000 kronor till ett partrederi i 
Karlstad med Lars-Erik Johnson (35 %) som huvudredare och 
fick namnet förlängt till Margareta efter huvudredarens hustru

Anita Margareta. Övriga delägare var Hans-Yngve Johnsson, 
Donsö (20 %), Lars Borenius (15 %), Roland Eliasson (15 %) och 
Leif Bäckström (15 %). Fartyget levererades till de nya ägarna 
den 4 juli liggande på Karlstad Varv där hon under juli-augusti 
1977 förlängdes med 16,75 meter varvid dödvikten ökade till 
2600 ton. Bruttot blev 1199 som då var en lotsgräns. Efter denna 
förlängning användes fartyget endast för transport av rena pet
roleumprodukter som bensin och diesel i nordsjöfart.

1978, den 11 september, kolliderade Margareta med Esso Mila
no nordost Hirsholmen då hon var på resa mellan Brofjorden och 
Odense. Margareta gick in till Frederikshavn medan Esso Milano

i:C.'..

Fartyget kom senare till Karlstad där namnet förlängdes till M argareta. Här fångad av Tomas Johannesson pä si/dgående i Kalmarsund torsdagen den 27 

juli 197S.
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En sliten Syneta banar sig väg i grov sjö. Fotot från Fotoflite.

ankrade utanför Skagen. Båda fartygen fick betydande skador.
1979, mars, sålde Eliassons dödsbo sin del, 15 %, till de övriga 

i rederiet och den 31 augusti 1981 sålde Hans-Yngve Johnsson 
sin del till de övriga tre.

1985, den 23 september, såldes fartyget på auktion i Karlstad 
för 900000 kronor till Syndicate Tankships Ltd i Gibraltar. Bakom 
detta företag stod Haggerstone Marine Ltd i Hornchurch utanför 
London. Fartyget döptes om till Syneta.

1986, den 20 december, avgick fartyget i ballast från Liverpool 
till Eskifjöröur på Islands ostkust för att lasta 1100 ton fiskleverolja 
för Rotterdam och Dunkerque. Vid 23-tiden annandag jul den 26 
december gick fartyget i hårt väder på grund vid Skrudhuroya

Eskifjördur är namnet på en ort samt pä en av de större fjordarna längs 
Islands ostkust.

3 1
;ii

på Islands ostkust och sände ut nödsignaler. Man kunde inte 
använda fartygets flottar för att rädda sig på grund av branta och 
klippiga skär. Fartyget slogs fullständigt sönder mot klipporna 
och hela besättningen, 12 man (6 britter och 6 från Cape Verde) 
kastade sig med räddningsjackor i havet, men samtliga omkom. 
I en av sjömännens fickor hittade man ett brev daterat julafton 
som skulle sändas till en kvinna i England där han klagade på 
att fartyget inte kunde gå fortare än 5,7 knop och att autopiloten 
var ur funktion. Händelsen skapade djup förstämning på Island 
eftersom det isländska fartyget Sudurland dagen innan gått till 
botten med sex omkomna sjömän.
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Byggd 1970 av Flekkefjord Slipp & Maskin- 
fabrikk A /S, Flekkefjord, nb 594

1400 tdw, 499 brt, 363 nrt

Längd 72,83, bredd 12,02, djupgående 3,55 m

Reg-nr 11132/SEUG IMO 7004342

Maskin S-cyl Nohab Polar, 1400 hk, 1 030 kW

Fart 11,5 knop

Ekfjord läg i Göteborg den 9 maj 1970 bevittnad nv mänga bätologer. Foto Krister Bång.

153 Tankfjord/Ekfjord/Sivona/Picasso/Sirius 1970-2001
Detta tankfartyg beställdes av Rederi Ab Tankfjord (Hans Yngve 
Johnsson) på Donsö och sjösattes med namnet Tankfjord. Under 
utrustningstiden ombildades ägandet så att Hans Yngve Johns
son kom att äga 7 /8  och hans far, Ivar Johnsson 1 /8 . Då fartyget 
levererades den 30 april 1970 hade namnet ändrats till Ekfjord. 
Fartygets hemort var Donsö.

1971, juni-ju li, förlängdes fartyget vid Karlstad Varv med 9 
meter samt höjdes däcket varvid dödvikten ökade till 2534 ton.

1972, den 10 oktober, sålde Ivar Johnsson sin del för 300000

kronor till Hans Yngve Johnsson som därmed blev ensam ägare 
till fartyget.

1976, den 12 januari, såldes hon för 9 550 000 kronor till ett part
rederi på Vrångö med Claes Göran Carlsson som huvudredare 
och fick namnet Sivona. De övriga i partrederiet var: John Vadvik, 
Skärhamn; Karl Johan Karlsson, Vrångö; Olavi Turunen, Donsö; 
Ove Johansson, Vrångö och Erling Vadvik, Skärhamn.

1980, den 12 mars, såldes 79 % i fartyget för 9480000 kronor 
till Ab Bergknallen (Mats Arnhög), Ulf Blencke (ny huvudredare),

Under inunga nr seglade furlygel under nniunel Sivona.
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Kjell Andersson och Rune Backman. Fartygets hemort ändrades 
till Djursholm. Detta var en intern affär inom Rederi Ab Sinbad, 
som var manager för fartyget.

1983, den 15 december, ändrades hemorten tillbaka till Vrångö 
sedan Claes Göran Karlsson köpt 50 % i fartyget. Därefter såldes 
andelar fram och tillbaka inom Sinbad-sfären. Efter många inköp 
stod Rederi Ab Vita Björn (Kjell Billberg) i Malmö den 21 juni 1993 
som ensam ägare till fartyget. Huvudredare var dock Claes Göran 
Karlsson och fartygets hemort Vrångö.

1988 fick hon ny huvudmotor, en 8-cyl Nohab Wärtsilä 8V25 
på 1839 kW. Arbetet utfördes genom rederiet vid kaj i Göta älv 
av inhyrd personal.

1993, den 30 juni, försattes Rederi Ab Vita Björn i konkurs vid 
Malmö tingsrätt. Hon såldes av konkursförvaltaren den 28 okto

ber samma år för 6300000 kronor till Dala Rederi & Förvaltning 
Ab (Gunnar Abrahamsson) i Göteborg. Fartyget gick till Falken
bergs Varv där hon fick coatad tanklåda och däcket höjt varvid 
dödvikten ökade till 3 084 ton och då hon levererades från varvet 
i slutet av februari 1994 bar hon namnet Picasso.

1996, den 8 juni, såldes hon till Sirius Rederi Ab pä Donsö och 
fick namnet Sirius.

2001, den 13 mars, såldes hon för 900 000 US$ till OW Bunker & 
Trading A /S  i Danmark men registrerades i Estland med namnet 
Skorpion.

2009, den 3 mars, såldes hon till Borminflot Baltic Sia i Riga och 
överfördes till lettisk flagg. Sysselsattes med bunkring utanför 
Liepaja och Ventspils.

2009, november, fick hon åter Tallinn i Estland som hemort.

Nordshipsfartygen
På 1970-talet började det hända saker i Sverige. I Luleå skulle man 
bygga ett nytt stålverk, Stålverk 80, och i Gävle planerade man för 
ett stort valsverk. Det skulle bli många transporter mellan dessa 
orter och eftersom det var inrikes fart skulle dessa transporter 
utföras av svenska fartyg.

Stefan Trybom i Gävle och Bengt Lundquist i Saltsjöbaden in
såg möjligheterna och Bengt Lundquist ritade ett kustfartyg som 
skulle lasta 1400 ton och som skulle vara lämpligt för östersjöfart. 
Man infordrade anbud från mänga håll men det bästa anbudet 
kom från Niigata Engineering i Japan. Detta varv förklarade 
sig villigt att bygga upp till 20 fartyg av den modell som Bengt 
Lundquist ritat.

Nu gällde det att hitta finansiärer till fartygen. Helst ville man 
ha seglande delägare men även personer med anknytning till 
sjöfarten. Rederierna skulle drivas som partrederier.

I juli 1975 hade det mesta kommit på plats och Nordship-Poolen 
kunde beställa fem systerfartyg hos Niigata Engineering. Detta 
var något helt unikt att man kunnat ena sä många att samtidigt 
beställa egna fartyg för gemensamt bruk. Man bestämde att alla 
fartygen skulle ha prefixet Nord i fartygsnamnet. Vad som skulle 
vara efter bestämde rederierna själva. Senare utökades beställ
ningen till nio fartyg men det sista byggdes aldrig.

Fartygen var av paragrafstorlek med ett brutto av 499. Lastför
mågan, som skulle vara 1400 ton, blev i verkligheten 1250 ton, 
en liten missräkning.

A #

Ett av de beställda fartygen ingick inte i Nordship-Poolen. 
Det hade beställts av Christer Ericsson hos Container Safe i Gö
teborg. Ericsson kom ju att bli en av pionjärerna när det gällde 
bostadsplattformar för oljeindustrin. Han beställde ett fartyg med 
option på ytterligare ett. Hans tanke var att lägga fartygen intill 
varandra med bostadscontainers över båda däcken och använda 
dem som någon sorts bostadsplattform vid kaj i Persiska viken. 
Det första fartyget fick namnet Safe Transporter. Av de tilltänkta 
planerna blev inget och optionen pä systerfartyget sålde han till 
ett partrederi inom Nordship-Poolen. Varvet hade tydligen räknat 
fel på beställningen och ville helst inte bygga det nionde fartyget 
och man kom fram till en förlikning där kontraktet annullerades.

Som bekant kom varken Stålverk 80 eller valsverket i Gävle att 
byggas och de tilltänkta frakterna mellan Gävle och Luleå kom 
inte till stånd. Fraktmarknaden var pressad och det var inte helt 
enkelt att sysselsätta fartygen på ett betryggande ekonomiskt 
sätt. Lånen, som var tagna i yen, blev dyrare. Flera delägare fick 
skjuta till medel för att verksamheten skulle gå ihop och några 
gick till och med i konkurs.
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Byggd 1976 av Niigata Engineering Co Ltd, 
Niigata, Japan, nb 1500

1 250 tdw, 499 brt, 332 nrt

Längd 66,84, bredd 11,67, djupgående 4,26 m

Reg-nr 12148/SDFYIMO 7523984

Maskin 6-cyl Niigata diesel type 6UET45/80D, 
736 kW

Fart 11 knop

■å
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Nordqueen i holländska farvatten. Foto Hans Krayenbosch.

154 Nordqueen 1976-1993
Detta fartyg kölsträcktes den 20 mars 1976, sjösattes den 17 juni 
och levererades den 21 decem ber 1976. Beställare var Bengt 
Lundquist själv genom sitt bolag B L Marine Consult Ab (55 %). 
Övriga delägare bodde i Norrköping, Sundbyberg och Gävle. 
Fartyget döptes till Nordqueen och fick Saltsjöbaden som hemort.

1985, den 17 december, överfördes äganderätten till Rederi Ab 
Nordqueen, Saltsjöbaden som bildats av delägarna.

1993, den 19 februari, avgick Nordqueen från Southampton 
med en spannmålslast destinerad till Szczecin. Det blåste upp till 
storm. Norr om den holländska ön Schiermonnikoog träffades 
fartyget på morgonen den 21 februari av en kraftig sjö vilken 
förorsakade en slagsida av 15 grader vilket under hand ökade. Be
fälhavaren beslutade då att överge fartyget och hela besättningen 
räddades av en helikopter. Nordqueen sjönk nio timmar senare.

155 Nordking/Tango 1976-
Nordking byggdes för ett partrederi i Saltsjöbaden med B L 
Marine Consult Ab som huvudredare. Störste delägare var Jan 
Englund i Stockholm med 25 % medan gotlänningarna Arnold 
Garnström, Rutger Johansson och Rune Fohlström tillsammans 
ägde 40 %. Fartyget kölsträcktes den 18 maj 1976, sjösattes den 26 
augusti och levererades den 20 december samma år.

1980, maj, ändrades hemorten till Visby sedan Arnold Garn

ström utsetts till ny huvudredare. En del mindre andelar såldes 
genom åren

1987, den 16 december, ombildades partrederiet till Rederi Ab 
Nordking, Visby.

1995, november, ändrades hemorten till Gävle sedan bolagets 
säte flyttat dit.

2001, den 5 december, ändrades rederiets namn till Rederi Ab

Byggd 1976 av Tokushima Zosen Sangyo KK, 
Komatsushima, Japan, nb 513

1255 tdw, 499 brt, 331 nrt

Längd 66,88, bredd 11,67, djupgående 4,26 m

Reg-nr 12161 /SDHJ IMO 7612216

Maskin 6-cyl Niigata diesel type 6UET45/80D, 
736 kW

Fart 11 knop

En energisk bild av Nordking på ingång till Göteborg den 8 november 2007. Foto Krister Bång. 
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Här kan man se hela båtens historia pä en bild. Insvetsat men 
övermålat N ordking med hemorterna Saltsjöbaden och Gävle 
och pä en planka Tango -  Trollhättan. Påpasslig fotograf Erik 
Nilsson i Falkenberg den 15 april 2008.

Nordship, Gävle.
2008, den 2 maj, såldes fartyget till Leif Granlund och Älvfrakt 

Trollhättan Ab (Leif Granlund), Trollhättan med hälften var och 
fick namnet Tango. Hon övertogs av de nya ägarna den 22 maj.

2008, den 31 augusti, inköptes hon av Vargön Shipping Ab i 
Vargön med samma intressenter för 6150000 kronor. Hemorten 
förblev Trollhättan.

2009, den 25 augusti, beslutade Vänersborgs tingsrätt om

fö retag srek o n stru k tio n , sed an fö retag et få tt ekonom iska 
bekymmer.

2010, den 17 mars, fick fartyget maskinhaveri på resa Oxelö- 
sund-Svendborg. Fartyget bogserades in till Malmö av den dans
ka bogseraren Norsund som den 19 mars fortsatte bogseringen 
till Svendborg dit man anlände kl 11.50 dagen därpå. Där lades 
fartyget upp i väntan pä beslut om reparation. Ännu i augusti 
2010 låg hon kvar oreparerad.

T A N G O  
T r o l l h ä t t a n

1 mars 2010 anlände Tango under bogsering till Svendborg i Danmark med maskinproblem. Ännu i augusti låg hon kvar oreparerad. Foto Krister Bång den 
15 augusti 2010.
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Byggd 1977 av Niigata Engineering Co Ltd, 
Niigata, Japan, nb 1501

1250 tdw, 499 brt, 332 nrt

Längd 66,84, bredd 11,67, djupgående 4,26 m

Reg-nr 12171 /SDGB IMO 7524017

Maskin 6-cyl Niigata diesel type 6UET45 /  80D, j 
736 kW

Fart 11 knop

N ordica lämnar hemmahamnen den 3 oktober 2003. Pä kajen stod Christer Carlqvist och fotograferade.

156 Nordica 1977-2005
Nordica beställdes av ett partrederi i Skärhamn med Doris Johans
son som huvudredare och ägare till 35 9c, hennes svärson Leif 
Byfält (35 9c) jämte Stefan Trybom och Carl-Olof Helin i Gävle 
samt Rune Fohlström i Visby som ägare till var sina 10 9c. Fartyget 
kölsträcktes den 5 april 1976 och sjösattes den 2 juli. Hon döptes 
av Doris dotter Isabell, maka till Leif Byfält, till Nordica, Ändeisen 
'-ica ' kommer från paret Byfälts dotter, Erica. Leveransen ägde 
rum den 28 januari 1977.

1978, januari, köpte Jan-Erik Andersson i Kalmar in sig i far
tyget med 10 9c.

1983, maj, utsågs Carl-Olof Helin i Gävle till ny huvudredare 
men hemorten förblev Skärhamn.

1986, maj, ändrades hemorten till Kalmar där ju Jan-Erik An
dersson var bosatt. Helin kvarstod som huvudredare.

1989 ombildades partrederiet till aktiebolag med namnet Eagle 
Line Ab i Gävle. Hemorten för fartyget förblev dock Kalmar.

2005, den 2 mars, såldes fartyget för 537500 Euro till Kellfeld 
Navigation SA i Panama bakom vilket bolag stod greker bosatta 
i Piraeus. När fartyget överlämnades till de nya ägarna tisdagen 
den 17 maj fick hon namnet N afsika med hemort i Moroni på 
Komorerna. Efter någon månad ändrades till grekisk tlagg med 
Piraeus som hemort.

2007, december, såldes fartyget till Dimakis Shipping Co i My- 
tilene på ön Lesbos, Grekland och fick den 2 januari 2008 namnet 
Kostas Dimakis.

2010. Ännu i tjänst för detta rederi. Fartyget går i trafik mellan 
de grekiska öarna. Sista kända position är: Avgick Milos den 21 
juni till Samos, Kos och Ikaria.

K ostas D imakis går i trafik i deu grekiska arkipelagen. I oto ilen I maj 2009
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Safe Transporter sysselsattes i allmän fraktfart i stället för att bli hotellfartyg. Här är fartyget på väg 
in till Rotterdam. Foto Hans Krayenbosch.

Byggd 1977 av Niigata Engineering Co Ltd, 
Niigata, Japan, nb 1505

1 271 tdw, 499 brt, 332 nrt

Längd 66,94, bredd 11,67, djupgående 4,26 m

Reg-nr 12182/SDCJ IMO 7524005

Maskin 6-cyl Niigata diesel type 6UET45/80D, 
736 kW

Fart 11 knop

157 Safe Transporter/Nord Transporter 1977-2004

Detta fartyg beställdes av Container Safe J C Ericsson Ab i Gö
teborg som ägare till 90 % och bolagets ägare, Christer Ericsson 
som ägare till 10 ci. Fartyget kölsträcktes den 31 augusti 1976, 
sjösattes den 18 november och kunde levereras den 15 mars 1977 
med namnet Safe Transporter. Bolaget hade planer på att lägga 
fartyget tillsammans med ett systerfartyg (som aldrig blev byggt) 
i Persiska viken som bostadshotell.

1978, oktober, såldes hon till ett partrederi i G ävle inom  
Nordship-Poolen med inte mindre än 12 delägare. Till huvudre
dare utsågs Bengt Carlbaum. Namnet blev nu Nord Transporter. 
Under påföljande år skedde en mängd försäljningar av andelar 
innan hon år

1985 i oktober inköptes av N T Rederi Ab i Gävle.
1993, november, ändrades hem orten till Singö sedan Pelle 

Modin inträtt som huvudägare i bolaget.
1999, augusti, inköptes bolaget av Ab Hoppet, Gävle och he

morten blev ånvo Gävle. I augusti 2000 överläts Nord Transporter 
genom fusion pä Rederi Ab Nordking, Gävle, vilket bolag den 5 
december 2001 ändrade namn till Rederi Ab Nordship.

2004, den 6 juli, såldes hon för 515000 US$ till Nikolav Simenov 
i Bulgarien som registrerade sitt fartyg pä Attersem Shipping Ltd, 
Nicosia, Cypern men satte henne i fart under slovakisk flagg med 
Bratislava som hemort. Fartyget döptes om till Sea Transporter. 
Hon övertogs av den nye ägaren den 19 juli.

2008, den 7 augusti, såldes hon till Syren Yachting Ltd och fick 
hemort i M oroni på Komorerna med nam net Sveta Kseniya. 
Fartygets skötsel handhades av Trimpex Union, Varna, Bulgarien.

2010, den 11 januari, överfördes hon till St Vincent & The 
Grenadines och fick hemort i Kingston. Senast kända position: 
Ankom till Varna, Bulgarien den 9 juni 2010 från Gemlik, Istanbul 
och Constantza.

Ovan t v: Ett tag seglade fartyget i trafik pä Svarta havet med namnet Sea Transporter. Pä fotot passerar hon Bosporen. T h: Under större delen av sitt liv 
'•mr hon hört hemma i Gävle som Nord Transporter. Foton Hans Krayenbosch.
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Oftast var Nordshipsfartygen välhållna och i gott skick. N ordivestpå våg mot sydost i Kalmarsund den 
29 november 2004. Foto Christer Carlqvist.

Byggd 1977 av Tokushima Zosen Sangyo KK, 
Komatsushima, Japan, nb 516

1 261 tdw, 499 brt, 330 nrt

Längd 66,97, bredd 11,67, djupgående 4,26 m

Reg-nr 12183/SDCL IMO 7602584

Maskin 6-cyl Niigata diesel type 6UET45 / 80D, 
736 kW

Fart 11 knop

158 Nordwest 1977-2006

Även detta fartyg byggdes för ett partrederi i Gävle. Huvudredare 
var Stig Cedergren med 10 %. Övriga delägare var Rolf Zedrén, 
som drev Grand-Central-Hotellet, med 40 %, Steping Ship Ab 20 % 
och Sven Bäcklund 10 %, samtliga Gävle. Dessutom hade Carl- 
Erik Larsson i Tingstäde på Gotland 10 %. Fartyget kölsträcktes 
den 31 augusti 1976, sjösattes den 6 november och levererades 
den 21 februari 1977 med namnet Nordwest.

1986, den 26 juni, ombildades partrederiet till aktiebolag under 
namnet Nordwest Rederi Ab, Gävle. Sedan vissa ägarförändringar 
skett och Carl-Erik Larsson ökat sin ägarandel ändrades hemor

ten i april 1990 till Visby. Samtidigt lämnade fartyget Nordship- 
Poolen och befraktades därefter av Rud Jönsson i Norrköping.

2002 gjorde fartyget en uppmärksammad resa med en utställ
ning från Stockholm till Färöarna, Island, Norge, Danmark och 
Finland. Fartyget låg vid denna tid annars mest upplagt i Visby.

2006, den 5 april, såldes hon för 6000000 svenska kronor till 
Sveholmen Shipping A /S  i Åkrehamn på Karmoy, Norge där hon 
byggdes om till självlossare och försågs med en stor grävskopa 
ombord. Hon döptes samtidigt om till Nyfjell.

2010. Ännu i rederiets tjänst.

159 Nordersand 1977-2007

Byggd 1977 av Tokushima Zosen Sangyo KK, 
Komatsushima, Japan, nb 517

1258 tdw, 499 brt, 332 nrt

Längd 66,91, bredd 11,67, djupgående 4,26 m

Reg-nr 12189/SDBZ IMO 7523996

Maskin 6-cyl Niigata diesel type 6UET45/80D, 
736 kW

Fart 11 knop

utmiirkt slållc att fotografera N,>rdshipsfartyg pa år vid, lotsutkiken i Kalmar. Har stod Lhrister 
Carlqvist och tog detta foto av N ordersand den 23 juli 2004.
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Detta fartyg byggdes för Gotland där Rederi Ab Sudersand, Slite 
var ägare till 55 %. Övriga ursprungliga delägare var Karl-Erik 
Hagström , Slite, Stefan Trybom, Gävle och Bengt Lundquist, 
Saltsjöbaden. Till huvudredare utsågs Ingrid Andersson i Rederi 
Ab Sudersand.

Fartyget kölsträcktes den 15 juli 1976, sjösattes den 21 januari 
1977 och levererades den 31 mars 1977 och övertogs kl 15.18 lokal 
tid enligt ett telegram från Japan. Fartygets namn blev Norder
sand som burits av tidigare fartyg inom rederiet.

1987, juli, sedan Ingrid Andersson avlidit (den 2 juni 1987) 
utsågs sonen, Ulf Andersson, till ny huvudredare.

1989, april, övertogs fartyget av Rederi Ab Nordersand, Slite

sedan alla andelar köpts in.
1994 flyttade bolaget till Gävle, men fartygets hem ort var 

fortfarande Slite.
2001 inköptes fartyget av Rederi Ab Nordking, Gävle som den

5 december samma år ändrade namn till Rederi Ab Nordship.
2007, den 25 maj, såldes hon för 4500000 svenska kronor till 

Green Forest Shipping & Trading SA i Panama. Den nye ägaren 
var Flag Vessel Inc, Miami, Florida. När fartyget övertogs i Gävle, 
den 31 maj, fick hon namnet Keres. Hon avgick från Gävle den 7 
juni klockan 20.55 lokal tid.

2010. Fortfarande registrerat på detta bolag. Senast kända posi
tion är: Ankom Puerto Cordes, Honduras 3 juni 2010.

160 Nordstar 1977-1994

Byggd 1977 av Tokushima Zosen Sangyo KK, 
Komatsushima, Japan, nb 518

1255 tdw, 499 brt, 330 nrt

Längd 66,88, bredd 11,67, djupgående 4,26 m

Reg-nr 12201/SDCP IMO 7612228

Maskin 6 cvl Niigata diesel type 6UET45/80D, 
736 kW

Fart 11 knop

Störste delägaren till detta fartyg, Jacob Engwall (55 %), var en 
skicklig starbåtsseglare och därför var det naturligt för honom 
att döpa sitt fartyg till Nord Star (i två ord). I Japan hade man 
missuppfattat detta och svetsade fast bokstäverna i ett ord. Följ
den blev att det stod Nordstar på fartyget och Nord Star i alla

registerhandlingar. Detta fartyg kölsträcktes den 1 december
1976, sjösattes den 22 februari 1977 och övertogs av de svenska 
ägarna den 28 april 1978 kl 17.51 lokal tid. Engwall utsågs till 
huvudredare. Bröderna Sigvard och Stefan Trybom ägde tillsam
mans 25 % i fartyget.

1986, den 7 november, avled Jacob Engwall, och sonen, Torsten 
Engwall, Gävle, övertog faderns andel.

1989, den 1 september, överfördes fartyget för 3500000 kronor 
pä Engwalls bolag, Ab Hoppet.

1994, den 23 januari, såldes hon för 7700000 svenska kronor 
till Sulevaer A /S  (Herman Fserovik) i Äkreham n på Karmoy, 
Norge och fick namnet Sulevaer. Hon övertogs i Landskrona den 
19 januari. Hemorten blev Haugesund. Hon byggdes nu om till 
självlossande fartyg med en stor grävskopa pä däck.

2000, den 8 mars, såldes hon för 7700 000 norska kronor till Nye 
Sulevaer A /S  i Helgoysund men behöll både namn och hemort.

2010, den 10 februari, såldes hon till Arctic Shipping A /S  (Geir 
Hokland A /S ) i Harstad, Norge och döptes om till Arctictrans. 
Fartyget sattes i trafik i fjordarna runt omkring Harstad.

N ordstar pä väg in till Hamburg den 25 juli 1978 fotograferad av Örjan Kronvall. Negativarkiv Klubb Maritim Göteborg.
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Byggd 1977 av Niigata Engineering Co Ltd, 
Niigata, Japan, nb 1503

1 251 tdw, 499 brt, 332 nrt

Längd 66,94, bredd 11,67, djupgående 4,26 m

Reg-nr 12203/SDBY IMO 7524029

Maskin 6-cyl Niigata diesel type 6UET45 / 80D, 
736 kW

Fart 11 knop

Även N ordlandia hade vägarna förbi Kalmar och där stod Christer Carlqvist och fotograferade. Fotot 
från den 26 augusti 2004.

161 Nordlandia 1977-2008

Det sista fartyget i serien kölsträcktes den 27 november 1976, 
sjösattes den 12 februari 1977 och övertogs av beställaren, ett 
partrederi i Slite med Ingrid Andersson som huvudredare, den 2 
maj 1977 klockan 16.27 lokal tid. Fartygets namn var Nordlandia. 
Partrederiet bestod av Rederi Ab Sudersand, Slite (55 %), Axel 
Hammarberg (15 %) och Rune Fohlström (10 %), båda Visby samt 
Stefan Trybom, Gävle (20 %).

1987, den 15 juli, sedan Ingrid Andersson avlidit (den 2 juni 
1987) utsågs sonen, Ulf Andersson, till ny huvudredare.

1989, april, övertogs fartyget av Rederi Ab Nordersand, Slite 
sedan alla andelar köpts in.

1990, april, överläts fartyget på Andership i Slite Ab, Slite.

2001, januari, såldes fartyget tillsammans med Gyle till Rederi 
Ab Nordking i Gävle som den 5 december samma år ändrade sitt 
namn till Rederi Ab Nordship.

2008, november, såldes hon till Signor S. Ambrosio i Neapel 
som registrerade sitt nyförvärv på Pegemar de Navigazione Srl, 
döpte om henne till Antonietta och sattes henne under. St Vincent
& The Grenadine-flagg med hemort i Kingstown. Hon övertogs i 
Nyborg och avseglade därifrån den 13 november.

2010, den 11 mars, anlände hon till Aliaga i Turkiet där hon 
skrotades av Ege Celik Gemi Sokum As.

Nordlandia har kommit till resans 
slut, nu med namnet Antonietta. 
Foto vid skrotvarvet i Aliaga, Tur
kiet den 17 mars 2010. Fotograf 
var Selim San.
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Fortunn III i hemmahamnen Degerhamn. Vykort från Degerhamns Sjöfartsmuseum genom Birger Hagman

• • O

Artsoppa i Ahus
Nitton

Vi kom med Fortuna III till Åhus en no
vembernatt 1948 med last av briketter från 
Rostock. Med undantag av skepparen såg 
besättningen med glädje, att vi skulle få 
lördag och söndag i svensk hamn.

Efter rundvaskning av skutan och skans- 
rent, var det fridag från lördag middag, för 
alla utom för kockjungmannen, som hade

matlagning, disk och tvätt kvar.
Bästem annen och lättm atrosen gjorde 

sig klara för landbesök, medan kockjung
mannen, dels av sin ungdom och dels av 
fattigdom blev ensam ombord.

Skepparen hade redan pä förmiddagen 
gått iland, för att, som han yttrade, "kon
sultera fraktm ottagaren". N är han kom

ombord låg kockjungmannen och 
sov en välbehövlig eftermiddags- 
sömn.

Vid 19-tid en  kom  skepparen 
fram till skansen och undrade om 
det inte blev någon kvällsmat? En 
yrvaken yngling travar akteröver 
till byssan och frågar försynt vad 
han skall laga till för mat.

-  Ta och värm upp det som blev 
kvar av ärtsoppan sedan i tors
dags, får han till svar.

Sagt och gjort. Kastrullen på ga- 
solköket och en skvätt vatten från 
skopan som stod på bordet. Enkelt 
tyckte ynglingen som plockade 
fram smör, bröd och svagdricka 
under tiden soppan värmdes.

En m ärklig doft börjar sprida 
sig i byssan allteftersom  soppan 
blir varm. Skepparen, som känner 
doften ner i sin hytt, kommer upp 
och frågar:

-  Vad i glödheta... lagar du till 
för något? D et luktar som den

värsta spritfabrik. Vad f-n har du slagit i 
kastrullen, pojke?

-  Vattnet som var i skopan, svarar en blek 
yngling med troskyldig min.

-  Vatten! Det luktar ju sprit känner du 
väl?

Skepparen tar en sked av soppan, sma
kar och spottar ut den genom byssfönstret.

-  Häll ut skiten, stek ett par ägg och koka 
tevatten, grymtar gubben och försvinner 
ner till sin hytt igen.

Äggen och teet inmundigas under tyst
nad och efter disken sm yger ynglingen 
tillbaka till skansen med ett från bästeman
nens hytt tjuvlånat "A libi-M agasin" där 
Harald Ask löste alla problem.

Problem et med spriten i skopan fick 
jungmannen på söndagen löst av en skryt
sam lättmatros, som berättade att han och 
bästem annen hade spätt ut 96-procentig 
sprit med destillerat vatten och tagit några 
groggar i byssan innan de gick i land. Det 
som blev kvar i skopan hade inte fått plats 
i fickpluntorna, och skulle konsumeras om
bord, men den beställda taxin kom tyvärr 
fortare än vad som beräknats.

-  Lika bra att du slängde spriten i ärtsop
pan kockdjävul, sade den omtänksamme 
skeppskamraten.

Resan efter blev kockjungmannen bju
den på likör av skepparen när de tillsam
mans med besättningen på Astrid av Skil- 
linge besökte "Golden Anker" i Rostock.

Jodå, kockjungmannen blev både full och 
sjuk, vilket ännu kan inträffa vid högtidliga 
tillfällen 60 år senare. Men konsumering 
av ärtsoppa är han mycket försiktig med. 
Ingen vet vilka men den kan ge för all 
framtid. •#Fortunn II I  besökte ofta Ölandshamnen i Kalmar. Foto frän Anders Andersson
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Göta kanalbåten Juno i full karriär pä Göta älv.

Korz och tvärz i Sverige
Krister Bång

Efter att under alla år ha följt kustlinjer 
under mina sommarresor beslutade jag 

mig i år för något nytt; att köra i Sveriges 
inland för att fotografera små passagerar
fartyg. Jag har under många år varit intres
serad av dessa mindre båtar eftersom de 
ofta har en intressant historia bakom sig. 
Nytt för i år var också att jag gjort upp en 
detaljerad färdplan, den så kallade schedu- 
len, med platser och klockslag. Hur skulle 
detta fungera?

Söndagen den 27 juni 
G öteborg -  Örebro
När klockan passerat nio satt jag fortfaran
de i köket och inmundigade det sista av det 
goa kaffet. Då hördes hustruns bestämda 
steg i trappan.

-  Har Du redan missat tidsplanen?
Att börja med en felräkning verkade ju 

inte bra. Tre timmar för att åka åtta mil till 
Trollhättan finns inte. Började därför med

en runda i min egen hamn, Göteborg. Såg 
att Göta kanal-båten Juno var på väg att 
börja sin färd uppför Göta älv mot Stock
holm. Avgång klockan 10. Inväntan. Och 
visst. Där kom hon.

Både landsväg och järnväg mellan Göte
borg och Trollhättan var under ombyggnad 
så jag bestäm de mig för att ta den lilla 
vägen på bohussidan. Denna slingrande 
väg plöjde genom åkermarker som stun
dom var alldeles rapsgula. Man passerade 
Torskog, vars chef, patron Petter Larsson, 
skapade om ätliga tillgångar, som dock 
sonen drack upp under en tjugoårsperiod. 
Men det förnämliga slottet står kvar och 
minner om fornstora dagar. Reflekterade 
över varför man åker denna vackra väg 
så sällan? Har varit i London oftare än i 
Torskog!

I Trollhättan skulle Elfkungen avgå 
från slussområdet klockan tolv. Kom dit 
en kvart innan. H ittade ett danskt pas

sagerarfartyg, Sigrid af Kobenhavn. Kan 
undra varför hon låg där?

Så hördes starka motorljud och upp dök 
den tyska motorseglaren Jonas. Samtidigt 
avgick Elfkungen, tio minuter sen. Blev 
kvar i Trollhättan till 12.40 vilket sabbade 
tidsp lanen för hela dagen. M en det är 
bättre att göra en sak bra än många dåligt.

Så besöket på Läckö slott ställdes in och 
i stället blev det Naven längst västerut på 
Kållandsö. Där hittade jag Navaren, en 
liten passagerarbåt jag sånär glömt bort.

Trellevarvet var öde denna söndags
efterm iddag, men jag for in där ändå. I 
dockan låg bogserbåten Lidköping för en 
behövande bottenm ålning. Från ingen
stans kom plötsligt Kustbevakningen med 
rykande däck och tjutande sirener och ut 
kom fyra uniformerade tjänstemän. Dessa 
betraktade mig noga medan jag, med en 
viss värdighet, sakta drog mig tillbaka. 
Om man hittat det minsta fel hade jag nog
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blivit haffad.
I stället för till Läckö for jag till Spiken 

för att äta. Man kan ju inte missa spiken 
i kistan? Eller siken i kistan eftersom det 
var det jag åt. Baktanken var förstås att 
turistbåten Magnus Gabriel också skulle 
komma dit. Vilket sammanträffande?

Inte visste jag att Vinga ligger i L id
köping. Nu var det förstås fartyget med 
hemort på Ljusterö.

Tiden var sedan länge ur led, men jag 
beslutade mig ändå för att åka till Sjötorp. 
Och där låg hon, Ceres. Jag skulle kom 
mit två timmar tidigare så hade jag fått en 
gångbild. I Sjötorp låg också en gammel
dansk som hette Yrsa. Dessutom en utsliten 
kommisbåt vid namn Conrad.

I stället för O tterbäcken och K ristine
ham n blev det raka vägen till Örebro. 
Restaurangen var stängd men en varm 
smörgås kunde man ändå trolla fram.

Dagens etapp 43 mil.

Måndagen den 28 juni 
Ö rebro -  Borlänge
Eftersom Åke Norén inte hade hört av sig 
blev det alternativ 2 som gällde. Hustrun, 
som också fått schedulen, ringde för att 
höra om jag vaknat.

En timma senare var jag i Västerås. Enligt 
turlistan skulle Sunnanvind avgå klockan 
10. Jag var förstås mer intresserad av Havs
vinden som jag åkt med en gång när Jesus 
gick i kortbyxor. Då kom ett meddelande 
att man gjort en rockad sä att Havsvinden 
denna dag övertagit Sunnanvinds tidta
bell. Tack och bock! Passade också på att 
titta på veteranbåtarna Bore och Örnen. 
Vilka fina skepp!

Nästa anhalt blev Hallstahammar. Vid 
Skantzsjön låg på land repliken Albert 
och vid kanalmynningen den gamla bog- 
seraren Rex. D enna lilla  läckerhet har 
aldrig varit registrerad i fartygsregistret Havsörnen drar iväg utåt Mälaren.

och är därför, enligt en del bätologer, full
ständigt ointressant. Men tänk ändå hur 
mycket kulturhistoria denna jämprodukt 
innehåller.

Oceanhamnen i Ramnäs är heller inte 
särskilt imponerande. I själva verket är det 
bara en brygga tillhörande Schenströmska 
Herrgården. Där låg det lilla passagerar
fartyget Ström sholm . Men för att ta ett 
foto av henne fick man gä pä motsatta ka
nalbanken. Men vad grönsaker! Allt stod 
i vägen för kameran. Till sist fann jag mig 
själv stående med högerarmen kärvänligt 
omslutande en björk lutande mig ut över 
kanalen för att med vänsterhanden foto
grafera ta rty g cto ch  m ed  en a  fo ten  d ep p a d  
i vätska, samma slags vätska som omslöt 
fartyget.

Xästa stopp blev Ängelsberg. På vägen 
dit kunde jag förnimma vissa båtologers

U U K & "

På Spiken inväntade jag självaste Magnus Gabriel.

Hallstahammar låg veteranbogseraren Rex.
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pirr i magen av förväntan. Johnsonkoncer- 
nens arkiv ligger ju här och mycket forsk
ning liar företagits som sedan framför allt 
har redovisats i Båtologen.

Annars är ju Ängelsberg också känt för 
sitt oljeraffinaderi på Barrön (Oljeön) i sjön 
Åmänningen. Man importerade olja frän 
USA. Raffinaderiet var i drift mellan 1875 
och 1902. Anläggningen är numera ett mu
seum och för att ta sig dit har man byggt ett 
litet passagerarfartyg (nåja) Petrolia som 
mera ser ut som en flotte med motor än ett 
fartyg. Denna skapelse kom farande över 
sjön samtidigt som jag anlände. Jag högg 
tag i kameran och begav mig med raska 
steg mot sjökanten. Det enda hinder som 
fanns var järnvägen. Och vad hände dä? Ert 
långt godståg kom på besök och passerade 
långsamt och när detta dragit förbi hade 
Petrolia sånär lagt till. Jämnmod är något 
man får ta det med.

Varför deppa? Efter 45 m inuter skulle 
hon ju gå igen. Eftersom det var lunchtid 
och det låg en servering just intill var valet 
inte svårt. Turistsäsongen verkade dock 
inte ha kommit igång på allvar så jag var 
den ende gästen. -  Vad finns det till lunch? 
undrade jag. -  Korvstroganoff. Du kan få 
välja mellan ris eller potatis!

Ett sådant fynd. Det hela visade sig vara 
mycket gott. Hustrun hade nog ansett att 
såsen var lite rik. Det är hennes kod-ord för 
grädde. Minns hur vi en gång satt på legen
dariska restaurang Nordevik i Skärhamn 
och njöt av deras berömda fisksoppa. Alla 
utom hustrun som ansåg att den var för 
rik. Sä numera går vi på restaurang Vatten 
i Skärhamn och äter vatten och bröd för 
dubbla priset.

Någon ny tur med Petrolia klockan ett 
blev det aldrig. Turisten uteblev.

Adolf Palmquist Ab -  skeppsmäklare, 
linje & befraktningsagenter, auktoriserade 
skeppsklarerare. Visst låter det im pone
rande? Men i Smedjebacken? Denna ort tar 
inte upp stort utrymme i kartboken. Här 
finns dock ett underbart litet museum med 
smalspårig järnväg, gamla skyltar, gods
magasin och två veteranfartyg, Kuriren  
från 1874 och Runn från 1907.

Ut genom skogarna igen mot Borlänge. 
Man kan förstås inte åka dit utan att först 
ha besökt charmiga Torsång vid Dalälven. 
Dit kom jag för första gången för kanske 
tjugo är sedan då kvrkokören i Sävedalen, 
där hustrun är aktiv, var på turné här. Då 
fann jag det naturligt eftersom namnet på 
platsen hade en viss musikalisk anstryk
ning. Med pä der. resan var också kyrko
herden liksom  ett anta- herrar som inte 
var med och sjöng. Dessa herrar utgjorde 
Kyrkokörens förnämliga Fan-Club. Nu lag 
den gamla varpbåten Bäsingen här.

Så in till Borlänge, dagens slutmå-. X u  
var det 2S grader varm t ute. Sam tidigt

d arm en kärvänligt om en björk tog jag detta foto på fula Strömsholm.

Petrolia säg mer ut som en motoriserad flotte.

w m  - i m m u n ;

ebncken låg det gamla fartyget Runn.
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aktiebolag' /WOLF P A L M G U I S T
skeppsmåklare
. BEFRAKTNINGSAGENTER

tiNJE c ci/cppsKLARESARE 
AUKTORI5ERAPC - ____—

pågick en festival i stan, Love & Peace. 
Temperaturen ute underlättade åtminstone 
det förstnämnda.

Efter att ha kånkat med väskan 500 meter 
var jag genom svettig. Jag hade tänkt se 
på fotbollsmatchen mellan Brage och ÖIS 
på kvällen. Döm om min förvåning när 
jag upptäckte att hela ÖISTaget bodde på 
samma hotell som jag. Talade förstås lite 
med spelarna. Jag hade ju sett även den 
förra bortamatchen, den i Norrköping. Där, 
i Norrköping, satt det några tjejer bakom 
mig och kommenterade högt:

-  Dom är allt välbvggda, de där göte
borgarna, sade de när de fick syn på David 
Leinar i sina tajta brallor.

Fan-Cluben var förstås i Borlänge också 
medan damerna övade.

-  Vi går på konditori, föreslog kyrko
herden.

-  Där ligger Hagbergs Konditori!
-  Nej, vi kan väl inte gå på den gamle 

kommunistledarens konditori, skämtade 
kyrkoherden. Det måste finnas något an
nat. Och det fanns det. Werners Konditori. 
Då blev kyrkoherden svaret skyldigt.

Jag kom aldrig iväg på fotbollsmatchen. 
Det var för varmt.

Dagens etapp 29 mil.

Tisdagen den 29 juni 
Borlänge -  Bollnäs
Efter att under natten närmare ha studerat 
mina skrifter hade jag upptäckt att jag 
glöm t bort en båt i Borlänge, näm ligen 
D om narfvet med brygga i Tomnäs. E f
tersom jag hade lite luft i schedulen på 
m orgonen beslutade jag mig för att leta 
upp denna dam byggd under K arl XV 
regeringstid år 1863.

Jag frågade de något yngre damerna i 
receptionen var Tomnäs låg men de såg 
lite villrådiga ut. Men Tomnäs skulle nog 
ligga vid Ornäs, halvvägs till Falun. Jag 
drog dit och det var inte svårt. Hittade 
raskt Tomnäsvägen som ledde ner till en 
stor småbåtshamn. Men Dom narfvet var 
inte där. Däremot två gubbar som visste 
men som ville prata först. Så det blev att 
prata plåttjocklek och ångmaskiner, ämnen 
där mina kunskaper är mycket begränsade. 
Men till sist. I nästa vik. Ta till höger efter 
skolan.

G ustaf Wasa kom iväg pä utsatt tid.

Bland blommor och blader dolde sig Domnarfvet.

m s ih r  WASA

I *
Det var tur att man inte bytt ut mig mot en trähäst.
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I Grönås i den hålsingländska oln/gden fanns Malms Maskinmuseum.

Äntligen hittade jag Birgit Sparre i Järvsö.

Efter en stund i regn och blåst kom hon sig iväg.

Där kom jag ut på en mycket liten väg, 
en väg där en häst skulle kunna äta middag 
hela veckan bara genom att rensa vägba
nan. Efter någon kilometer tog vägen slut 
i tomma intet. Fel alltså. Nu började tiden 
bli knapp men jag beslutade ändå att un
dersöka en ännu mindre väg som gick ner 
mot vattnet. Och där låg hon. Inbäddad 
bland blommor och blader.

Efter ett raskt besök i Gagnefs kyrkby 
kom jag till dagens huvudattraktion, Gus
taf Wasa i Leksand. Kom dit i god tid för att 
finna en lämplig plats att stå på. Kommu
nen hade gjort en gångväg längs Dalälven 
som var perfekt att fotografera från, om det 
inte vore för motljuset. Och solen flödade. 
Tog min tillflykt till andra sidan där det 
visserligen fanns en liten stig men det var 
svårt att nå vattenbrynet. M ånga fåglar 
hade också sitt hem här och hade sm åt
tingar i boet, så det blev en härlig kakafoni. 
Någon hade dock byggt en partypråm som 
var förankrad i strandkanten och på den 
svingade jag mig upp. Och resultatet blev 
ju ändå ganska hyfsat.

Det är inte klokt så mycket gamla båtar 
det finns i dessa trakter och som gått i 
trafik på sjöar och älvar. Bara i Leksand 
hittade jag Erik, Göran, Elfdalen, Insjön 
och Remmaren. Dessutom restaurangen 
Skutan som tidigare hetat Gun.

For ner till Nusnäs, som är centrum för 
dalahästtillverkningen, bara för att se om 
Bångvägen fortfarande fanns kvar. Tänk 
att ha en egen gata uppkallad efter sig så 
långt hemifrån. Efter vad jag kom ihåg från 
tidigare besök skulle gatan ligga i centrum. 
Men där låg nu Trähästvägen. Tänk att ha 
blivit utbytt mot en trähäst! M issm odig 
lämnade jag byn och hittade då Bångvägen. 
Ibland sviker minnet.

Från  O rsa tog jag  v äg en  upp m ot 
Skattungbvn, en bitvis nästan plågsam t 
vacker väg. Här gick avtagsvägar till av
lägsna fäbodar men också till Storstupet 
vilket satte fantasin i förväntansfull rörelse.

Nu skulle jag till Järvsö och hittade en 
genväg genom skogarna förbi Ryggesbo 
och Harsa på nästan fem mil. Jag kan för
säkra att det inte var många som hittade 
den genvägen. Så helt plötsligt, vid Grönås 
i en glänta i skogen, låg Anders Malms 
Maskinmuseum. En samling upprostade 
grävmaskiner från fordom. Troligen hade 
Anders fått ett föreläggande att ta bort 
skräpet men i stället gjort om det till mu
seum. Smart.

Efter två tidigare m isslyckade försök 
hittade jag äntligen Birgit Sparre i Järvsö. 
Denna båt har jag tidigare studerat både i 
Härnösand och på Asunden.

Sedan blev det direkt till hotellet i Boll
näs. Utanför mitt fönster låg passagerar
båten Warpen, döpt efter sjön som den låg 
i. Denna båt hade jag heller aldrig sett ute
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Emma poserade glatt för mig på Storsjön.

tidigare, men idag skulle hon ut. Jag rusade 
ner till bryggan precis som vinden tog i och 
det började regna. Tanken kom naturligt. 
"Fångad av en stormvind". När jag kom in 
igen och satte på teven var Carola även där. 

Dagens etapp 37 mil.

Onsdagen den 30 juni 
Bollnäs -  U ppsala
Kom iväg från Bollnäs på utsatt tid och när 
jag kom fram till Söderhamn var Moa näs
tan färdig att avgå. I Söderhamn låg också 
några gamla fiskebåtar som nöjesbåtar,

men något större nöje att äga dem hade det 
inte varit på länge.

N ästa objekt var Em m a i Sandviken 
nästan tio mil bort. Enligt hennes tidtabell 
skulle hon vara i Korsika klockan 12. Under 
planeringen av resan hade jag varit i kon
takt med ägaren, Sandvikens Segelsällskap, 
som kände sig hedrad av mitt intresse.

-  Ring först, var deras uppmaning.
- J o ,  Emma har just gått, men det är tvek

samt om hon går till Korsika. Vi hade inga 
passagerare dit. Hemfärd från Åsbacka i 
stället klockan 15. Ring båten direkt.

Fanns ju inte en chans att hinna dit på 
en timma, så jag började fundera på al
ternativa lösningar. Jag ringde förstås till 
Emma och skepparen lovade ringa tillbaka 
för en eventuell fortsättning mot Korsika. 
Det blev det inte, men det ljusnade ändå.

-  Vi går tillbaka till Sandviken nu. Vid 
Sörtuttsbaden finns en brygga. Vi är där 
runt 11.45.

Jag körde säkert i 111 k m /tim  på m o
torvägen men tiden rann iväg. Då ringde 
nallen igen.

-  Ta det lugnt grabben. Vi inväntar.
Det var en något överraskad skara ba

dande som fick se en fullt påklädd stor
stadsbo med bestämda steg ta sig ut genom

Den gamla bogserbåten Greb finns numera i Söderhamn som passagerarfartyget M oa,

i i  - is o j iiTip ers ?0 i ti i



: LINNEA
U P S A  L t

,Yi/ för säsongen i Ujipsalu dir restaiiningbiUen Linnea.

lössanden till bryggan och på ett givet 
tecken började Emma posera. Filminspel
ning? undrade någon.

Efter detta lyckade ingrepp var humöret 
på topp och jag åkte in till Gävle. Briggen 
Gerda var nu borta, såld till Finland, men 
här låg mycket annat, främst bogserbåtar. 
Och medan jag stod där och mycket orga
niserat fotograferade alla båtar fick jag se 
en gammal norsk bilfärja sakta glida in på 
Gavleån. Att namnet var Scan Pipe II gick 
inte att ta miste på men varken flagg eller 
hemort gick att upptäcka.

Så ut till Engesberg för att se om nyin
köpta fiskebåten Sette Mari var hemma, 
men det var hon inte. Nu började jag bli 
fikasugen och fortsatte till Bönan, men 
hamnade så småningom pä Fiskekrogen i 
Utvalnäs. Satt ute och hade hela Gävlebuk- 
ten med öar och segelbåtar framför mig. 
Lagom varmt och god mat, pepparlax. En 
lättöl därtill men jag fantiserade om det 
goda Alsace-vinet å 95 kr/glas som också 
fanns med på listan. När jag skulle gå och 
vände mig om var himmelen kolsvart. Tag 
hann till bilen innan det kom en störtskur 
som senare övergick i skyfall och avsluta
des som vanligt ösregn. Naturens krafter 
är enorma.

Jag sökte mig så sakta ner till Öregrund. 
Där låg den gamla skutan W etsera med 
reg-nr 27. Tanken hade varit att hugga upp 
henne men nu hade det bildats en ideell 
förening som skulle rusta upp henne. Man 
ville ha allmänhetens ekonomiska stöd och

Emelie har under vintern byggts om i Simrishamn.

det kan man förstå.
Nere vid rökeriet låg fiskebåten Troja 

och gamla Bröderna från Öckerö. Mycket 
mer än så hann jag inte förrän nästa oväder 
drog in, dock inte lika kraftigt som det i 
Gävle.

EMEUE
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Soya III lämnar Gåshagn för en tripp med VIP-personer.

Men jag tröttnade och körde in till Upp
sala. M issade h otellet m en ham nade i 
hamnen. Vädret var nu soligt, friskt i luften 
och 22 grader varmt. Man ville ju bara inte 
gä in. Särskilt inte som nyinköpta Linnea 
(ex Lindön II) och Kung Carl Gustaf var 
på väg att ge sig av med middagsgäster 
ombord.

Dagens etapp 43 mil.

Torsdagen den 1 juli 
Uppsala -  Stockholm
Efter att ha kört bil oavbrutet i fyra hela 
dagar ändrade jag min planerig och körde 
direkt till huvudstaden. Fattade dock posto 
vid Klippudden på Lidingö och fick se 
många trevliga fartyg passera, bland andra 
kryssningssegelfartyget Sea Cloud II från 
Valletta, Malta.

Tog in på hotellet i Värtaliam nen och 
fick ett rum på tionde våningen med utsikt 
över hela infarten till hamnen. Jag gjorde 
upp en grovplan på vilka båtar som stod 
på önskelistan. Det var Waxholmsbolagets 
båda nybyggen Nämdö och Gällnö, Lisen, 
Emelie, Djurgården 4, Evert Taube och 
Aphrodite IV. De flesta av dessa inkas
serades under eftermiddagen. Dessutom

gick Teaterskeppet, Riddarholm en och 
Riddarfjärden ut. Efter att ha traskat runt 
i sex timmar träffade jag dottern och svär
sonen och vi ät middag tillsammans.

Dagens etapp 13 mil.

Fredagen den 2 juli 
I Stockholm

Dagen var mycket varm. Därför tog jag 
bilen ut till Klippudden igen och fick se en 
del fartyg i rörelse. Ståtliga segelfartyget

Den lilla bogserbåten Robert har ett förflutet i Norrland.
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B r y g g a n  f o r  n y t t j a s  

som, upplg.fi&_ iiiMr_
____ i i l i ä a s s p l o - t e —

i högst 3 t immar
Vägverket

I  Hummelvik har den gamla fiskebåten H elgoland legat i flera decennier............ fastän Vägverket bara accepterar 3 timmar.

Najaden var ett av dem. Henne minns jag 
sedan 1960-talet som den fula motorsegla
ren Utskär av Kållandsö. Saker förändras.

Gjorde en snabbvisit ut till Gåshaga och 
fick se att Wallenius representationsfartyg 
Soya III var på väg att ge sig av. Henne 
hade jag aldrig sett ute tidigare.

Åkte tillbaka till hotellet och ställde bi
len. Tog mig sedan till Riddarholmen dit 
museifartyget Ejdern skulle komma 12.45. 
Men det gjorde hon aldrig så jag tog bussen 
ut till Hammarbyhamnen dit det vackra 
passagerarfartyget Saltsjön förpassats 
för att inte ligga i vägen vid Skeppsbron 
vid kronprinsessebröllopet. Tanken var ju 
också att fotografera nya Lisen som går 
över kanalen. Åkte med denna gratisbåt 
över till södra sidan av hamnen och kunde 
då fotografera alla båtarna på den norra

sidan. Samtidigt passerade Rödlöga och 
faktiskt kom också Juno som var det första 
fartyget som jag fotograferade på denna 
rundresa "för evigheter sedan".

Började nu bli ordentligt trött. Under 
gårdagen hade jag ju vandrat sex timmar 
och under dagen idag i fyra. Termometern 
närm ade sig 30 grader och jag svettades 
ordentligt. Gick stapplande som den gamla 
gubbe som jag är. Såg mig själv som Sir 
Alec Guinness i slutscenen i filmen Bron 
över floden Kwai.

Gjorde dock ett sista stopp vid Slus
sen för att ta M ysing som kommer in till 
Stockholm en gång i veckan, innan jag tog 
bussen hem för en välbehövlig dusch och 
för rekreation.

Dagens biletapp 3 mil.

Lördagen den 3 juli 
Stockholm  -  N orrköping
Kom iväg lagom för att ta Saga Lejon vid 
hennes avgång från Riddarholm en men 
hon var inte där! Jag hade också gått genom 
tidtabellerna från Södertörn och funnit att 
det inte fanns så mvcket nytt att hämta där.

For i stället till Ragnhildsborg utanför 
Södertälje. Kan vara Ute svårt att hitta dit. 
Nu låg kanske tjugo gamla båtar som alla 
nu blivit fritidsobjekt. Snyggast av dem 
var den gamla ångbogseraren Robert som 
byggdes redan 1866 och som legat i Söder
tälje sedan 1977.

Inne i stan hittade jag Ejdern, hon som 
gäckade mig i Stockholm under gårdagen.

Nästa anhalt blev Trosa men något in
tressant i sjöfartsväg kunde jag inte upp
täcka så jag fortsatte till Nyköping. Där var 
det stor motorshow i hamnen med säkert 
många hundra motorcyklar.

Nyköping är också staden med två bog- 
serbåtar. Den ena heter Buster och byggdes
1963. När man sedan skulle utöka flottan 
var namnvalet lätt. Det blev Keaton.

I Oxelösund stod Aurelia från Askö på 
slip. Detta lilla passagerarfartyg har jag 
letat efter i många år så det var ett fynd.

Så bar det av till Hum m elvik, ett litet 
id yllisk t fiskeläge ett par landm il från 
Oxelösund, medan sjövägen bara är några 
kilometer. Vid bryggan ligger det gamla 
fiskefartyget Helgoland still sedan kanske
30 år. Och visst flyter hon. Men Vägverket 
har satt upp en skylt; Bryggan får nyttjas som 
upplags- eller tilläggsplats i högst 3 timmar.

Kom så till Nävekvarn. Senast jag var 
här, kanske för fem  år sed an, var det 
hamnfestival och jag blev dirigerad ut på 
en åker. Jag hade väl inte tid med sådant. 
Och nu? Samma talja igen men nu skip- 
pade jag åkern.

Fortsatte i stället till Kvarsebo där Sve
riges äldsta i drift varande fiskefartyg hör 
hemma. Hon heter Ellen och har hetat såSveriges äldsta i bruk varande fiskebåt heter Ellen och finns i Kvarsebo.
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Schedule vecka 26, 2010

Söndag den 27 juni
09.00 avfärd från Skolängen till Trollhät
tan via Torskog.
11.45 anländer till Slussarna i Trollhät
tan. Inväntar Elfkungens avgång kl 12.00 
därefter avresa mot Läckö, Kållandsö. 
Invänta
13.35 Magnus Gabriels ankomst. Däref
ter till Spiken (Nordsjö)och Trellevarvet. 
Via Lidköping till Sjötorp
15.30 då kanalbåten Ceres anländer från 
Töreboda. Sedan till Kristinehamn (kolla 
om Marianne är ute i Otterbäcken först) 
där
17.30 H ulda anländer till Vålösunds- 
bryggan. Sedan till Scandic Grand Hotell 
Örebro för övernattning.
20.30 Åttondelsfinal i fotbolls-VM  på 
teve.

Alternativ. Direkt från Kållandsö till Åke 
Norén vid Hjälmaren för reportage om 
om byggda p assagerarbåten  Liden ex 
Marma II

Måndag den 28 juni
Alternativ 1
Avresa till Åke Norén vid Hjälmaren för 
reportage om ombyggda passagerarbåten 
Liden ex M arm a II. D ärefter Ström s- 
holms kanal enl nedan.

Alternativ 2
08.30 Avresa till Västerås för att ta Sun- 
nanvinds avgång kl
10.00 och Elbas kl 10.15. D ärefter till 
Hallstahammar (Skantzsjön) för att titta 
på nyrenoverade Albert. Sedan till Ram
näs för att titta på Strömsholm. Vidare 
förbi bruksorten Virsbo till Ängelsberg 
och Oljeön (dagligen kl 11.00, 13.00 och 
15.00). Vidare till Sm edjebacken för att 
titta på de små passagerarångarna Ku- 
riren och Runn. (Ångbåten s /s  Kuriren 
liggandes i Kolbäcksån nedströms mot 
Norra Barken. Här kommer Kolbäcksån 
ut under Fundia industriområde och har 
snart mynnat ut i Norra Barken. I bak
grunden till höger ångbåten s /s  Runn. 
D ärefter d irekt upp till Borlänge för 
inkvartering på Scandic Borlänge.
19.00 Brage -  ÖIS på Domnarsvallen.
20.30 Åttondelsfinal i fotbolls-VM  på 
teve.

Tisdagen den 29 juni
09.00 Avresa till G agnef K yrkby och 
Flottbron för att kolla om Lisskulla III 
kommit igång.

Lisskulla III otursförföljd -  vattennivån 
för hög för sjösättning.
Publicerad 2010-05-20 09:00 
Härlig morgonsol och perfekt dag för 
Lisskulla III att sjösättas -  men båten  
som sjönk i fjol är fortfarande otursför
följd. Först gick den på en nit och nu 
är vattennivån för hög för sjösättning.
-  Det är roligt nästan jämt, säger Lars 
Broström , styrelseledam ot i Gagnefs 
älvtrafik.
M /s  Lisskulla III har efter förlisningen 
i februari i fjol genomgått diverse skön
hetsoperationer. O rsaken till att båten 
sjönk var att hon börjat ta in vatten sedan 
rör till toaletten frusit sönder. Drygt 200 
liter diesel rann ut i vattnet och notan för 
saneringen och arbetet med motorer och 
generator stannade på 200 000 kronor 
som försäkringsbolaget tog hand om. 
Resten av allt jobb med Lisskulla III har 
utförts ideellt.
I förra veckan skulle hon sjösättas i Sif- 
ferbo men "gick på en nit".
-  Det var en nit som gått sönder men det 
är åtgärdat nu, säger Lars Broström. 
Besiktning skulle skett i går, tisdag, men 
nu är det i stället vattennivån i älven som 
är för hög för att besiktning ska kunna 
genomföras.
-  Älven var så hög att ångbåtsbryggan 
mittemot Bäsna var helt under vatten. 
Gagnefs älvtrafik får nu vänta och se när 
vattennivån sjunker så att Lisskulla III 
kan besiktigas och datum för sommarens 
premiärtur kan sättas.
A ngelica Lindvall 0241-220 70, e-post 
angelica.lindvall@daladem.se.

11.00 Gustaf Wasa avgår från Leksand 
mot Rättvik. Därefter vidare via Rättvik 
och Nusnäs (Bångvägen) till Mora. Leta 
rätt på den gamla varpbåten Orsa. Vidare 
förbi O rsa, Skattungsbyn, Edsbyn till 
Järvsö för att titta på Birgit Sparre. Sedan 
till Bollnäs och Scandic för övernattning. 
Se på ångbåten Warpen.
20.30 Åttondelsfinal i fotbolls-VM  på 
teve.

Onsdagen den 30 juni
09.00 A vfärd till  Söd erham n för att 
titta på när skärgårdsbåten Moa avgår 
kl 10.00. Sedan via Ljusne till Korsika 
vid Sandviken dit Emma kommer 11.55. 
Sedan till Gävle och Engesberg för att 
se om Sette Mari är hemma. Ev invänta 
Drottning Silvia som går från Limön kl

15.00. Sedan till Öregrund för att kolla 
V ingaland, ev också Sunnan Express 
för att avsluta i Uppsala. Inkvartering på 
Scandic Uppsala Nord. Ev en sväng till 
hamnen för att se på nyinköpta Linnea 
av Uppsala.

Torsdagen den 1 juli
Avresa till Roslagen och Furusund 

för att fotografera båtarna i detta område. 
(Kolla Waxholmsbolagets sommarturlis- 
ta). Vidare till L justerö-Yxlan. På kvällen 
till Stockholm för inkvartering på hotell 
Ariadne (två nätter).

Fredag den 2 juli
I Stockholm som rådet. Fotogra

fera Movitz som då går i pendeltrafik på 
Riddarfjärden och nyombyggda Emelie 
av Ham m arby Sjöstad och nya Lisen. 
Södertäljeångaren Ejdern kom m er till 
Riddarholmen 12.45.

Lördag den 3 juli
09.00 Saga Lejon avgår. Ev hamnrunda 
till Dalarö och Årsta havsbad (Mysing), 
via Nynäshamn, Södertälje (Ragnhilds- 
borg), Trosa och Nyköping. Övernattning 
Scandic Norrköping City.
18.00 Lindön anländer till Söderköping

Söndagen den 4 juli
09.30 Båt avgår från A rkösund  m ot
Harstena
Kinds tidtabell

Rimforsa nya hamn 09.30
Rimforsa brygga 09.45
Brokind 10.25
Vårdnäs 11.10
Hovetorp övre 11.55
Hamra 12.35
Sturefors 13.25
Slattefors 14.00
Hjulsbro 14.30
Hackefors 15.05
Linköping 16.00
Boxholm II anländer till Tranås.

Sedan till Jönköping
17.00 Då Nya Skärgården anländer.
Övernattning på Scandic Portalen

M åndagen den 5 juli
10.30 G ränn a för att in v än ta  M :m e  
Tingleys ankomst.
12.30 Askersund för rundtur med Wet- 
tervik kl 13. Därefter hemfärd via Karls
borg och Forsvik med Eric Nordvall II.
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Kind kommer till Hovetorp fem minuter efter utsatt tid.
sedan 1906. Göta kanal börjar, eller slutar om man så

Tog färjan  över till V ikbolandet och vill. Lindön hade varit ute på Harstena 
körde raka vägen till Mem. Det är här som och jag beräknade att hon skulle komma

till Mem vid 17-tiden. Och det gjorde hon.
Körde sedan på små vägar upp till Norr

köping för natten. Kycklingfilé med väster- 
bottenrisotto satt inte fel.

Dagens etapp 29 mil.

Söndagen den 4 juli 
N orrköping -  Jönköping
Dagens övningar bestod i att leta reda på 
fyra olika fartyg och fotografera dem i fart. 
Det var Viskär i Arkösund (avgång 09.30), 
Kind i Kinda kanal, Boxholm II i Tranås 
(ankom st 15.30) och Nya Skärgården i 
Jönköping (ankomst 17.00).

Var ute i Arkösund i god tid och fick fina 
bilder när Viskär avgick. For sedan snabbt 
de fem milen tillbaka till Norrköping. Hade 
tänkt genskjuta Kind i H ovetorp övre 
klockan 11.55. Var glad över att jag hade 
min gam la b ilatlas med m ig, tryckt på 
1960-talet, eftersom alla mindre vägar är 
ordentligt utmärkta i den. Men vad hjälpte 
det när man kom till Linköping? Där finns 
numera diverse ringvägar runt stan så det 
blev alldeles hopplöst att orientera sig.

Allt löste sig dock och jag kom fram till 
Hovetorp övre 11.45. Själva Kind kom först
12.00 så det var lugnt.

Boxholm  II glider sakta uppför Svartån. Att åka på Kinda kanal är en upplevelse.
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Nya Skärgården hade varit på en tripp till Visingsö.

Jag gjorde det i mitten av 1960-talet med 
samma fartyg som fortfarande är i drift.

Kinda kanal följer i princip Stångån och 
börjar i sjön Roxen, förbi Linköping, genom 
sjöarna Rängen, Järnlunden och Åsunden 
och slutar i denna sjös södra del i Horn 
där Per bor (Horn-Per. Kan det verkligen 
vara så?). Kanalen har 15 slussar och man 
kan åka med Kind mellan Linköping och 
Rimforsa (eller omvänt).

När jag ändå var i Hovetorp tänkte jag 
åka pä småvägar till Tranås. Så i Rimforsa 
tog jag den lilla vägen till Ulrika, 21 kilo
meter. Hur många mantimmar tog det inte 
att bygga denna väg? Genom skogar av ek, 
men också blandskog. Genom gläntor, förbi 
sjöar och tjärnar. Mötte inte en enda bil. 
Denna väg måste, trots sin skönhet, vara 
uppsatt som en minuspost i Vägverkets 
budget.

Väl framme i Ulrika fick jag se en allde
les underbar liten kyrka. Tänkte fortsätta 
till Malexander, kanske mest känt för de 
ruggiga polismorden, men jag missade av
tagsvägen dit och hamnade i stället i Kisa, 
vilket kunde passa bra en dag som denna 
när solen stod rakt in i rutan.

Nu gällde det inte längre att ta några 
"genvägar" genom skogen utan att försöka 
bärga Boxholm II i Tranås. Tiden hade ju 
dragit iväg. Var dock fram me 15.15 och 
prick 15.30 kom fartyget sakta glidande 
genom Svartån till hamnen i Tranås.

H ittills hade allt gått som på räls och 
det gällde bara att knyta ihop säcken med 
Nya Skärgården i Jönköping. Körde vägen 
mot Gränna och passerade Gripenberg och 
kom då att tänka på Jakob Crafoord som 
arbetade där med järnvägsbygget m el
lan Jönköping och Gripenberg i slutet av 
1800-talet. Nämnde Crafoord anlade 1904

en slip i Hällekind utanför Strömstad och 
byggde jakter, passagerarfartyg och prå
mar i en förfärlig takt, så förfärlig att hela 
varvet gick i konkurs 1910. Denne Jakob 
Crafoord var farfars far till den kände 
musikern Willie Crafoord. Gripenberg var 
ledordet.

När jag färdades pä motorvägen ner mot 
Jönköping fick jag se att Nya Skärgården 
kommit förfärligt långt. Tog mig snabbt till 
hamnen men där var alla parkeringsplatser 
upptagna. Fick dock parkerat till slut.

Temperaturen ute var nu som mest för 
hela resan. Bilen sade 31,5 grader. Så det 
försvann några liter vid den snabba mar
schen mot hamnen. Alldeles innan piren 
går järnvägen och jag hann tänka att mätte 
det nu inte komma ett tåg så att bommarna

går ner. Precis efter det jag hade passerat 
började järnvägsklockorna ringa. Vilken 
ljuvlig musik! Jag hann ta Nya Skärgården 
just innan hon lade till. Men hon kom en 
kvart för tidigt. Fy skäms.

Dagens etapp 39 mil

Måndagen den 5 juli 
Jönköping -  G öteborg
På väg in mot Jönköping hade jag  sett 
en liten ångslup stå på land på en pir i 
Huskvarna. Den måste jag ju undersöka. 
Krånglade mig fram på småvägar och fick 
gå sista kilometern. Slupen stod inne på 
Jönköpings Segelsällskaps mark och dit 
gick det inte att ta sig in. Men jag tog ändå 
några kort utifrån. Man kan undra vad hon 
hette? Inget namn synligt.

Körde sedan till Gränna hamn för att 
ta några bilder på M :me Tingley, döpt 
efter K atherine Tingley (1847-1929) en 
amerikansk predikant som slagit sig ner 
på Visingsö. Båten var inne 10.40 varefter 
jag fortsatte mot Askersund för att ta en 
tur med Wettervik. Stannade förstås till 
vid Hästholm en och tog några foton på 
Wadstena. Ångrade mig nästan för vägen 
blev sedan m ycket långsam. Många mil 
med max 70 k m /tim  och utrustad med 
plåtpoliser. Började nästa misströsta om 
jag skulle hinna fram till klockan 13, båtens 
avgångstid. Men det gick.

Uppdraget var att göra ett reportage om 
denna båt och dess rederi för en artikel i 
Skärgårdsredaren. Så vill Du veta mera om 
detta finns artikeln i den tidskriften.

Efter sjöturen kände jag att det var läge 
att åka hemåt. Jag hoppade över Forsvik 
och drog direkt till Sävedalen och var 
hemma 18.15.

Dagens etapp 41 mil
Årets resa inskränkte sig till 277 mil. Ig-

1 Hästholmen låg W adstena sysslolös eftersom det var måndag.
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H ollandia var det fjärde ångfartyget som bar detta namn hos Göthabolaget. Byggd 1922 i Ålborg, och kom till Göthabolaget 1947 där hon stannade i tio år. 
Hon var på 1 950 ton dw och en vanlig lastdragare i Nordeuropa första hälften av 1900-talet. Arkivbild Bertil Söderberg.

En jul att minnas
Roland Erkenberg

Jag är född i mellersta Bohuslän och kom  
i unga år till Göteborg. Direkt efter kriget 
gick jag 1945 till sjöss i maskin på On- 
stads tanker Constance. Så sm åningom  
läste jag till maskiningenjör och tjänst
gjorde på flera olika göteborgsrederier, 
bl a Sven Rydberg och hos Haakon Reuter 
på Onsala. I mitten av 1950-talet gick jag i 
land och så småningom hamnade jag hos 
Stena A. Olsson och kom att vara högst 
delaktig i uppbyggnaden av Stena Line. 
Jag var med om mycket till sjöss, men det 
finns en resa jag aldrig glömmer och som 
jag tänkte delge Länspumpens läsare.

Julen 1951 tjänstgjorde jag som l:e  ma
skinist pä s /s  Hollandia, tillhörande Red. 
Ab Götha. Vi gick med styckegods mellan 
Göteborg och hamnar i Holland, Belgien 
och Frankrike. Enligt rederiets önskan 
skulle natu rlig tv is alla fartyg vara till
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Skadorna var stora på däckslasten varav en del gått överbord. Här syns tarmar som var stuvade i tunnor som inte 
höll för stormvindarna. Brattrederiernas arkiv i Landsarkivet, Göteborg.

sjöss under julhelgen och vi var 
inget undantag. Med noggrann 
planering och övertid lyckades vi 
bli färdiglastade sent på kvällen 
dagen före julafton. Vi kastade 
loss och startade vår resa från Gö
teborg till Rotterdam med full last 
av pappersm assa. D äckslasten 
bestod av traktorer och tunnor 
innehållande saltade tarmar.

Det var friskt väder med nord
västlig vind som ökade hela ti
den. På morgonen hade vi Ska
gens fyr i sikte. Det blåste nu full 
storm med mycket kraftig sjö rätt 
i stäven och farten var nere i två 
knop. Vår maskin var nu "fullt 
utlänkad" så vi tog ut all kraft vi 
kunde. På julaftons förm iddag 
hade vi nått tvärs Skagens fyr.
Här var det stopp och stormen 
visade inga tecken på att avta.
Nordsjön vräkte rätt in i stäven 
och enorma vågor dånade in över 
däcken och krossade tunnorna 
som var surrade på luckorna.

Ju lafton gick utan lagad ju l
middag, vi åt kallskuret sittande 
på durken i mässen och med Skagens fyr 
blinkande tvärs.

Juldagsmorgonen kom och Skagens fyr 
blinkade fortfarande tvärs. Sjön dånade 
när den slog över oss vi var stundtals mer 
under än över vattnet. Men ve och fasa, 
det skulle bli än värre. Traktorerna kom 
efterhand loss, först på fördäck, där en av 
dem rullade in i kaptenens sovhytt och 
slog sönder skottet. D äcksbesättningen 
fick nu rycka ut mangrant för att försöka 
förstärka surrningarna. Detta bedömdes 
em ellertid vara förenat med livsfara, så 
försöket avbröts.

En annan traktor slet sig och hamnade 
efter några rund turer på akterd äck så

olyckligt att den spärrade en roderledning. 
H ollandia gick nu knappt att styra och 
läget började bli riktigt allvarligt.

I maskin var eldarna tvungna att försöka 
hålla fullt tryck i ångpannorna. Att hålla 
balansen i den våldsamma sjögången och 
samtidigt kasta in kol i de öppna fyrarna 
var även detta fören at m ed uppenbar 
livsfara. Här kunde man em ellertid inte 
avbryta arbetet då det måste utföras för att 
ha någon kontroll över fartyget. Stoppar 
maskin är fartyget manöverodugligt och 
under sådana förhållanden i det närmaste 
tillspillogivet. Det var fruktansvärt och 
vi trodde nog alla att vår sista stund var 
kommen.

Men tack och lov ansåg väl Vår Herre

att det var synd att det skulle vara slut 
med oss på själva juldagen och tog loss 
traktorn, som gick överbord och roder
ledningen blev fri. Vi kunde således styra 
igen och stäven pekade ned mot Göteborg. 
Skagens fyr lämnade vi blinkande akterut. 
Vi vågade oss efterhand ut pä däcket, som 
visade sig vara i en förfärlig oordning då 
traktorerna hade farit omkring och ställt 
till omfattande skador på rigg och utrust
ning innan de slutligen rullat överbord. I 
riggen hängde tarm ar som morbida ju l
dekorationer och det började snart lukta 
förfärligt. Vi anlände så sm åningom  till 
Göteborg utan vidare äventyr. Väl förtöjda 
gick en tröttkörd besättning till kojs för en 
välbehövlig vila.

Pris 295  kr (INK1 F R A K T inom Sverige!) Du beställer boken 
genom . 1 1 1  sätt.i in beloppet pa plus giro -T o  9 9 -4
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Deep Water Days
Carl-Otto Schander
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M otorseglaren Fortuna
Det var trevligt att läsa om For
tuna i det senaste num ret av 
Länspumpen.

Under Kornö-tiden seglades 
och redades hon av Reinhold 
Backm an och Ernst Karlsson. 
Kornöborna övertog henne i 
Vänersborg och gick direkt till 
Hälsö varv där de satte in rever- 
sering och förm odligen också 
med en av de första ställbara 
Berg-propellrarna. D essförin
nan hade hon haft omkastning 
för backm anövrarna. På Bo- 
linders var inte omkastningen 
med luft, där motorn stoppades 
emellan manövrarna och om- 
startades i önskad rotationsrikt- 
ning. Det var istället vändning 
med sk motexplosion. Bolinders 
frislagsregulatorer hade hori
sontella "tänder" som löpte på 
en brygga med ett "gupp". När 
varvtalet ökade missade tanden 
pum pen och frislag uppstod. 
För att öka varvtalet spändes 
tanden ner med en fjäder så att 
frislagen minskades och upp
hörde vid "full fart". Bryggan 
kunde också tiltas så att pump
slagen blev längre. Det fanns en 
"tand" per cylinder. På de om- 
kastningsbara motorerna fanns 
en extra brygga i 90 graders 
vinkel från den ordinarie och 
en extra "h jälptand". De båda 
bryggorna hängde samman och 
kunde styras dels manuellt och 
dels med en från bryggorna län
kad "klo" över kopplings trum
man. När omkastning skulle ske 
drogs klon över åt babord (vid 
backmanöver) så att friktionen 
m ellan klo och trum m a lyfte 
den ordinarie bryggan så att 
m otorn bara fick  frislag  och 
varvtalet gick ner. Just innan 
m otorn  stop p ad e, stud sad e 
m otorn tillbaka av kom pres-

sionstrycket. Klon släppte och 
hjälpbryggan/hjälptanden gav 
ett extra pumpslag i rätt ögon
blick så att motorn vände. Vid 
fram m an öv er d rogs "k lo n "  
över åt Styrbord. Omkastningen 
fungerade, under förutsättning 
att man kopplade ifrån propel
lern under proceduren och att 
b iåslam p orn a var igång om 
det skulle bli många manövrar, 
så att inte motorn kallnade och 
vägrade vända.

Jag har studerat bilderna till
sammans med Arnold Backman 
som  är son till R einhold . Vi 
kan konstatera att Bolindern 
var "v änsterhänt", d v s  hade 
avgasröret om styrbord. Det 
vanliga för tändkulem otorer 
är annars att ha av g asrö ret/ 
ljuddäm paren om babord. På 
en del b ild er kan m an luras 
av att negativet är felvänt och 
bilden därför blivit spegelvänd. 
När det gäller Fortuna kan vi 
dock kon statera  från  b ilden  
i H am m arbyslu ssen  att hon 
ligger med stäven ostvart, så 
motorn är "vänsterhänt". På en 
del motorer, bl a Skandia, vred 
man cylindrarna 180 grader och 
m onterade ljuddäm paren på 
SB sida (tex Inga från K ornö/ 
Lysekil och Linnea numera från 
Gamleby). Bolinders var dock 
konsekventa och byggde hela 
motorn spegelvänd.

Arnold Backman som är född
1941, d v s  två år efter hans far 
sålt Fortuna, är mycket intres
serad av fotografierna, eftersom 
han nästan inte har några foton 
alls av pappans skuta.

Med vänliga hälsningar från 
Kornö och Lysekil.

Arnold Backman och 
Dag Engström 

genom Dag

Julianas brand
I artikeln  om Julianas brand 
fanns en fråga om när G ud
m undsson sålde Rigina. Hon 
låg i Assens på våren 2007. Hon 
avseglade därifrån omkring den 
1 juli samma år och passerade 
Skagen den 9 ju li pä resa till 
Point Lisas, Trinidad. Första 
rapporten säger att hon kom 
dit först den 29 november 2007.

Bent Mikkelsen

H enrys jakter
På detta vykort från Strömstad 
ligger jakten SD 620 Dagm ar 
vid kaj. Jakten byggdes 1908 
pä klink som motorjakt till J.A. 
P e ttersso n  i S to ck ev ik  som  
Dagmar (MD 105) med måtten 
13,30x5,55x1,75. Brutto 25,55, 
netto 19,23 -  18,21 och med en 
Skandia 16 hk.

Den 28 april 1917 är hemorten 
Edshultshall med Olof Olsson 
och Nils Nilsson i Barrevik som 
ägare. Ny distriktsbeteckning 
LL 860 och netto 16,03 -  14,86
-  15,76. Är 1922 är hem orten 
Strömstad och redare Emil och 
Sven Steen (SD 620). 1935 är 
det ny redare, O.T. K arlsson 
och använd i fraktfart. Såld till 
Norge 1942. Vet någon något 
om fartyget där?

Titicacasjön
När jag läste artikeln Gamla 

båtar på T iticacasjön så kom 
jag ihåg, att det var flera äldre 
svenska b efä lh av are  i dessa 
fartyg som trafikerade denna 
sjö nere i Sydamerika. Alla var 
till åren komna och var bosatta 
på plats.

Jörgen Lönn

Varvet i Skredsvik levererade
1916 motorjakten Elin till Rein
hold och Edvin Olsson i Gra- 
varne. Hon var kravellbyggd 
med m åtten 12,41x5,10x1,95. 
Brutto 22,17, netto 11,89 med 
en guldbrandsenm otor på 20 
hk. Hon fick beteckningen LL 
1025. 1922 såld till Klädeshol
men, K.E. Andersson, och om
döpt till Daga (MD 405). 1942 är 
hemorten Edsvik, Grebbestad 
med K.O. och Bertil Karlsson 
som ägare. Oklart varifrån hon 
köptes. Nytt namn blev nu Vi
ken (SD 1043). Samtidigt instal
lerades en J-M motor på 50 hk. 
Såld 1959, troligen till Edgard 
Berntsson i Strömstad som SD 
1043 Tångefjord. Såld härifrån 
årsskiftet 1968/69.

Henry Jansson

Vinjettbilden: Ångbogsernren Styrbjörn på utsidan Hållö den 27 juli 
2010 kl 12.27.
Fotograf Krister Bång.

SD 620 D agm ar i Södra hamnen, Strömstad. Vykort från Henry Jansson
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lågvattnet kom stod hon nästan 
torrlagd och vägde med vallen 
m idskepps och med aktern i 
vädret. Lyckligtvis var väl bil
lasten inte så tung, men det sägs 
att det började knaka i fogarna 
och man befarade att fartyget 
skulle brytas. Efter många för
sök på högvatten lyckades dock 
några bogserbåtar dra henne 
loss och tog in henne till Le 
Havre, där man lossade bilarna 
och besiktigade uppkomna ska
dor. Sedan gick hon till varv i 
England för reparation.

Redan året därpå såldes Klip
pan till Cia Franco-Argentino 
de Nav. SA i Panama och fick 
namnet Patricio Murphy. Hen
nes öde beseglades i september
1964, då brand utbröt ombord 
när hon låg  för k lassn in g  i 
Schiedam . Branden spred sig 
snabbt och skadorna blev om
fattand e. Vraket bogserad es 
sedan i november 1964 till Eisen
& M etall AG i H am burg för 
upphuggning.

Lars Ekström

i i i i i i i
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Apropå Kostertrafiken  
Stjärn II på väg in mot Örns brygga på Tjärnö, någon vinter på 
1960-talet. Foto Bertil Holmström.

M össm ärken identifie
rade

M össm ärkena på sidan 67 i 
förra numret av Länspumpen 
kom m er från (tv) W esterås- 
Torshälla Å ngbåts Ab, van
ligen kallat W esteråsbolaget 
och det till höger kommer från 
Trafik Ab Mälaren-Göteborg.

Jan-Christer Lund

I förra num ret ville M anne 
D unge på M arinm useum  ha 
hjälp med identifiering av två 
mössmärken. Det till höger med 
bok stävern a MG känner jag 
till väl. Ett likadant hänger på 
väggen här hemma tillsammans 
med övriga m össm ärken från 
m in fars tid i olika rederier. 
Min far, Oscar Ohlsson, tjänst

gjorde som befälhavare i Rederi 
Ab M älaren-G öteborg (G un
nar Thorslund), Västerås åren 
1927-1939. De första tio åren i 
Engelbrekt och de tre sista åren 
i thorskogsbyggena Västm an
land och Trollhättan. 1939 hade 
lastbilstrafiken gjort det i stort 
sett omöjligt att bedriva styck
egodstrafik mellan Stockholm

och Göteborg och bolaget gick 
i likvidation. I Länspum pen 
2002:2 finns en artikel om en 
av båtarna i rederiet. Utöver 
de tre nämnda båtarna fanns 
ytterligare en, sjötorpsbygget 
Hilmer.

Pauli Ohlsson

Klippans haveri
Manfred Schultz bild i LP 2010:3 
väcker minnen. Det var i början 
av maj 1961. Jag hade just börjat 
jobba på konsulatet i Rouen och 
hade m önstringar ombord på 
Klippan, som låg och lastade 
Peugeot-bilar för Buenos Aires. 
Transatlantic hade då nyligen 
sålt Klipparen till Arendt de Jo
unge (Rederi Ab Ankaret) i Slite 
och under det kortare namnet 
Klippan var hon inchartrad på 
Sveabolagets linje mellan Euro
pa och Sydamerika. Hon avgick 
från Rouen på högvatten och 
följde den slingrande Seine ut 
mot den trattformade flodmyn
ningen, känd för starka tidvat
tenströmmar och den kraftfulla 
flodvåg som högvattnet för med 
sig. I samband med en undan
manöver i höjd med Honfleur 
kom hon ur kurs och stötte på 
en av de undervattenströsklar 
(Digue du Ratier) som anlagts 
vid sidan om farleden för att 
däm pa tidvattnets kraft. Där 
blev hon sedan stående och när

Sviktade stum par
"Undre märsseglen var de sis
ta att bärgas [vid tilltagande 
vind]" skriver Ove Iko i förra 
num ret av Länspum pen. Vad 
Ove förstås menar är att de var 
de enda som inte bärgades. Helt 
utan segel blir ju fartyget helt 
redlöst!

Oves landsman, Per Ekström, 
har återgivit en berättelse där 
hans far, Karl, beskriver en stor
mig resa 1934, som matros på 
tremastbarken Penang." . . .  Det 
b lev  sedan storm  på natten. 
De första segel vi tog var stor- 
bram knicken.... Bärgningen av 
segel fortsatte hela natten till 
tidig morgon, ty allt blev bärgat 
från akter till för. Sedan var det 
bara stumparna kvar." [http:/  /  
w w w .p er.is/h tm l/segelskuta, 
html]

Karl Ekström använder nam

net "stu m p arn a" för under- 
m ärsseglen. Denna term  har 
jag inte hittat i någon svensk 
beskrivning av ett segel på en 
råseglare. Och ändå är den väl
känd för stora delar av svenska 
folket. Evert Taube sjunger ju 
om "briggen Blue Bird av Hull 
som  m ed sv ik tad e stum par 
stod p å". Här hade man gått 
ännu ett steg längre. Stumparna 
hade sviktats, vilket innebar att 
man surrade upp ena halvan 
av seglet så att bara en liten 
trekant blev kvar [http: /  /  www. 
th o m asson d esign .com /p ost/ 
s to r tla g g n in g o c h m a rin te r -  
minologi.aspx]

Termen stum par är kanske 
vanligare i Norge än hos oss. I 
boken Norsk seilskibsfart erobrer 
verdenshaven  av N.P. Vigeland 
(1943) finns en plansch med 
en b ark rig g . D är finns "4 1 .

Store undermersseil (storstum
pen)". Och så här skriver Arvid 
Rundberg i sin bok Den stora 
kappseglingen (1968): "Uttrycket 
'segla på bara stumparna' finns 
överfört i vardagsnorskan även 
bland icke-sjömän".

M en storbram k n ick en  då, 
det första segel som Karl Ek
ström och hans skeppskamrater 
bärgade? Ä ven här kom m er 
Vigeland till hjälp, "37. Store 
m ellom stagsejl (kneekkstag- 
seil)".

Tack Per Ekström och andra 
som för vidare traditioner från 
de stora råseglarnas tid!

Bertil Holmström
Den, i min artikel, om en Dra

matisk Nordsjöbärgning 1972 i 
Länspumpen 2010:1, medtagna 
väderramsan väckte en del upp
m ärksam het i de två efterföl
jande numren av Länspumpen.

Det har funderats över vilka se
gel som är de rätta att bärga när 
det regnar före det börjar blåsa. 
Vi har även sett den engelska 
versionen av ramsan och den 
påstår att det är "the topsails" 
och det blir ju lite förvirrande 
som vi kan se i LP 2010:3. Vä
derramsan finns på olika språk 
och jag  skall här bidra med 
den tyska versionen: Kommt 
erst der Regen, dann der Wind, 
dann, Seem ann, steh' auf ge- 
schwind! Att översätta den till 
rimmande svenska är svårt men 
den väcker ingen diskussion om 
ordningen av segelbärgningen. 
Men gem ensam t för de olika 
ramsorna är att kommer regnet 
före vinden så är det stor risk att 
det sedan börjar blåsa hårt. Det 
är ett meterologiskt faktum som 
ofta slår in, speciellt till sjöss!

Bernt Säfström
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Den lilla Hebe II  någonstans på Vättern. Foto via Urban Björling.

Vem berättar om H ebe II någon berätta båtens historia? 
M edsänder ett foto på trafik- Bild genom  Urban B jörling i 
båten Hebe II. Bilden är utan Jönköping. D am erna får nog 
tvivel tagen i Vättern, men kan förbli okända?

Olle Gustafsson

Torstens jakter
D en 31 au gu sti 1926 skrevs 
b estä lln in g sk o n trak t m ellan  
skeppsbyggmästare Ernst Da- 
vidsson i Simrishamn och brö
derna Isak och Ludvig W ik
ström på Åstol, om att bygga 
ett fiskefartyg för leverans i juli 
1927. Priset var 13750 kronor. 
Fartyget fick nam net M atilda 
(MD 474). Fartyget försågs med 
en en cy lin d rig  B olin d er om 
75 hk.

Den 5 decem ber 1929 sålde 
Isak sin hälft i fartyget för 14 700 
kronor till Louis Karlsson på 
Åstol och fem år senare, den 4 
oktober 1934, sålde han sin del 
vidare för 5 000 kronor till Lud
vig Wikström som genom detta 
blev ensam ägare till fartyget.

Under åren på Åstol bedrev 
man snurrevadsfiske i N ord
sjön samt trälfiske efter räka

Coastern Hermar från Haren Ems på grund. Foto från Arne Karlsson. 

Vem vet?
Jag har ett foto på ett tyskt far- jag om någon känner till var 
tyg, Hermar av H aren Em s, det är? Jag förmodar att det är 
som står på grund. Nu undrar någonstans i Sverige.

Arne Karlsson

vintertid.
Den 26 oktober 1938 såldes 

hon för 21 000 norska kronor 
till Simon, Hans, Arne, Johan
nes och Lars 0vretveit i Teela- 
våg, Bergen och fick nam net 
M alm en (H-83-S). Vintern som 
följde användes hon till vår
sillfiske som snörpare, innan 
hon genomgick en ombyggnad 
då hon fick nytt styrhus och 
galgdäck.

N är tyskarna ocku p erad e 
Norge 1940 blev det stopp med 
fisket. Tyskarna ville rekvirera 
Malmen men ägarna klarade 
sig undan med att skylla på att 
man hade problem med motorn 
och att man väntade på reserv
delar från Sverige. M en 1941 
var man uppe i Nordnorge och 
saltade sill, totalt 2000 tunnor 
och även vintern 1942 var man 
uppe i samma område.

Den 30 april 1942 slog tys
karna till mot Ta5lavåg och tog 
fartyget i beslag. Fyra av ägarna 
tillfångatogs och deporterades 
till Tvskland där Arne Ovretveit 
svalt ih jäl hösten 1942. Hans 
0 vretveit hade året innan rest 
till England men han omkom 
under en tur till Norge i januari
1942.

Som m aren 1945 hittade S i
mon 0 vretveit båten liggande i 
Bergen i ett mycket dåligt skick. 
Bl a var kölen avslagen och i öv
rigt var fartyget kraftigt skadat. 
Engelsmännen hade tagit båten 
från tyskarna och hade använt 
den när de skulle avväpna de 
tyska styrkorna i Norge.

Det var svårt att få något varv 
att ta sig an vraket, men man 
kom överens med Ottesens Båt- 
byggeri i Sagvåg om reparation 
och förlängning. Reparationen

var klar 1947 och den somma
ren fiskade man med drivgarn 
utanför N ordisland och kom 
hem med 700 tunnor sill, varav 
200 fraktad es på däck. H ela 
fångsten landades i Lysekil.

1948 användes bäten till vin
tersillfiske och även i frakttrafik 
på Nordnorge. Dock var motorn 
nu i så dåligt skick att den måste 
bytas mot en kraftigare på hela 
190 hk.

Malmen användes sedan till 
tråln ing efter sill vid Fladen 
grund och efter torsk och kolja 
på Finnmarkskusten. Man fis
kade också i Barents hav och 
mellan Björnön och Svalbard.

År 1965 utrangerades båten 
sedan man beställt ett nytt far
tyg att fiska med.

Torsten Hagnéus

Kan någon spåra Spårö? Kutterbild
I v ilken  ham n lig g er Spårö Kan det tenkes det finnes biide 
II? Fotot kom mer från Birger av svensk fiskebåt Boy Ernest -  
Ekelids samling. bygd i Lowestoft i 1886 om 58

Ola Almqvist brt och 70 fot. Den horte hjern- 
me i Sverige fra 1907 til 1942 
og hadde i den tiden m ange 
eiere. Den endte sitt liv som 
norsk Bob.

Erik Bakkevig

Stoppdag för nästa Horisonten Runt 
är den 4 februari 2011
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Okänt flyteetyg i Karlsborg den 1 september 2010. Foto Ferje Fredh.

Kan Viking XI av Köpenhamn he ett ex-svenskt förflutet? Foto av Krister 
Bång den S juni 2010.

Okänd
I början av september besökte 
jag Karlsborg vid Vättern och 
fick syn på denna båt som ver
kade vara under ombyggnad.

G am m al bogserbåt
När jag var i Köpenhamn i bör
jan av juni väckte denna lilla 
bogserbåt mitt intresse. Namnet 
var Viking XI med hemort i just 
Köpenhamn. Enligt det danska 
fartygsregistret är hon byggd 
av Bergsund i Stockholm 1897. 
Några ytterligare upplysningar 
gavs inte.

Ur Bengt Westins utmärkta 
lista på bogserbåtar kan man 
m isstänkta att det är följande 
båt:
Oregistrerad
Byggd 1897 av järn vid Berg
sunds Mek. Verkstad Ab, Stock
holm (NB 265).
12,34x2,78x1,48 m -  13,25/4,78 
(MB 1917).
Maskineri: Varvets compound- 
ångmaskin på 32 ihk, ersatt av

Rim m on av Foto blev sedermera M are No strum. Foto Krister Bång i 
Frederikshnmn den 2 november 1980.

okänd motor på 60 ehk 1933. 
Byggd för Ind als Ä lfs F lott- 
ningsförening, Sundsvall som 
Viktor. Omdöptes 1918 till Lö- 
fudden II och registrerad på Pr 
Ljunga Älf & Indals Älfs Flott- 
n in g sfören in g ar, Su n d sv all. 
Såld 1933 till Gustaf Tegman, 
Su n d sv all och om byggd till 
bogser/vattenbåt. Nytt namn 
blev Porla och hon registrerades 
1939 på Tegmans dödsbo. Kort 
tid därefter såld till T.A. Stiirk, 
Sundsvall och han sålde 1950 
till Ö rnsköldsviks Flottnings- 
fö ren in g  som  1951 änd rad e 
nam net till Joh an . O m kring 
1965 förvärv ad e J.E . G rahn, 
Örnsköldsvik, båten och sålde 
den till Malmö. Omkring 1980 
vidaresåld till Köpenhamn.

Krister Bång

Sem esterbilder 
från Gran Canaria?

Sedan mänga år håller vi på att 
skriva de svenska ståltrålarnas 
historia och första delen av den 
boken beräknas komma ut un
der 2011.

Varje fartyg följs in i minsta 
detalj men i ett fall har vi inte 
kom mit ända fram. Det gäller 
fiskefartyget Rimmon från Fotö 
som i april 1970 såldes till Dan
mark och blev Starholm.

N ågra år senare änd rad es 
nam net till Scanholm . Detta

fartyg såldes i mars 1980 till 
D estructores del Barcos i Las 
Palmas och fick namnet Mare 
Nostrum. Hem orten blev Pu
erto Rico. Avsikten var att an
vända henne som yacht för bl a 
fisketurer runt Kanarieöarna.

Sedan hon 1981 lämnat Fre- 
derikshamn har vi inga spår av 
detta fartyg. Sä nu vädjar vi till 
alla som varit i Puerto Rico om 
det finns någon som har sett 
fartyget där, och i så fall när.

Tacksam för besked till epost- 
adress krister.bang@comhem.se 

Krister Bång

Namnet var övermålat och ing
en visste något om båten. Nu 
sätter jag mitt hopp till Läns- 
pumpens läsekrets.

Terje Fredh

En okänd slup pä land i Huskvarna. Foto Krister Bång den 5 juli 2010.

henne? Det finns inget namn på 
henne. Enligt uppgift ägs hon 
av Peter Malmberg som skulle 
ha henne som bostad men så 
träffade han en kvinna...

Krister Bång

Okänd slup i H uskvarna
När jag för ett tag sedan passe
rade Huskvarna fick jag se den
na slup stående på en pir vid 
Jönköpings Segelsällskap. Finns 
det någon som kan identifiera
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Vilken skuta?

F.n okänd 111- ti med nationaliletsbctcckningar under forsla världskriget. Men vilken, undrar Ib re Olsson.

Frågor om slupar
Jag heter Rolf Olsson, och är se
dan många år medlem i Klubb 
Maritim. Som student vid Gö
teborgs universitet i en kurs 
rörande maritim kulturhistoria, 
har vi som projekt att forska i en 
ångslup, eller barkass, vilken 
troligen har tillhört pansarskep
pet Oscar II. Denna slup ligger 
nu på varv i Forsvik, och ägs av 
Sjöhistoriska museet, vars av
sikt är att restaurera densamma. 
Vårt uppdrag är att efterforska 
slupens historia, mäta upp den, 
sam t föreslå olika form er för 
restaurering.

Vet någon var dessa stora 
slupar, eller ångbarkasser, bygg
des, vilket varv, när byggdes 
de, vad slags maskin hade de, 
exakt vilket material var det i 
dessa slupar, finns det kanske 
ritningar, helst konstruktionsrit- 
ningar osv ? Kanske känner nå
gon till slupens senare historia 
som civilt fartyg? Tacksam för 
alla svar och synpunkter.
Rolf Olsson, Furuhöjdsvägen 12, 

43S 34 Landvetter
N io rd ?  Tel 031-91 67 30

G ränges Rautas i Param aribo

Gränges m almbåt Rautas las
tade 1958 och 1959 bauxit i Pa
ramaribo.

Finns det någon i läsekretsen 
som var ombord vid dessa till
fällen eller har kännedom om 
dessa resor?

Jag har i Slite museum hittat 
två fotografier därifrån. Kanske 
kan någon b erätta  m era om 
dessa udda resor, gärna med 
foton.

Rolf Hallgren

Okänd skuta

Kan detta rara Niord? lut o Olle lienck, insiiid a c Tore Olsson

Kanalpese

En okänd kanalpese på ett m/kort tillhörande Bertil Söderberg.

Ännu en okänd tremastare. Denna ur Birger Ekelids samling och insänd av 
Ola Almqvist.

Finns det någon som känner igen denna skuta? Fotot kommer från 
Birger Ekelids samling.

Ola Almqvist

60 ii n: > ifi ] en 20 it!:



KÄRLEK TILL SJÖSS
-  LUST OCH LÄNGTAN

Novellsamling på temat kärlek till sjöss. 
Ett tjugotal skribenter skildrar på olika 

sätt kärlek ombord och i hamn, längtan 
till dem därhemma och kärleken till havet 

och medmänniskorna.

Svensk Sjöfartshistoria 
-  I storm och stiltje
Sammanställd av Anders Lindström

och Gert M alm berg

Här skildras Sveriges sjöfartshistoria 
från 1850-talet och framåt, med fokus 
på tiden efter andra världskriget och 
fram till idag, av ett tiotal skribenter 
med erfarenhet inom olika områden av 
sjöfartsnäringen. 400 sidor.

SJÖMANSHUSTRU

Var fjärde sjöman i världshandelsflot- 
tan kommer från Filippinerna. Bakom 

de flesta finns en sjömanshustru. Boken 
skildrar dessa kvinnor i vardagslivet, samt 

presenterar svenska rederier med filip
pinsk besättning. Rikt illustrerad.

SVERIGES M ARITIM A 
INDEX 2010

Redaktör Klara Magnusson

I text och bild presenteras 
handelsfartyg i svensk ägo 
(både svensk- och utlands- 
flaggade), fiskefartyg och 
segelfartyg. Även repor
tage, adresslistor m m. 

Ord. pris 290 kr

* Handla för 
minst 500 kr och du 
får boken SMI 2010 

GRATIS!

Erbjudandet gäller t.o.m. 
20 10 - 11-30

Välkommen med din beställning!
Beställ genom att sätta in pengar på plusgiro 192366-3 eller bankgiro 463-8417.
Ange mottagare, leveransadress och beställd titel. (Glöm ej frakten, 50 kr).
Du kan ockå beställa via vår hemsida www.breakwater.se där du även hittar hela 
vårt sortiment. Fraktavgift tillkommer (50 kr inom Sverige, 125 kr inom Europa).

Breakwater Publishing AB, www.breakwater.se,info@breakwater.se, Banehagsgatan 15, 414 51 Göteborg, 031-722 74 80

B r e a k w a t e r
1 B ING
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Böcker på frivakten
Red Lennart Bornmalm

Böcker som recenseras i Länspumpen läm
nas senare till Klubb Maritim-Göteborgs 
bibliotek i Kajutan, där de kan läsas eller 
eventuellt lånas efter samråd med Örjan 
Hellertz.

Malmö och dess färjor -  En nostalgisk 
bildkavalkad om resandet
Christer Jansson
Rikt illustrerad, 112 sidor, inbunden. 
Förlag: Trafik-Nostalgiska Förlaget, Saltsjö
baden, 2010.
ISBN 978-91-8627527-3 
Pris: 250 kronor (medlemspris 210 kronor) 
exkl porto, Trafik Nostalgiska Förlaget, 
Saltsjö-baden, telefon: 08-717 17 82 
e-post: info@tfn.se

Föreliggande bok som nyligen utkom 
belyser genom ett urval av \ykort och foto
grafier färje- och båttrafiken frän Malmö 
till Danmark och Tyskland. Författare är 
klubb maritimmedlemmen Christer Jans
son som under åren givit ut ett flertal 
trevliga böcker som framför allt behandlar 
färjetrafiken på skånska hamnar. Boken 
inleds med en historisk bakgrund till hur 
båt- och färjetrafiken växte fram och de 
olika typer av farkoster som trafikerat 
Malmö, samt vilka rederier som varit där 
verksamma.

Det är påtagligt många passagerar
båtar och färjor som passerat revy under 
åren och en del dessa har lämnat ett 
bestående minne, medan andra har varit 
mer anonyma. Bildmotiven är trevliga 
och för definitivt tanken tillbaka till den 
tidsanda och miljö som rådde dä, med
an bildtexterna är mycket kortfattade. 
Dessa texter kunde kanske ha varit 
något mer uttömmande än att i flera fall 
endast beskriva var bilden är tagen och 
namnet pä det aktuella fartyget. Trycket 
av bilderna är dock relativt bra, även om

nägra av de svartvita bilderna kunde 
ha bearbetats något innan tryckningen. 
Vidare finns det några felaktigheter i 
bildtexterna beträffande vilket fartygs 
som illustreras, men i det stora hela har 
författaren gjort ett hedersamt arbete som 
på alla sätt bör uppmärksammas. Det är 
mänga intressanta fotografier som får de 
nostalgiska vingslagen att fara iväg i en 
minnesresa tillbaka i tiden.

Lennart Bornmalm

Svenska Sjöslag
Lars Ericson Wolke och Martin Hårdstedt
Rikt illustrerad, 368 sidor, inbunden.
Förlag: Medströms Förlag, Stockholm, 2009.
ISBN 978-91-7329-030-2
Pris: 300 kronor hos Wettergrensbokhandel,
Göteborg.

Svenska Sjöslag är en välgjord bok om 
svensk marinhistoria i en ny skepnad 
Avsikten är dock inte i första hand att 
skildra den svenska flottans historia, utan 
mer ett försök att beskriva och analysera 
den taktiska och operativa verksamheten 
under ett halvt årtusende. Oaktat detta 
presenteras de svenska fartygen under 
500 år med förnämligt detaljerade illu
strationer, vilket är intressant inte 
minst för oss båtologer. Den svenska 
örlogsflottans historia är nära förknip
pad med Sverige som en framväxande 
stat, alltifrån Gustav Vasas konsolidering 
av det svenska riket och det samtidiga 
uppbyggandet av flottan. Inte minst har 
förmågan att kontrollera handelsvägar och 
kommunikationsleder över havet ofta haft 
en avgörande betydelse för Sverige. Det är 
framför allt Östersjön och dess farvatten 
som varit av särskilt intresse. Sveriges 
expansion i konkurrens med andra makter 
i östersjöområdet hade aldrig varit möjlig 
utan en stark flotta. Under långa perioder

kom denna att fungera som symbol och 
ett viktigt utrikespolitiskt redskap för 
Sverige. Sedan ätten Bernadotte tillträde 
som statschefer i Sverige har vi inte varit 
i krig, men detta till trots har Sveriges 
flotta på olika sätt involverats i sjömilitära 
aktiviteter, alltifrån konvojering och 
minsvepning till skarpa utbåtsjakter. 
Mycket av detta plus en hel del annat 
behandlas i en kronologisk och informativ 
ordning i boken. Illustrationsmaterialet 
i form av bilder, skisser och ritningar är 
genomgående mycket bra.

Lennart Bornmalm

S j ömanshustru
Text Lennart Johnsson /Foto Leif Hansson 
Rikt illustrerad, 145 sidor, häftad.
Förlag: Breakwater Publishing Ab, Göte
borg, 2010.
ISBN 978-91-978123-8-2 
Pris: 160 kronor plus porto vid köp från 
förlaget Breakwater Publishing, Göborg, 
tel. 031 -  722 74 80 alternativt e-post: info® 
breakwater.se, order@breakwater.se

Boken Sjömanshustru tar upp en kate
gori kvinnor och deras livssituation som 
för allmänheten i gemen är relativt okänd. 
Trots den ökade jäm ställdheten mellan 
kvinna och man under de senaste decen
nierna domineras sjömansyrket fortfarande 
av män med hustrun som ensamstående 
iland under långa perioder. Även om fler 
kvinnor är både matroser och befäl idag 
är den internationella sjöfarten fortfarande 
dominerad av män med undantag för kryss- 
nings- och färjesjöfarten. Detta gäller även 
på många av världens rederikontor. Boken 
återger kvinnoperspektivet på den mycket 
mansdominerade sjöfarten, där kvinnorna 
mer eller mindre är gifta singlar iland och 
som endast har sin man närvarande under 
korta perioder. Det är främst filippinska

Malmö
och des® färjor
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sjömanshustrur som berättar om sina liv 
idag. De skildrar ett liv fyllt av ansvar för 
familjeekonomi, hem och barn, men också 
ett liv av ensamhet, oro och längtan efter 
mannen som seglar på ett fartyg som ofta 
är tusentals kilometer från Filippinerna. 
Författarna gör också återblickar till si
tuationen för svenska sjömanshustrur för 
40-50 år sedan och idag. Numera finns det 
också fler svenska kvinnor som inte minst 
seglar som befäl ombord i fartyg. I familjer 
där båda föräldrarna seglar kan det vara 
så att mamma och pappa är hemma hos 
barnen vid olika tidpunkter. Bildmaterialet 
är genomgående i färg och belyser främst 
människor och deras boende och livsmiljö 
i Filippinerna.

Lennart Bornmalm

Vi är vana vid att det blåser -  kvinnoliv 
och sm åföretagan de i en sk ärgård s
kommun
Ninni Trossholmen
Rikt illustrerad, 123 sidor, häftad.
Förlag: Bokförlaget Arkipelag, Göteborg, 2010.
ISBN 978-91-85838-79-0
Pris: 100 kronor exkl porto, Bokförlaget
A rkipelag, G öteborg tel 031-786 5326,
e-post: info@arkipelagforlag.se.
www.arkipelagforlag.se

Ninni Trossholmen beskriver i denna 
bok en likvärdig kategori av kvinnor som 
i boken Sjömanshustrur, men här handlar 
det främ st om småföretagande kvinnor 
i Ockerö kommun vilken saknar broför
bindelse med fastlandet. De kvinnor som 
intervjuats är egenföretagare och födda 
mellan 1920 och 1979, vilka berättar om sin 
vardag och hur det är att vara egenföreta
gare. Fiskar- och sjömanshustrur har alltid 
karaktäriserats som m ycket starka och 
självständiga och som historiskt och fram 
till nutid ensamma fått axla allt familjean- 
svar med allt vad det inneburit när männen 
varit ute på fiske under långa perioder. 
Boken är både spännande och intressant, 
där författaren pä ett trevligt och medryck
ande sätt varvar in skärgårdslivet och de 
förändringar som påverkat livsmiljön där 
genom bl a fiskets upp- och nedgångar 
och även andra både positiva och tragiska 
händelser. Skärgärdskvinnornas förmåga 
att ensamma ansvara för såväl familj, bar- 
nafödsel och uppfostran som bedriva eget 
företagande är inte minst beundransvärd. 
Eftersom flera kvinnor i skärgården varit 
egenföretagare i generationer är det intres
sant att få veta om de starka 'förmödrarna' 
fostrat senare generationers kvinnor till att 
bli särskilt lämpliga som företagare med 
fallenhet för affärsverksamhet, ekonomi 
och entreprenörskap? Enligt författaren 
förefaller det kunna vara på det sätt, även 
om verkligheten är mer nyanserad. Det

som förenar dessa kvinnor är kärleken 
till skärgården och möjligheten att få sin 
utkomst inom kommunen.

Lennart Bornmalm

Svensk Sjöfartshistoria -  I Storm och 
Stiltje
Redaktörer Anders Lindström och Gert 
Malmberg
Rikt illustrerad, 383 sidor, häftad.
Förlag: Tre Böcker, Göteborg.
ISBN 978-91-7029-671-0 
Pris: 345 kronor exkl porto, vid beställning 
från Breakw ater Publishing Ab, G öte
borg, tel. 031-722 74 80; E-post: info@break- 
water.se, order@breakwater.se

Det är på alla sätt hedervärt när böcker 
av detta slag skrivs och såväl författare som 
förlag skall ha en stor eloge för detta. En 
ökad kunskap om den svenska handelssjö- 
farten i stort är mycket viktigt. Många tycks 
idag vara tämligen ovetande om att över 
80 procent av världens varuhandel sker på 
fartygskölar. Tyvärr har varvs- och rederi
nedläggningar under 1970- och 1980-talen, 
samt att hamnarna numera till stor del är 
belägna utanför stadskärnorna medfört att 
folk i gemen inte kommer i kontakt med 
sjöfarten. I exempelvis ett uppslagsverk 
som Lilla uppslagsboken från 1969 var in
sidorna av bokpärmarna illustrerade med 
Sveriges rederi- och skorstensmärken -  för 
att påminna oss om den svenska sjöfartens 
betydelse för landet. Detta skulle säkert 
uppfattas som mycket avlägset för flertalet 
idag! ? Det är därför mycket viktigt att böck
er med maritim prägel delges en bredare 
allmänhet. Föreliggande verk avser att ge 
en allmän heltäckande sjöfartshistorik och 
beskriver den svenska sjöfartsnäringens ut
veckling och inte minst förändring fram till 
idag. Boken inleds med en kort och allmän 
sjöfartshistorik innan 1860-talet. Därefter 
skedde en kraftig expansion genom att 
främst ny teknik som ånga, propeller, tele

grafi etc blev tillgänglig som hjälpmedel. 
Detta resulterade i att Sverige och dess om
värld lämnade det agrara samhället genom 
industrialismens framväxt ökade behovet 
av sjötransporter och linjerederier, skepps
varv och annan maritim verksamhet växte 
fram parallellt med teknikutvecklingen 
och de ekonomiska förändringarna genom 
världskrigen, depression, de gyllene åren 
efter andra världskriget fram till oljekrisen 
1973 etc. Boken är skriven som antologi, 
där olika skribenter med sakkunskap från 
sina respektive ämnesområden skildrar 
den svenska sjöfartens utveckling. Något 
som förhöjer läsandet är att det ingår en 
ekonom isk-politisk historiebeskrivning 
som återspeglar sjöfarten i dess historiska 
perspektiv.

Lennart Bornmalm

Mot längtans hamn
Terje W. Fredh
Rikt illustrerad, häftad, 94 sidor 
Förlag: Eget förlag
Pris: 120 kronor vid köp frän författaren. 
Terje W Fredh, Gränsgatan 16, 453 30 LY
SEKIL, Tel. 0523-104 21, e-post: fredh.terje® 
jobbet.utfors.se

Den flitige Terje Fredh har presenterat 
en ny skrift med maritim prägel! I år är det 
hans fyrtionde skrift som publiceras. Hans 
berättelser baseras till stor del på intervjuer 
med personer som varit verksamma inom 
sjöfarten eller på annat sätt har en nära 
relation till denna. Årets skrift omfattar 
10 kapitel och liksom tidigare år är det 
fängslande skildringar, som ger läsaren 
en exposé sjöfartsberättelser baserade på 
många intervjuer delgivna av personer 
som under sina långa händelserika liv 
både till sjöss och på land ger oss en trevlig 
underhållning med maritim kryddning. 
Bland annat får vi en inblick i ett sjömansliv 
ombord i seglare och ångare vid 1900-talets 
början. Detta liv kunde vara allt annat än 
angenämt med inslag av dramatik, hårda 
och otrygga förhållanden. Ett annat kapitel 
skildrar livet ombord pä segelfartyget Ab
raham Rydberg i slutet av 1930-talet följt av 
en märklig forskningsresa från sommaren 
1930 ombord på fiskebåten Rane från Smö
gen med Evald Stranne som informant och 
ciceron. Ingen skrift från Terje utan någon 
krigsberättelse -  och i år bjuds det t ex pä 
resor från dödens kust, vilket var till tyska 
och holländska hamnar i Nordsjön under 
andra världskriget. Dessa resor innehöll 
många hemskheter och mycket dramatik. 
Berättelserna är lättsamt återgivna utan 
någon djupare tolkning -  och är kanske 
främst underhållande till sin karaktär, men 
under ytan förkommer inslag av stor dra
matik ofta med tragedier som följd.

Lennart Bornmalm
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TILL SALU: Vykort på fartyg i Göteborg
Vykorten, som mer är att se som tjusiga vyer med fartyg än som fartygsporträtt, 
är tagna i Göteborg, främst under 2009-2010. Motiven är inte bara svenska utan 
även utländska fartyg.
Korten ges ut i set som innehåller sex kort i varje. I set nr 10, 15, 20 o s v  finns 
ett sjunde bonuskort. I september 2010 var 18 set tryckta, d vs  110 olika kort 
inkl bonuskorten.
Eftersom korten trycks i små upplagor kostar de 50 kr per set exklusive porto. 
Dock lägger jag ut dem på Tradera för 30 kr per set så det finns en möjlighet att 
köpa dem billigare.
De digitala fotografierna är samtliga tagna av undertecknad och överförs till 
papper på Optimal Print i Tyskland. Själva vykorten är högklassiga med lackerad 
yta.
Information och beställning på min e-postadress: falleth.lennart@hotmail.com

Lennart Falleth

M öteskalendern för 
Klubb M aritim  -  G öteborg

Vi har öppet i Kajutan alla tisdagar mel
lan klockan 18 och 21. Vi har också öppet 
varje torsdag 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

OBS! Julstängt i Kajutan från den 20 de
cember till den 10 januari OBS!

Fredagen den 10 december 2010 kl 19
Om Du av någon anledning inte blivit 
bjuden pä Nobelmiddagen är Du hjärtligt 
välkommen till oss i Kajutan. Vi avslutar 
säsongen med den traditionella jultall
riken. Bindande anm älan till Ragnar 
Magnander 0736-708223. Pris: 150 kr.

Tisdagen den 1 februari kl 19
Å rsm öte för KMG. Ev m otioner skall

vara sekreteraren Rickard Sahlsten till
handa senast den 31 december 2010. Efter 
förhandlingarna visar vi ett par trevliga 
filmer från 1960-talets början med John
sons Lions Gate, Peru och California.

Tisdagen den 1 mars kl 19
Vi vandrar vidare i vykortsfotografernas 
fotspår (kölvatten) i södra Bohuslän, 
snuddar över Göteborgs hamn och via 
Göta älv upp i Vänern. Bertil Söderberg 
har p lockat ut ham n vykorten  ur sin 
samling svenska hamnar. Assistans ges 
av vykortsexperten Ragnar Magnander.

Tisdagen 5 april kl 19
Lasse Zim m erm an har jobbat på Fyr
skepp och berättar om det speciella livet 
ombord.

Filmaftnar
Tisdagarna den 7 december, 11 januari, 8 
februari, 8 mars och 12 april

Välkom m en

Mot längtans hamn
• Krigsresor på Dödens kust 1940- 

1944 med Göthaångare
• Sjömansliv i segel- och ånga 

1915-1925
• Skatt på krigsrisken
• Bogserade fiskebåt i orkanbyar
• Fira jul till sjöss 1922-1938
• När m /s Aspen förliste i isen

Opublicerad text och bilder. Stor, lättläst 
stil, pris inkl porto 120:-

Terje W. Fredh, Gränsgatan 16, 45330 
Lysekil. Tel 0523-10421. E-post fredh. 
terje@jobbet.utfors.se

Rätt fotograf
Den på sidan 37 i förra numret av Läns
pumpen publicerade bilden av Berglill var 
tagen av Tomas Johannesson i Kalmarsund 
den 4 juli 1967. Vi beklagar att detta inte 
fram kom  eftersom  fotot var lim m at på 
kartong.

Redaktionen

Nytt från Terje Fredh:

Till Salu

Charles Palm qvist. Ham n och Hav. 
På oceaner och Englands kust. Slutad 
kryss.
Svenska segelfartyg , m innesskrift 
över segelfartygsflottan och dess män, 
1936-1937, 30 häften.
Trelleborgs Ångfartygs Ab 1870-1945. 
Svenska Lloyd genom 100 år.
Gustav B. Thordén. Alla mina skepp. 
Det Stavangerske D/S 1855-1955 och 
1855-1930.
Vesterålens D/S gjennom 75 år.
Det Bergenske D/S jubileum sskrift 
100 år.
Ett sekel till havs. EFFOA s hundra 
första år 1883-1983.
Ture Rinman. Handelsflotta och sjö
fart.
För fulla segel -  Rydbergska stiftelsen. 
Basil Lubbock. The last of the Wind- 
jammers, volume 11.
F. Holm Petersen. Skibe og Sofolk fra 
Svendborgsund.
Hugo Hammar. Svenska Ostindiska 
Compagniets flotta. Innehåller ett antal 
ritningar.
B e rg g re rn / C h r is te n s e n /K o lltv e it . 
Norsk Sofart, band 1 och 2.

Stig Selander, tel 0523-124 68
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