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Visste Du detta om Kajutan?

där finns över 45 tusen foton av fartyg 
och 35 tusen fotonegativ 

samt 158 löpmeter med böcker och tidskrifter 
det är filmvisning och föredrag en gång i månaden 

och trevligt umgänge och gratis fika!

Välkommen hit!

^0000c^0000000000««000«^<x>««ö0000^00-

' Till hösten håller Lennart Rams
vik en ny kurs i hur man skannar 
och bearbetar foton! Intresserade 

kan anmäla sig till Lennart på 
0705 -  92 41 98

Föredraget i april besöktes av ett 60-tal personer 
frän både Klubb Maritim och vära gäster från 
Svenska Fyrsallskapet. Föredraget hölls i lokalen 
under Kajutan och därefter var det samkväm i 
Kajutan. Här delar av kön till fikat. Foto Bertil 
Söderberg.
Titta gärna i Möteskalendern på sidan 64 om 
höstens intressanta program!

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

I Klubb Maritim deltog den 25 mars i en stor mässa 
I på Öckerö, Bohuslän nu, med bl a den kände 

författaren och debattören Stefan Edman som 
på ett passionerat sätt redogjorde för räkornas 
kärleksliv. Foto Krister Bång.
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Redaktionellt

I februari träffades redaktionen i Lund för att planera arbetet 
för den närmaste framtiden. Ny medlem i redaktionen är An
ders Lundquist som kommer att fungera som web-master för 
Länspumpens hemsida som enligt planerna skall sjösättas efter 
sommaren. Tankarna på en hemsida har funnits en längre tid, 
och med Anders vid rodret kan vi med tillförsikt se framtiden 
an. Anders har lång erfarenhet av att arbeta med hemsidor och 
känner till hur man kan fä en stor spridning på nätet.

En annan sak som diskuterades var självklart Länspumpens 
innehåll. Vad vill läsarna att tidskriften skall innehålla? För
hoppningsvis kan man ta reda på vad befintliga läsare tycker 
om Länspumpens innehåll. En enkät med fina priser som 
lottas ut till dem som besvarat den var ett förslag. Det är ju 
avsevärt svårare att veta vad som kan attrahera de som ännu 
inte är prenumeranter. Detta är kanske något man kan utnyttja 
hemsidan till.

Redaktörerna

Omslaget: GG 253 P ort Said efter att hon byggts 
om till semihäcktrålare och försetts med shelterdäck. 
Foto Göran Johansson, Hönö Röd

Innehållsförteckning

Mitt liv till sjöss................................................................................. 4
Erik Sahlgren
GG 253 Port Said -  en epok inom svensk fiskerinäring...... 14
Lennart Bornmalm
L. P. Sjöström, fartygsporträttör.................................................. 24
Nils Nilsson
Bohuslänska Skärgårdsfärder..................................................... 26
Olle Gustafsson
Rederi Ab Strömkarlen, Trollhättan 40 år................................28
Krister Bång
Tärnan, en del av vårt liv............................................................... 38
Calle Wamholtz
Bilder ur gamla fotoalbum............................................................41
Redaktör Bertil Söderberg
Helsingborgs Varv1...........................................................................42
Eric Hallberg
Vykort från svenska hamnar och farleder................................ 54
Bertil Söderberg
Horisonten Runt............................................................................... 56
Redaktör Jan Johansson
Böcker på Frivakten.........................................................................61
Redaktör Lennart Bornm alm
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Rundtur i ham nen m ed Herkules

Lördagen den 3 september gör Klubb Maritim-Göteborg 
en ca tre timmars båtologisk hamntur med Herkules, med 
avgång kl 11.00 från Maritiman. Först uppströms längs 
södra älvstranden mot Tingstad med instick i de många 
hamnbassängerna. Sedan längs Hisingssidan mot Skandia- 
hamnen och åter till Maritiman.

Ombord serveras kaffe och fr alla för 30 kr.
Pris för turen är 225 kr. Anmälan görs genom att betala 

in 225 kr för resan på plusgiro: 439 50 28-6 Klubb Mari
tim-Göteborg

Sista anmälningsdag är den 3 augusti.

Max 40 personer kan medfölja!

Först till kvarn...

För mer information ring Bertil Söderberg 0708-135848

. V
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Mitt liv till sjöss: sista krigsåret och första efterkrigstiden

Erik Sahlgren

Rödakorsfartens förutsättningar 
och arbetsförhållanden

De förhandlingar som resulterade i att de 
krigförande medgav trafik på Grekland 
vet jag ingenting om, men endast neutrala 
fartyg bemannade med medborgare från 
neutrala länder kunde användas i denna 
trafik. Fartygen skulle avgå från de avta
lade hamnarna på bestämd tid, en tid som 
förutbestämdes rätt lång tid innan fartygen 
var avgångsklara. Fartygen hade därefter 
att följa vissa av de krigförande godkända 
rutter, samt dessutom på bestämda tider 
per radio meddela sina positioner. I Atlan
ten skulle man ange sin middagsposition 
och den beräknade middagspositionen 
för nästföljande dag. I Medelhavet skulle 
positionerna meddelas var fjärde timma, 
och där fick en ensam radiotelegrafist inte 
mycket vila. Trafiken från Kanada gick hu
vudsakligen från S:t John, New Brunswick, 
till Piraeus. Kontrollhamnar var Gibraltar 
och Messina på Sicilien. Efter det att de 
allierade landstigit på Sicilien, och Italien 
mer eller mindre bytt sida i kriget, bort
föll Messina. Man kunde också stoppas 
av krigsfartyg och föras till annan hamn. 
När jag tjänstgjorde i Akka, fick vi ligga i 
Valetta på Malta i bortåt två veckor när de 
allierade återerövrade Grekland.

Tidigare under kriget hade jag varit 
ombord på fartyg som på nätterna gått

mörklagda, men i rödakorsfartygen blev 
man bländad av allt ljus. Det var nästan 
obehagligt, att som det ibland inträffade, 
en skarp signallampa kastade sin stråle 
genom mörkret och man fick order om 
att gira si och så många grader åt ena el
ler andra hållet för en viss distans, och så 
blev allt kolsvart igen. Man visste då att 
man troligen befann sig i närheten av en 
konvoj med många fartyg, men man såg 
inget. Riskerna att bli sänkta var här små 
jämfört med trafiken på England eller längs 
den holländska kusten. Flelt ofarlig var 
den dock inte, dels var det minorna, dels 
flyget. Minorna tog ju inte hänsyn till de 
påmålade röda korsen, och flygarna hade 
ju inte många sekunder på sig att identi
fiera fartygen då de kom inflygande bara 
några meter över vattenytan. En gång kom 
ett par engelska flygplan rätt mot babords 
sida på Akka. När jag såg dem skulle jag 
rusa innanför bryggans skydd. Jag hann 
inte ens innanför skyddsskärmen förrän de 
vrålade över fartyget, dock utan att avfyra 
sina kanoner, men det var nog lätt att begå 
misstag, och det skedde också i några fall.

En del av fartygen i rödakorsfarten låg 
i Piraeus då tyskarna tvingades utrymma 
Grekland, men då förekom inte så hårda 
strider. Värre blev det då striderna bröt 
ut mellan det kommunistiska Elas och 
de rojalistiska styrkorna understödda av

engelsmän och amerikanare. Vid återer- 
övringen av Piraeus och Aten blev vi som 
tidigare nämnts införda till Malta, och vi 
lämnade Piraeus ett par dagar innan inbör
deskriget bröt ut så jag var inte ögonvittne 
till dessa händelser. När vi sedan var på 
ingående i Medelhavet på nästa resa blev 
vi kvarhållna i Gibraltar tills Elas drivits ut.

Genom att avseglingstiderna var be
stämda långt i förväg blev det sällan något 
jäkt. Vi levde strängt taget ett rätt lugnt och 
behagligt liv mitt i krigets kaos och elände. 
Vår rörelsefrihet var dock begränsad. I S:t 
John fanns inga landgångsrestriktioner, 
men i Piraeus fick ingen vistas i land på 
natten då det rådde utegångsförbud. Be
fälhavarna hade ett "ausweis" som gällde 
för hela hamnbesöket, övrigt befäl fick efter 
ansökan en sådan legitimation utfärdad en 
gång i veckan, vilket innebar att man bara 
fick göra ett besök i land per vecka. Man
skapet fick över huvud taget inte gå i land 
för annat än läkarbesök, och då i sällskap 
med en eller två tyska soldater. Ombord 
på de fartyg som enbart rörde sig mellan 
de av tyskarna kontrollerade områden fick 
besättningsmännen gå i land, men vilka 
regler som gällde där vet jag inte.

De ombordanställdas organisationer, 
och då väl främst Sjöfolksförbundet, ge
nomdrev ett avtal med Sveriges redar- 
förening om kompensationsledighet för 
denna inskränkning i våra möjligheter att 
utnyttja vår fritid i Grekland. Jag tror att vi 
kompenserades med två dagar per månad 
inklusive den lagstadgade halva fridagen. 
Själv skaffade jag mig ett landgångstill- 
stånd vid mitt första besök i Piraeus, 
då jag ville besöka Akropolis, men efter 
detta besök fick det för min del vara med 
landbesöken tills tyskarna var bortkörda. 
Det äldre befälet brydde sig i regel inte så 
mycket om landbesöken i vare sig Piraeus 
eller i S:t John, och som avtalen medgav 
att man sparade ledigheten tills man fick 
semester så gjorde nog många detta. För de 
yngre betydde ledigheten i S:t John mera, 
då kunde de utan att drifta få några dagars 
ledighet att slå runt på.

De anställda i fartygen var ju ganska hårt 
bundna vid sina anställningar. Efter ett års 
anställning utan att ha besökt svensk hamn 
hade man ju rätt att begära avmönstring, 
men under kriget var det på en del håll 
omöjligt att få tillstånd från det besökta 
landets myndigheter att lämna fartyget. 
Så var det i Grekland. I Kanada var det väl 
möjligt, men då måste man skaffa en ersät

A kka i rödakorsmälning. Foto från Erik Sahlgrens album.
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Det var inte enkelt att komma i land i Grekland under kriget, men Erik Sahlgren besökte i alla fall 
Akropolis. Foto från Erik Sahlgrens album.

tare från ett neutralt land. En person som 
vantrivdes ombord hade små möjligheter 
att komma loss, och personer som miss
skötte sig var omöjliga att bli kvitt. Jag får 
dock som arbetsledare säga att även om 
förhållandena inte var idealiska så gick de 
inte att jämföra med de som rådde i andra 
svenska fartyg som gick utanför spärren.

Byte till Akka
Min tjänstgöring ombord på Saggat blev 
längre än beräknat. Varken i S:t John eller 
i Piraeus sammanträffade vi med Akka. 
Vi gjorde två resor S:t John-Piraeus innan 
vi blev beordrade att hämta en vetelast i 
Rosario och Buenos Aires som Argentina 
skänkt till Grekland. Förstemaskinisten och 
andrestyrmannen ombord på Akka bör
jade bli rent desperata av att inte få tillträda 
de högre befattningarna de utlovats på 
Saggat. Slutligen blev befälsbytet verkställt 
så att när Akka var på ingående i Medel
havet så mönstrade de båda befälen av i 
Gibraltar och Akka gick två befäl kort till 
Piraeus, under det att de båda inväntade 
Saggat som var på väg ut ur Medelhavet. 
När Saggat sedan kom till Gibraltar fick 
maskinchefen och jag mönstra av och de 
båda befälen fick äntligen sina platser. I 
Gibraltar inväntade jag och maskinchefen 
ett tredje grängesfartyg och med detta 
åkte vi som passagerare till Piraeus, där 
vi tillträdde våra ordinarie befattningar 
ombord på Akka.

I min befattning som förstestyrman på 
Saggat råkade jag ut för, som tidigare 
omnämnts, vissa tekniska nyheter som 
kunde ställa till en del förtret. Dessutom 
var fartyget målat med de då tillgängliga 
surrogatfärgerna, som faktiskt regnade 
bort, så rosten kom fram efter bara någon 
vecka till sjöss. I Kanada kunde vi ju köpa

riktig färg, och som förstestyrman var jag 
ansvarig för fartygets underhåll, så det blev 
en arbetsam tid och jag var glad att inte ha 
samma befälhavare som på Nuolja när jag 
tjänstgjorde där som andrestyrman.

Befälhavaren på Saggat var liksom den 
på Nuolja en duglig och fordrande man 
från Skåne, men han hade större tålamod 
och förväntade sig inte att förstestyrman 
skulle få båten i ordning på nolltid. Vi 
hade också lyckats få ombord en ganska 
bra besättning, så efter sydamerikaresan 
var Saggat i presentabelt skick. Mitt arbete 
var för övrigt detsamma som jag tidigare 
beskrivit där jag tjänstgjort som förste
styrman. Befälhavaren tog alltid sina egna 
positioner, och jag mina. I början hyste han 
dock en stor misstro mot mitt användande 
av de då moderna tabellerna, själv använde 
han logaritmer, Thores tabeller. Efter en tid 
kom han dock underfund med att vi alltid 
hamnade i ungefär samma positionspunkt, 
och då godtogs även mina beräkningar. 
Detta att veta sin position har alltid varit 
viktigt, inte minst i närheten av land, men 
nu var det nästan lika viktigt även ute på 
de stora havsvidderna eftersom vi var skyl
diga att hålla oss till överenskomna rutter 
och till de krigförande lämna så exakta 
positionsangivelser som möjligt.

Då jag kom ombord på Akka hade hon 
varit ute på rödakorsfarten mellan IV2 och
2 år. Fartyget var väl underhållet, och det 
blev mest att fortsätta i invanda fotspår 
då det gällde arbetet ombord, åtminstone 
så länge den befälhavare var ombord som 
fört fartyget ända sedan leveransen. Befäl 
och besättning hade inte undergått några 
större förändringar förrän det omnämnda 
befälsbytet ägde rum. Ett par svenska 
besättningsmän hade mönstrat av, och vi 
hade några portugiser ombord. Efter så här

lång tid borta från Sverige och familjerna 
hade det skett vad jag vill kalla en moralisk 
uppluckring, och som vanligt då det gäller 
svenskar var det spritmissbruket som var 
det mest påtagliga inslaget. På natten innan 
jag och förstemaskinisten kom ombord på 
Akka hade det varit rena kalabaliken. Det 
var en svarvare som varit i land på läkarbe
sök, som vanligt under tysk eskort. Vi fick 
inte ha med oss några varor som inte ingick 
i rödakorstransporterna, men i Kanada 
kunde vi köpa tobaksvaror, toalettartiklar 
och livsmedel. Det var inte förbjudet att ha 
sådana personliga tillhörigheter ombord, 
men de fick inte föras i land. Det beivrade 
såväl tyskar som engelsmän, men av olika 
skäl. Den verkliga hårdvalutan var kaffe 
och amerikanska cigaretter och det före
kom smuggling av dessa saker. De greker 
som arbetade med lossningen blev noga 
visiterade så de vågade sig knappast på 
smuggling. En del tyska soldater tog nog 
chansen, men mestadels togs varorna i land 
av svenskarna själva, och sedan hade de 
tyska soldaterna inte något emot att bistå 
i anskaffningen av både sprit och flickor. 
Efter läkarbesök i land var det inte ovanligt 
att den sjuke kom ombord lite väl glad 
i hågen. Den vanligaste spriten var den 
grekiska ouzon. Svarvaren som varit på 
läkarbesök hade väl både druckit, och haft 
med sig starkvaror ombord för att bjuda 
sina kamrater.

D ram atik i Piraeus
En roddbåt med ett par greker ombord 
upptäcktes i fartygets närhet. Den tyske 
vakten anropade dem, och då de inte lydde 
ordern att komma längs sidan på Akka, 
öppnade han eld och sårade den ena man
nen som fick en kula genom låret. Båten 
kom längs sidan och grekerna tillfångatogs. 
Den sårade togs in i sjukhytten, som för 
övrigt tjänstgjort som förläggning för den 
tyska vaktpersonalen under uppehållet i 
Piraeus. Skotten hade väckt flera ombord 
däribland av svarvaren och andra spritpå- 
verkade besättningsmän. Svarvaren som 
var svensk, men som ironiskt nog hette 
Tysk, hade i flera år arbetat i Tyskland och 
talade bra tyska. Han och andra ur besätt
ningen hotade frita grekerna. Tyskarna 
kallade på förstärkning och hotade med 
att öppna eld mot besättningsmännen om 
de inte flyttade sig från midskeppshuset. 
Några av befälet på Akka lyckades få 
besättningsmännen att ta sitt förnuft till 
fånga, men svarvaren hade hunnit ösa 
många okvädningsord över Hitler. Han 
påstod till och med att han arbetat tillsam
mans med Hitler, så därför visste han precis 
vilken stor skit han var. Följden blev den 
att tyskarna tog honom i land tillsammans 
med de grekiska fångarna. Hans uppträ
dande hade troligen gjort att han hamnat i 
koncentrationsläger om inte Akkas befäl
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Fahlstam, Thörnblad och Backström: 3 skeppskamrater i Saggat. Foto frän Erik Sahlgrens album.

havare intervenerat. Befälhavarna på såväl 
Akka som Saggat hade ett bra förhållande 
till de tyska officerare som övervakade 
rödakorsfartygen. Många av dem förstod 
nog nu att de kämpade en redan förlorad 
kamp, men de som inte var nazister fick 
vara försiktiga då partiet hade långa öron 
och skarpa ögon. Redan innan vi med 
Saggat för första gången kom till Piraeus 
hade vi varnats för en korpral Kellermann. 
I det civila var han tulltjänsteman i Kiel och 
förstod svenska bra, men det låtsades han 
inte om. Honom var flera officerare rädda 
för efter vad jag kunde förstå. Nå, på natten 
då ingen lossning förekom var inte Kel
lermann ombord, och jag hörde sägas att 
militären såg till att svarvaren sattes på ett 
kurirplan för vidare befordran till Sverige.

Vid ett senare tillfälle under hamnlig
gande i Piraeus fick en matros delirium 
och sprang omkring och viftade med en 
kniv, dock utan att direkt hota någon, 
men han vägrade att lämna kniven ifrån 
sig. Vi låg vid kaj och lossade styckegods 
och flera tyska soldater och en läkare kom 
ombord. Läkaren inledde ett samtal med 
knivmannen, och de blev sådana kompi
sar att de omfamnade och klappade om 
varandra, och då passade läkaren på att 
ge matrosen en spruta, och efter en minut 
sov han och kunde föras iland. När han 
var avgiftad kom han tillbaka till fartyget, 
men han hade ju inte heller smädat Hitler. 
Vid det här tillfället hade nog festandet 
börjat redan till sjöss och det var nog 
dålig spansk konjak och inte ouzon som 
var orsaken till dillet. På Gibraltars redd 
kom nämligen spanska "frukthandlare" 
ut i roddbåtar till rödakorsfartygen. Det 
var frukt överst i korgarna och vin och 
spritdrycker därunder. De gick upp under 
fartygets akter, och så halade besättningen 
upp de begärliga dryckerna och betalade 
med kanadensiska dollar. Det hade sina

olägenheter inte bara för att en del av 
besättningen blev mer eller mindre odug
lig till tjänst, utan även därför att vi var 
förbjudna att ha förbindelse med land, 
beroende på underliga gamla traktater som 
reglerade förhållandena mellan Spanien 
och United Kingdom. Vår anvisade ankar
plats var på brittiskt vatten men botten var 
spansk. Detta resulterade i att de engelska 
patrullbåtarna, som oavbrutet körde runt 
på redden, höll "frukthandlarna" borta så 
länge vi inte hade ankrat upp. Efter vi fällt 
ankare kunde de inte ingripa mot dessa 
utan att de bröt mot givna villkor. Vid ett 
tillfälle då vi låg i flera dygn på Gibraltars 
redd, troligen under inbördeskriget i Aten, 
satte befälhavaren på Akka andre- och 
tredjestyrman att gå vakt om vakt för att 
söka stoppa den här trafiken. Det blev en 
hel del övertid för mig och tredjestyrman. 
Jag förde övertidsjournalen och i kolumnen 
för arbetets art skrev jag "konjaksvakt", 
förmodligen därför att jag var förbannad 
över att bestraffningsåtgärder inte vidtogs 
mot våra fyllon, utan att det blev jag och 
tredjestyrman som kom i kläm. När över- 
tidsräkningarna skrevs ut av telegrafisten 
behöll han naturligtvis rubriceringen, men 
det tyckte inte befälhavaren om. Så vitt jag 
nu kan minnas var det enda gången som 
vi blev osams.

Tyskland kapitulerar 
och rödakorstrafiken upphör

Då Tyskland kapitulerade i maj 1945 låg vi 
och lossade i Piraeus. Detta innebar inte att 
rödakorstrafiken omedelbart stoppades, 
men det blev lättare att få nytt folk till 
fartygen. Vi återvände efter utlossningen i 
Piraeus till Kanada för att ta in ännu en last 
för Röda korset, men denna gång i Mont
real. Här blev det också befälhavarebyte.

Den nye befälhavaren kände jag sedan 
tidigare då jag tjänstgjort under honom

då han var förstestyrman. Han var en helt 
annan typ av människa än de befälhavare 
jag haft att göra med de senaste åren. En 
duglig man, men han var knappast sym
patisk och dessutom ganska alkoholiserad.

För mig blev det nu en mycket arbetsam 
men lärorik tid. Vår nye befälhavare dele
gerade bort det mesta av sitt arbete till mig 
och telegrafisten. Befälhavarens redovis
ning gjorde han själv, även om telegrafisten 
fick renskriva den. I hamn fick jag följa med 
honom till mäklaren och myndigheter, och 
jag fick följa i hans kölvatten som ett slags 
adjutant. Ibland var det trevlig, ibland pin
samt då drinkarna blivit för många. Mitt 
ordinarie arbete fick jag i viss mån utföra 
på min fritid.

Lasten från M ontreal blev den sista 
som Akka hade för Röda korset. Efter 
utlossningen i Piraeus upphörde tidsbe- 
fraktningen, och Akka överfördes till en 
shippingpool, som dirigerades av de allie
rade. Vi fick order att avgå till New York för 
order. Efter att ha legat på redden där några 
dagar fick vi order att gå till Savannah i 
Georgia för att lasta lend-leasematerial till 
Frankrike. Lend-leaseavtalet var en hjälp 
från USA avsett att få det krigshärjade 
Europa på fötter igen. Det kunde vara allt 
möjligt som sändes till Europa på dessa 
villkor, från matvaror och kläder till tunga 
maskiner. Den last vi intog i Savannah var 
huvudsakligen styckegodslast med en hel 
del tunga lyft, som vi inte kunde klara med 
våra vinschar.

Under vårt uppehåll i Savannah fälldes 
de första atombomberna över Hiroshima 
och Nagasaki och Japan kapitulerade, och 
därmed var det andra världskriget slut, 
även om det i denna dag inte finns några 
formella fredsslut.

Då vi avgick från Savannah var vår 
destination Land's End för order. Sedan 
kom det telegram att vi skulle lossa i Le 
Havre, men slutligen blev det Cherbourg. 
Båda dessa hamnar var svårt skadade, 
men Cherbourg användes som hamn 
för amerikanska armén, och där fanns 
tillgång på pontonkranar. På vår resa till 
Frankrike hörde vi i radio att USA inte 
längre bidrog med lend-leasevaror eller 
svarade för transportkostnaderna för 
dessa. Jag fick order av befälhavaren att 
inte göra fartyget lossningsklart på ingå
ende till Cherbourg, och om möjligt hin
dra stuveriarbetarna att komma ombord. 
Det senare lät sig inte göras. När vi kom 
längs kajen, som just vid tiden för hög
vattnet var i jämnhöjd med relingen, så 
bara de vällde ombord. Fartyg med stora 
stålluckor, som Akka, var inte så vanliga 
på den tiden. Det fanns heller ingen 
ström på vinscharna, så stuveriarbetarna 
kunde inte göra något, men det blev ett 
väldigt gestikulerande och stor palaver, 
men ingenting hjälpte. Det blev ingen
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Bergstedt firar motorlmbäten. Foto från Erik Sahlgrens album.

lossning förrän befälhavaren på Akka 
fått fullgoda bankgarantier på att frak
ten skulle erläggas, vilket skedde dagen 
efter ankomsten. Vi fick också löfte om 
att få låna någon av amerikanska arméns 
pontonkranar för att lyfta iland de kollin 
som våra egna lossningsanordningar inte 
klarade. Det fanns två pontonkranar, en 
större och en mindre. Den mindre var 
mer lätthanterlig och arbetade snabbare, 
men den hade amerikanarna full sys
selsättning för själva, så vi fick låna den 
större. Det var en väldig bjässe som var 
nästan lika lång som Akka och betydligt 
bredare. Lyftförmågan var 150 ton, och en 
sak som jag mycket väl kommer ihåg det 
är att kranmaskinisterna hade kaptens 
tjänstegrad. Våra tyngsta lyft var mellan
10 och 12 ton, så nog räckte den kranen 
till! Ett par bogserbåtar från franska flot
tan bogserade pontonkranen långsides 
Akka, men då råkade kranen kollidera 
med Akka och en ganska djup intryck- 
ning uppstod i styrbords bordläggning. 
Jag rapporterade händelsen till befälha
varen och han sade: "Skriv ett brev till 
US Army och håll den ansvariga." Jag 
gjorde så och nästa dag kom en kapten 
och en major ombord och förklarade att 
pontonkranen inte längre stod till vårt 
förfogande. Majoren föreslog att vi skulle 
skicka en ny skrivelse till vad verkan det 
hava kunde. Jo, vi fick låna kranen igen 
och blev så småningom utlossade. Då 
hade vi varit liggande i Cherbourg runt
10 dagar. När vi var loss fick jag gå upp 
till franska flottans lokala kansli med ett 
nytt brev från rederiet där de anmärkte 
att vi inte hållit pontonkranen ansvarig 
för skadan. Kanske trodde de att allt 
återgått till det normala i och med att 
striderna upphört, vilket inte var fallet.

Från Cherbourg fick vi gå till Bahia 
Blanca i Argentina för att ta en last av 
spannmål till Sverige. Det var rätt kao
tiska förhållanden i Argentina vid denna 
tid. Överste Juan Perön hade tagit avsked 
från militären och kandiderade till presi
dentposten. Perönisterna hade skaffat sig 
stort inflytande inom vissa fackföreningar 
och det bedrevs en intensiv kampanj mot 
yankees och engelsmän. Bahia Blancas 
hamn, Ingeniero White, liksom järnvä
garna kontrollerades av utländskt kapital, 
kanske främst engelskt, och det blev hans 
måltavla.

När vi kom till Bahia Blanca var redan 
två grängesbåtar där, Saggat och Suorva, 
systerfartyg till Akka. Suorva hade redan 
börjat lasta och då det i början bara var 
strejk någon dag i taget, så hon blev klar att 
avsegla innan hamnen blev helt lamslagen. 
Akka och Saggat blev liggande där en lång 
tid, i över en månad, innan vi slutligen fick 
order att gå till Buenos Aires för att lasta 
där. Tiden i Bahia Blanca var för all del trev

lig och angenäm för oss ombord i fartygen, 
men knappast lönsam för rederiet. Vår last 
skulle till Malmö och det var i mitten av 
januari 1946 som jag återkom till Sverige 
efter att i den omgången ha varit borta i 
över två år.

Första vikariatet som befälhavare
Efter utlossning och därpå följande torr- 
dockning i Göteborg skulle befälhavaren 
ha sjukledigt och semester, och jag för
modar att han påverkade rederiets beslut 
att utse mig till vikarierande befälhavare. 
Kanske inte bara därför han tyckte att jag 
klarat arbete bra som förstestyrman, utan 
även för att han ville säkerställa sin egen 
tjänst i Akka och få återkomma efter sin 
ledighet. Han hade stor förmåga att ana 
"ugglor i mossen", och han kände nog på

A kka i storm. Foto frän Erik Sahlgrens album.

sig att rederiledningen hade börjat fundera 
över hans hälsotillstånd. Det var mitt första 
befälhavarevikariat och då jag endast haft 
en sammanlagd tjänstgöringsperiod som 
förstestyrman i drygt IV2 år, så var väl inte 
min kompetens så särdeles god, även om 
det sista halvåret varit lärorikt. Nu fick jag 
inte som tidigare bara utföra arbetet, utan 
måste även ta ansvar för det. Även om jag 
senare återkom till Akka som förstestyr
man en kortare tid, så blev min tjänstgöring 
i Grängesbergsbolaget från denna tidpunkt 
i februari 1946, och intill jag lämnade i 
februari 1959, befälhavaretjänst i ett flertal 
av rederiets fartyg. Min första tjänstgö
ringstid som vikarierande befälhavare i 
Akka kom att omfatta runt fyra månader. 
Kriget var ju slut så några anfall från flyg 
och ubåtar behövde inte befaras, men hotet
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Erik Sahlgrens första vikariat som befälhavare var i A kka under februari -  juni 1946. Foto från Erik 
Sahlgrens album.

från minorna fanns där och kom att finnas 
i många år framöver. Likaså var det dåligt 
med kommunikationerna, i synnerhet med 
förbindelserna över Atlanten, och vi fick ta 
med passagerare eller i kanske värsta fall 
gäster på våra resor till USA och Kanada. 
Vi gjorde också några resor med malm från 
Narvik till England. Från USA fraktade vi 
kol och fosfat till svenska hamnar.

Som vikarierande befälhavare gjorde jag 
i stort sett som det gått till förut, men med 
den skillnaden att jag höll mer i trådarna 
själv och att jag inte pimplade så mycket 
whisky, men en del saker var jag nog rätt 
osäker på. Ett exempel på detta var när 
jag skulle underteckna mitt första konos- 
sement. Vi hade tagit en kollast i Baltimore 
för Malmö, och jag skulle underteckna 
lasthandlingarna hos vår mäklare Ramsay, 
Scarlett & Co. Då jag gick sjökaptenskur- 
sen på Göteborgs navigationsskola hade 
vi en lärare i författningskunskap som 
sökte inskärpa i oss att vi som befälhavare 
skulle vara synnerligen försiktiga med vad 
vi skrev på, och då inte minst studera de 
finstilta avsnitten i certepartier och konos- 
sement mycket noga. Under mina 11-12 år 
som teakskrapare och bas för rosthackande 
och målande besättningsmän i befattningar 
som tredje- och andrestyrman hade väl det 
mesta av vad man lärt sig på navigations
skolan fallit i glömska. När jag nu sent 
en kväll, klockan var nog över 10, fick en 
massa konossement att underteckna med 
en massa finstilta avsnitt, kom plötsligt 
min lärares varning i tankarna och jag satte 
igång med att läsa igenom hela konos- 
sementet. Tiden led, och tre eller fyra man 
av kontorets personal började vanka av och 
an och verkade alltmer nervösa, de ville ju 
gå hem. Slutligen utbrast en av dem: "For 
God's sake stop all that reading! If you read 
all that stuff you will be the most enlighted 
person in the whole United States, nobody 
has ever read it before!" Jag förstod att jag 
nog fick ge upp mitt läsande och lita på att 
mäklaren sett till att allt var i sin ordning.

1 början av juni 1946 anlöpte vi Lands
krona för lossning av en fosfatlast och den 
ordinarie befälhavaren återkom, och jag 
reste hem för semester.

Ytterligare grängesbåtar
Under en tvårsperiod från sommaren 1946 
till sommaren 1948 kom jag att vikariera i 
flera grängesbåtar, från 2 veckor upp till 
4 -5  månader. Jag var i systerfartygen Kar
mas, Kaj tum och Kengis, som var på runt 
3 500 bruttoregisterton, motorfartyg, och 
byggda i Göteborg 1943 och 1944. De var av 
typen mindre shelterdäckare, och de syssel
sattes huvudsakligen med att frakta malm 
från Narvik till hamnar i UK. Kengis var 
bara en kort parentes i min tjänstgöring hos 
Grängesbergsbolaget. Jag förde fartyget på 
en resa från Narvik till Port Talbot och åter

Narvik sedan den ordinarie befälhavaren 
fått lämna fartyget på grund av sjukdom.

Vidare tjänstgjorde jag på den äldre Ki
runa som var byggd 1921 och hade ett brut
to på 5500 registerton. Kiruna var alltså en 
äldre ångare, som under min tid ombord 
gick mellan Narvik och Gent i Belgien. 
Med hänsyn till manöverförmågan var det 
ett för denna trafik betydligt lämpligare 
fartyg än Luossa, som jag något år senare 
fick befälet på. Så vitt jag nu kan minnas 
råkade vi inte ut för några missöden eller 
äventyrligheter, och jag började väl också 
bli mer bekväm i rollen som befälhavare.

Jag kom också att vikariera på Nuolja på 
vilken jag tidigare varit styrman. Därefter 
fick jag befälet på Kalix, byggd 1913, där 
jag efter halvt års vikariat utsågs till ordi
narie befälhavare i Trafik Ab Grängesberg- 
Oxelösund.

Jag kommer inte att mera ingående 
behandla mitt arbete i de olika fartygen, 
utan bara ge en del glimtar av vad oerfarna 
befälhavare i en del fall har att ta ställning 
till. Händelser, som väl inte kan sägas vara 
vardagliga, men som då och då inträffade. 
Innan jag ger mig in på dessa historier vill 
jag beröra personalförhållandena som de 
tedde sig från krigsslutet fram till 1950-ta- 
lets mitt. Mina upplevelser från Rådmansö 
visade att besättningens sammansättning 
både vad gällde manskap och befäl kunde 
bli mycket blandad. Rådmansö var ett gan
ska extremt exempel, men det var nog en 
liknande situation i många av de svenska 
fartyg som seglade utanför spärren, dock 
med undantag för de fartyg som seglade i 
rödakorsfarten. Då kriget tog slut blev det 
i början lättare att få 'svenskar ombord i 
fartygen, och detta gällde alla kategorier. 
Även om krigsriskersättningarna mins
kades så dröjde det ett slag innan de helt

försvann och därigenom gjorde anställ
ningarna till sjöss mindre lockande.

Inte bara Grängesbergsbolaget utan de 
flesta svenska rederier hade gjort stora 
fartygsförluster, och när de nu byggde nytt 
dröjde det inte länge förrän det blev stor 
befälsbrist. På maskinbefälssidan hade det 
varit en viss bristsituation under hela min 
tid till sjöss, utom under depressionen i 
början på 1930-talet, men nu blev det lika
dant på nautikersidan. Rederierna fick för
söka hålla båtarna igång med utlänningar 
eller med okvalificerad personal. Det var 
främst tyskar, finländare och exilbalter 
samt en och annan dansk eller norrman. 
Redan före kriget hade vi i grängesbåtarna 
ett rätt stort antal norrmän från Narvik 
och Lofoten som besättningsmän, men 
nu blev de flera och även en del norskt 
befäl anställdes. Svensktalande finländare, 
då huvudsakligen ålänningar, kom att i 
ganska stor utsträckning få anställning i 
grängesbåtarna. Sedan det bestämts att 
befäl med examina från sjöbefälsskolor i 
ett annat nordiskt land kunde få så kallad 
resolution efter en tentamen i författnings
kunskap, så blev de i behörighetsgrad jäm
ställda med svenskarna, utom då det gällde 
befälhavaretjänst där det fordrades svenskt 
medborgarskap. Åtskilliga av dessa finlän
dare och norrmän lät skriva sig i Sverige, 
fick svenskt medborgarskap samt fortsatte 
sin karriär upp till befälhavare, och blev 
alltså en verklig tillgång för rederiet då den 
svenska rekryteringen sviktade.

Jag kommer inte ihåg vilket år då be
stämmelserna om resolutionen trädde i 
kraft, men under åren efter kriget var jag 
flera gånger befälhavare på fartyg där 
samtliga styrmän var form ellt obehö
riga, även om i regel förstestyrmannen, 
sedermera överstyrmannen brukade ha
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Här har Karm as råkat i svårigheter, troligen på Englands ostkust. Missödet inträffade efter det att Erik Sahlgren var ombord i henne. Bild frän Ake Olofsson.

tillräckliga papper. Detta var naturligtvis 
en belastning för befälhavaren, eftersom 
han var juridiskt ansvarig för att fartyget 
var behörigt bemannat, och även för att 
vaktbefälet skötte fartygets navigering och 
manövrering. Hade man inte någon behö
rig styrman så fick man som befälhavare 
24 timmars vakttjänst till sjöss varje dygn. 
I praktiken gick det ju inte med sådana 
orimligheter och för min del hade jag hellre 
en obehörig och pålitlig person på bryggan 
än en aldrig så välutbildad och behörig 
sådan som var opålitlig, och sådana fick 
man ombord alltför ofta.

Under hela min tjänstgöringstid i Gräng- 
esbergsbolaget anställde i regel befälhava
ren manskapet, vilket i praktiken innebar 
att förstestyrmannen uttog däcksman
skapet, maskinchefen maskinmanskapet, 
och stuert uppassarna. Rederiet anställde 
allt befäl och i stor utsträckning kockar, 
svarvare och elektriker. Då jag började i 
rederiet skötte inspektionsavdelningen 
under överinseende av rederidirektören 
personalärenden för däcks- och maskinbe
fäl. Det var en enda person som handlade 
dessa ärenden, och han fick förmodligen 
konsultera övriga vid avdelningen allt

efter ärendenas betydelse. Den avdel
ning som skötte inköp och kontrollerade 
kostnaderna för kosthållet ombord hade 
hand om stuertar och kockar. Det var vad 
man kunde kalla en intendenturavdelning, 
fastän jag aldrig hörde denna benämning. 
Även dessa personalärenden sköttes av 
den därtill utsedde på inspektionsavdel- 
ningen, och befälhavarna skulle i första 
hand hänvända sig till denne då det gällde 
anställning av personal, och så var det till 
en bit in på 1950-talet då organisationen 
började svälla.

Under min sista tjänstgöring i rederiet i 
början på 1970-talet hade personalavdel
ningen svällt ut rejält och leddes av en sär
skild personaldirektör. Fartygen skulle hål
las igång och det var naturligtvis en hård 
press på den som skulle anskaffa folk och 
få fram dem i tid. Tillgång och efterfrågan 
avgjorde vem som skickades till båtarna. 
Då den utsände stod ombord och fartyget 
var färdigt att gå till sjöss var det i regel inte 
annat att göra än att låta honom mönstra 
på. Jag hörde talas om tillfällen där befäl
havaren nekat att ta emot utsänd personal, 
men det hörde nog till undantagen. Själv 
nekade jag en gång att ta ombord ett par

man som jag tidigare avskedat på grund 
av sjukdom, och då meddelat rederiet att 
jag inte ville ha dem tillbaka eftersom jag 
själv hade skaffat ersättare. Det var dock 
en annan situation.

D en förm odade telegrafisten
Ja, ibland kunde det inträffa ganska otro
liga historier. En gång var det en norrman 
som i Narvik mönstrade på ett gränges- 
fartyg som radiotelegrafist. Det var den 
lokale inspektören i Narvik som anställt 
den förmodade telegrafisten. Denne hade 
kommit och sökt arbete iförd telegrafistuni- 
form. Inspektören blev glad, och eftersom 
han behövde en telegrafist så anställde 
han honom omedelbart utan att begära att 
få se certifikat eller betyg. Mönstringsför- 
rättaren, som skulle kontrollera behörig
hetsbevisen, var lika godtrogen han, så 
han mönstrade på honom. Fartyget fick 
sin telegrafist och kunde avgå. Att inte 
befälhavaren på fartyget, det var en av K- 
båtarna, hade en aning om vad för slags te
legrafist han fått ombord kunde han ju inte 
lastas för. Då han hörde på rundradions 
nyhetsutsändning från Sverige blev han 
synnerligen förvånad då det meddelades
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Vid krigsslutet bogserades Kajtum nedför Göta älv. Hon hade under kriget legat upplagd vid Lödöse. Foto Curt S Ohlsson 1 juni 1945.

att det efter nyheterna skulle läsas ett tele
gram till fartyget. Fartyget var på väg till 
engelsk hamn och skulle omdestineras. Vi 
fick ibland sådana order och dessa skulle 
alltid bekräftas med ett svarstelegram. När 
inte rederiet fick någon bekräftelse tog man 
till åtgärden att sända telegrammet över 
radion, vilket brukades för fartyg utan 
telegrafinstallation och telegrafist. Nå, den 
telegrafisten blev inte gammal i tjänsten, 
det blev inte något åtal, men det var pin
samt för inspektören och mönstringsför- 
rättaren. Senare försökte samme man göra 
om bravaden på ett norskt fartyg, men då 
gick det sämre. Då han skulle mönstra i en 
nordtysk hamn kunde han inte uppvisa 
något telegrafistcertifikat. Han åtalades 
inför norsk domstol och det blev 6 måna
ders fängelse.

En gång sändes frän Stockholm till Nar
vik en rumänsk flykting som ansågs vara 
kvalificerad för en tjänst som tredjestyrman 
på något av fartygen. Mönstringsförrät- 
taren ville emellertid inte godkänna hans 
behörighetsbevis, ett intyg om att han 
var navigationskunnig, utfärdat av en 
före detta amiral i rumänska flottan. Jag 
fick då ta emot honom som båtsman på 
det fartyg jag då förde, Porjus. Han var 
oduglig även som båtsman. En man som

man kunde tycka synd om, men som var 
ganska oanvändbar. En belysande historia 
var att på väg till USA, då vi närmade oss 
Newfoundland, så satte telegrafisten ut 
information i pressnyheterna att fartyget 
nästa dag vid ett visst klockslag skulle 
angöra en postboj, och de som önskade 
att fä brev postade skulle lämna in dem 
till telegrafisten. Telegrafisten gjorde detta 
för att skoja med några nybörjare till sjöss. 
Ingen av nybörjarna kom med några brev, 
men det gjorde båtsmannen.

Inget sm åvarm t på Karmas
Då man vikarierade som befälhavare kom 
man snart underfund med att man bara 
skulle ändra på det som var fullkomligt 
nödvändigt. Efter mitt vikariat på Akka 
skulle jag ta ut semester för ett par år 
liksom viss kompensationsledighet. Det 
blev dock inte någon lång ledighet efter
som rederiet undrade om jag ville avbryta 
min semester och avlösa en vikarierande 
befälhavare på Karmas. Denne hade lo
vats sommarsemester, men på grund av 
sjukdomsfall hade man varit tvungen att 
skicka honom till Karmas.

Jag reste upp till Narvik och avlöste 
honom, och i samband med detta gick vi 
inte bara igenom redovisningen utan även

andra frågor om förhållandena i fartyget. 
Befälhavaren sade, så där i förbigående: 
"Jag har dragit in det småvarma till lun
chen i salongen. Jag tycker att det räcker 
med en varmrätt." Jag delade hans upp
fattning och tänkte inte mer på det, men 
när jag tre månader senare blev avlöst av 
den ordinarie befälhavaren fick jag veta av 
det. Xär det inte kom något småvarmt på 
bordet vid lunchen, och jag meddelat att vi 
dragit in denna rätt, började han skälla ut 
mig och förklarade att hans sociala status 
fordrade att småvarmt skulle serveras.

Tjänstgöringen på Karmas hade annars 
försiggått utan missöden men varit ganska 
påfrestande eftersom två av styrmännen 
var obehöriga och dessutom ganska opå
litliga, inte ens förstestyrman kunde jag 
ha fullt förtroende för. Stuert hade varit 
ombudsman i Svenska stewardföreningen, 
men blivit över då den fackföreningen 
slogs samman med Sjöfolksförbundet. 
Han var en mycket duktig matmännsika, 
men han var törstig. Han älskade när kap
tenen bjöd på luncher och middagar och 
han kunde anordna trevliga sådana, för 
då kunde han och förstekocken dricka av 
representationsspriten och dessutom tjäna 
övertidsersättning. Ja, det var inte långt 
efter kriget och i England hade man det inte
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Kiruna var en äldre ångare byggd redan 1921. Foto frän Krister Bång.

för fett, så därför var en lunch eller middag 
ett välkommet inslag i tillvaron både för 
våra mäklare och för våra affärskontakter. 
Därför blev det en hel del representation, 
om än inte i den utsträckning som vår 
stuert skulle ha önskat. Jag skulle sedan 
få att göra med samme stuert även i mitt 
nästa fartyg.

En glad jul i Kajtum
Då jag lämnade Karmas fick jag fortsätta 
min ledighet till dess jag i slutet av no
vember 1946 övertog befälet på Kajtum. 
Den ordinarie befälhavaren på detta fartyg 
var en gammal gotländsk sjöbjörn. Han 
meddelade mig att jag nog fick räkna med 
ett rätt långt vikariat, och så hade vi en 
genomgång av redovisning och personal. 
Maskinchefen var han inte så förtjust i. 
Stuerten som var samme man som jag 
några månader tidigare varit tillsammans 
med på Karmas hade han försökt bli av 
med, men rederiet hade svarat att denne 
stuert gjort rederiet så stora tjänster då han 
var ombudsman, så kaptenen fick behålla 
honom. Som vanligt fick jag som tillträ
dande befälhavare lösa in den avgående 
befälhavarens lager av representations- 
sprit. Jag visste ju redan som tredjestyrman 
på Pajala att befälhavaren på detta fartyg

brukade bjuda slagbordsmännen på en 
dram då fartyget var lastat. På Nuolja var 
det inte lönt att de uppvaktade kaptenen i 
detta ärende, och när jag började tjänstgöra 
som befälhavare följde jag den senares ex
empel. Slagbordsmännen kom upp till mig 
och talade om att fartyget var lastat. Jag 
sade i regel: "Tack, det är fint, vi går med 
en gång", eller något liknande. "Go tur 
kaptajn Sahlgren", brukade de säga, men 
jag tror knappast att de menade det då det 
inte blev någon dram. Nu vid avlösningen 
poängterade den avgående befälhavaren: 
"Där i skåpet är en flaska som jag inte 
debiterat dig, det är slagbordmännens 
flaska, och du skall veta att de skall ha en 
flaska varje gång." Ja, det var en seniors 
besked, och jag fick frångå mina föresatser. 
Slagbordmännen fick sina flaskor ända till 
dess det kom cirkulär från rederiet där vi 
förbjöds att överlämna spritvaror till den 
personal som lastade fartygen.

Julaftonen 1946 blev vi utlossade i Port 
Talbot. Vädret var strålande då vi på för
middagens högvatten lämnade hamnen. 
Jag hade firat många jular ombord och 
visste att det då brukades bjudas på extra 
förplägnad när det gällde mat och dryck. 
Om det fanns några bestämmelser om till
delningen hade jag inte tänkt på tidigare.

Nu hade jag som befälhavare att bestämma 
i dessa frågor. Jag har tidigare omnämnt 
rederiets instruktion om kosthållet tryckt 
1913. Denna tog jag min tillflykt till, men 
jag läste väl den som en viss potentat läser 
bibeln. I kosthållsboken stod ungefär: "Om 
befälhavaren finner sig till rimligt pris 
kunna inköpa vin och spritvaror godkän
ner rederiet att följande utdelas på jul -  och 
nyårshelgerna." Sedan följde en uppräk
ning av olika sorter, inte i flaskor utan i 
lådor. Då jag läste detta blev min reaktion: 
det var hemskt vad de kunde supa förr. 
När jag räknade om det i Brattsystemets 
maximala tilldelning på restaurang, 15 
cl per person, blev denna många gånger 
större. Den angivna tilldelningen avsågs 
räcka till båda helgerna, och inte som jag 
fattade det, till varje helg. Jag minskade 
litet på kvantiteterna eftersom de oroade 
mig. Då jag inte ansåg mig kunna lita på 
stuerten beslöt jag att överlämna flaskorna 
till pålitliga förhandsmän. För däcksidan 
var det båtsman och för m askinsidan 
elektrikern som fick hand om manskapets 
hela jultilldelning med tillsägelse att jag 
inte ville veta av något fylleri eller bråk.
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Tranöy, lotsstationen utanför Narvik. Foto frän Erik Sahlgrens album.

M an över bord?
På julaftonens kväll var det en av vaktper
sonalen som blivit så påverkad att då han 
tjänstgjorde som rorsman girade han fram 
och tillbaka, och varje gång han passerade 
kursen ropade han ut denna. Han blev 
snabbt avlöst av en av de vaktfria som var 
nykter. Det var den enda incidenten under 
en för övrigt mycket lyckad och gemytlig 
julafton, och då jag vid midnatt gjort en 
sista runda upp på bryggan var det en lät

tad och belåten skeppare som gick till kojs.
Vi hade passerat genom North Channel 

och var på väg mot Little Minch. Väder
leksrapporterna hade meddelat att det fina 
vädret skulle ta slut så jag blev inte överras
kad då fartyget började röra sig. Klockan 
var närmare 05 då förstestyrman ringde 
ner och meddelade att en man av vakten 
saknades. Mannen hade legat i sin koj vid 
utpurrningen 03.40, men han var svår att 
få vaken och kom inte upp på bryggan och

avlöste utkiken. Denne fick gå ner för att 
få upp sin kamrat, som kom upp ur kojen, 
men sedan var han försvunnen och kunde 
inte återfinnas. Jag slängde på mig en 
morgonrock och rusade upp på bryggan. 
Vädret var värre än vad jag kunnat ana: full 
sydvästlig storm och regn med dålig sikt. 
Det var inte första julnatt jag varit med om 
att någon saknades men återfunnits efter 
sökande. Jag övertog själv vakten och även 
rodret och skickade både förstestyrman och

\ #f
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Rätt bild pä Luossa! I förra avsnittet av Erik Sahlgrens minnen blev det tyvärr en förväxling av bilder. Bilden pä sidan 13 nederst i nummer 4:2010 visar 
inte Luossa utan N uolja! Bilden ovan visar däremot utan tvivel Luossa. Bild frän Bertil Söderberg.
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rorsman att ännu en gång söka igenom de 
utrymmen där den saknade kunde tänkas 
uppehålla sig. Återfanns han inte var jag 
nästan tvungen att vända och leta efter 
honom även om det under rådande väder
leksförhållanden var fullkomligt menings
löst, men att få sjösäkerhetsinspektören att 
förstå detta trodde jag inte mycket på. Vid 
en sjöförklaring skulle nog min frikostiga 
utdelning av spritvaror avslöjats. Jag kände 
på mig att jag låg mycket illa till om vi inte 
fann mannen. Efter en stund kom förste
styrman och rorsman upp på bryggan med 
det nedslående beskedet att de inte funnit 
honom. Ja, det kändes hemskt, men så 
slog mig en tanke: toaletterna! Jag frågade 
förstestyrman om de hade sökt där. Nej, det 
hade de inte. De fick ge sig av för att un
dersöka dessa och på en av dem återfanns 
den saknade, försänkt i djup sömn. Det var 
i sista stund vi fann honom, för strax efteråt 
bröt fyrljuset från Glas Eilean fram genom 
regnbyarna och vi var inne i den trängre 
delen av Little Minch. För övrigt förlöpte 
resan normalt och vi kom till Narvik på 
morgonen före nyårsaftonen.

N yår i Narvik?
Efter helger brukade det i regel bli en viss 
anhopning av fartyg eftersom ingen last
ning förekom på sön- och helgdagar. De 
flesta ombord hade nog räknat med att 
få fira nyår i Narvik. Det blev därför rätt 
stor besvikelse då vi fick gå direkt till kaj 
eftersom redden var tömd på fartyg. Vi 
beräknade att bli färdiglastade och klara 
för avgång under kvällen. Stuert var gift 
med en kvinna som var bosatt i Stockholm, 
och han hade fått henne att resa upp till 
Narvik i tro att vi skulle få nyårshelgen 
där. Han kom under dagen upp till mig och 
frågade om hans fru kunde få följa med ut 
till Tranöy (lotsstationen). Jag lämnade mitt 
medgivande förutsatt att hon kunde gå ned 
i lotsbåten på lotslejdaren.

Runt 19.30 var fartyget lastat och besätt
ningen sysselsatt med att göra sjöklart. En 
finsk matros fick då ett par fingrar sön
derklämda. Skadan var så allvarlig att det 
bedömdes nödvändigt att föra honom till 
sjukhuset, vilket han inte ville gå med på. 
Det var väl inte så helt med nykterheten 
hos honom, och förstestyrman kom upp 
till mig och rapporterade att han vägrade 
att följa med. Jag gick ned för att övertala 
mannen, som stod där och viftade med 
sina blodiga fingrar och menade på att 
två fingrar var ingenting att söka läkare 
för, han som varit sårad i två krig. Nå, jag 
fick honom att följa med förstestyrman till 
sjukhuset där han blev inlagd.

Bogserbåten hade kommit längs sidan 
och befälhavaren meddelade att vi gott 
kunde ligga kvar vid kajen tills förstestyr
man kommit tillbaka bara vi blev klara 
före klockan 23. Jag satte mig att skriva ett

brev till rederiets kontor i Narvik för att 
meddela att vi hade en man på sjukhuset 
Som jag sitter där kommer stuerten upp 
till mig, uppklädd i uniform och inte så lite 
spritpåverkad. Han meddelade mig att han 
inte ansåg fartyget sjövärdigt eftersom be
sättningen var onykter. Ja, det var väl inte 
så helt bra med nykterheten, men inte värre 
än det brukade vara i Narvik efter ett kort 
hamnuppehåll, och onyktrast var möjligen 
han själv. På grund av bristande sjövär
dighet vägrade han att gå till sjöss utan 
skulle därför gå iland. Jag blev givetvis arg 
och sade till honom, att om han lämnade 
fartyget så fick han ta de fulla konsekven
serna av det. Jag ansåg att jag själv var mer 
kompetent att bedöma sjövärdigheten än 
vad han var. Han upplyste mig även om 
att nog flera skulle lämna fartyget då de 
delade hans åsikt, varefter han avlägsnade 
sig. Bogserbåtsbefälhavaren som uppehöll 
sig i min hytt undrade vad det var för en 
figur. "Det är stuerten ombord som tydli
gen försöker hindra båten från att avgå, 
och jag får nog undersöka vad som är på 
gång", svarade jag.

Förstestyrman hade kommit tillbaka 
från sjukhuset och vi fann att stuerten 
och andrekocken hade gått iland. Förste- 
kocken som varit fri under eftermiddagen 
och kommit ombord ganska full, låg i sin 
hytt och sov. Senare hörde jag att stuerten 
försökt väcka honom, men misslyckats. 
En motorman saknades också och det 
framgick att stuerten spritt ryktet att båten 
skulle ligga kvar, så det var bara att gå 
iland. Då fanns ingen minibemanningslag, 
men jag tyckte att det var lite svagt på 
kökssidan, så då en av uppassarna sade sig 
veta var an dra kocken brukade hålla till, så 
fick han i uppdrag att försöka hitta honom 
och jag lovade att invänta dem på redden 
så att de kunde ta sista turen med båten 
som upprätthöll förbindelse mellan fartyg 
på redden och kajen. Vi lämnade kajen och 
ankrade på redden. Med sista turen kom 
bara uppassaren, som inte kunnat finna 
andrekocken. Jag hade en kortare överlägg
ning med maskinchefen och förstestyrman 
och vi var överens om att anträda resan 
utan de personer som lämnat fartyget. 
Sedan var det för mig att skriva ett brev 
till rederiet i Stockholm och rapportera 
stuertens uppförande och få detta brev 
iland med lotsen ute vid Tranöy.

Brevet blev klart, lotsen lämnade, och 
vi satte kurs ut i Västfjorden. Vid det laget 
hade det blivit dags att purra kocken. Jag 
gjorde sällskap med den som purrade, dels 
för att se i vilket tillstånd förstekocken var, 
och dels för att resonera med honom om 
arbetsfördelningen. Kocken hade sovit 
ruset av sig under natten och verkade rätt 
pigg, men bestört över att vara nästan hela 
kökspersonalen. Jag erbjöd mig att själv 
sköta salongen, så att han kunde få hjälp

i köket av salongsuppassaren. Till detta 
erbjudande tackade han nej, den pojken 
skulle han inte ha så mycket nytta av, han 
ville ha en matros som han visste seglat 
som andrekock tidigare. Denne gick med 
på tillfällig tjänstgöring i köket och därmed 
var den frågan löst.

Jag hade mina aningar om att den provi
ant som tagits ombord dagen innan kanske 
inte blivit ordentligt undanstuvad varför 
jag tog med mig kocken ner i förrådet. 
Mina aningar besannades, för nere i för
rådet rådde kaos. Rederiet hade tidigare 
meddelat att vi skulle börja föra de anställ
das konton på lösa blad med karbonpap- 
per emellan, det kallades Planexsystemet. 
Detta skulle ersätta folkboken och de 
anställdas motböcker. Jag hade efterlyst 
planexpärmen hos det lokala rederikon
toret, men de hade inte kunnat finna den. 
Nu hittade jag Planexsystemet för hela 
grängesflottan bland en massa ölbackar i 
förrådet. Det var inte bara på Karmas som 
det varit rörigt dagen innan: såväl rederiets 
förrådsman som tull personalen hade tydli
gen varit rätt onyktra. Jag och förstekocken 
röjde upp, tog vara på planexpärmarna och 
stuvade undan ölet. Det fanns också en stor 
bal med papperspåsar som levererats av en 
narviksfirma. Vad påsarna skulle användas 
till visste inte förstekocken.

Då jag tittade in i frysen blev jag nästan 
stum: där fanns det praktiskt taget ingen
ting. "Vi har ju knappt mat tills vi kommer 
fram till England", sade jag till kocken. 
Han svarade att det inte var så farligt, han 
hade tagit ut och gjort i ordning maten för 
nyårshelgen och satt i ett kylskåp utanför. 
Vi fick en lugn och angenäm nyårshelg 
och klarade oss bra förutan dem som blivit 
akterseglade i Narvik. Och detta tack vare 
ett lojalt och gott samarbete med dem som 
stannat kvar.

Var stuerten gjort av provianten blev 
aldrig klarlagt, förmodligen hade han sålt 
den. Det var ju fortfarande sträng ransone
ring på fläsk och köttvaror i både England 
och Norge, så nog fanns det en marknad. 
Proviantinventeringen vid årsskiftet blev 
denna gång synnerligen enkel och tog inte 
lång stund, men kosthållspengarna under 
december blev ungefär tre gånger högre 
än normalt. Balen med papperspåsar fick 
leverantören ta tillbaka. Rederiinspektö
ren skämtade med att det inte var första 
gången han varit med om att det stulits 
proviant, men att det var absolut första 
gången som rederiet också skulle stå för 
emballaget. Jag tror nog att papperspå
sarna skulle smugglas in i England, där det 
rådde stor brist på papper. Det var mycket 
möjligt att stuerten hade försökt få mig att 
attestera räkningen, och då hade förtjäns
ten blivit ännu bättre. Nå, den stuerten såg 
jag senare inte till i någon grängesbåt.

Fortsättning följer!
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GG 253 P ort Said byggd 1957 vid Bröderna Olssons båtvarv i Skredsvik var det första fartyget i partrederiets ägo. Foto Evert Hafaenström. Arkiv Göran 
Ohlsson.

GG 253 Port Said -  en epok inom svensk fiskerinäring

Partrederiet för Port Said bildades
1956 i Hönö Röd av Bertil Hansson, 

hans far Justus Hansson och Henry Lars
son då partrederiet beställde en fiskebåt 
vid Bröderna Olsson & Co Båtvarv i 
Skredsvik. Fartyget, som var 78 fot lång 
och 21,5 fot brett samt utrustad med en 
4-cylindrig Skandia semi-diesel typ 485 A 
om 300 hk, ingick i en serie om 10 fartyg 
av samma typ som varvet levererade 
1954-1959. Det var byggt av ek med bräd- 
gång och däck av prima, svensk furu och 
var bl a utrustat med ett större däckshus 
som hade en stomme av ekträ klätt med 
2,5 tums späntad furuplank. Fönster
karmarna i styrhytten var av teak tillika 
med en del listverk utanpå däckshuset. 
Inuti däckshuset var skott och innertak 
klädda med perstorpsplattor eller med 
björkfanérade plattor och skarvarna hade 
täckts med lister av mahogny. Snickeriet 
ombord var förstklassigt, även om det

14
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inte höll samma höga finish som fiske
båtarna byggda vid A.K. Gustafsson & 
Söners Skeppsvarv i Landskrona. Fiske
båtarna som byggdes i Skredsvik ansågs 
dock vara synnerligen stabila och rejält 
byggda, vilket var en starkt bidragande 
orsak till att Bertil, hans far och svåger 
sökte sig till varvet i mitten av 1950-talet. 
Alla personalutrymmen var förlagda till 
däckshuset med styrhytt och skansen var 
placerad akterut under huvuddäck.

Släkten och deras fiskebåtar 
GG 253 Port Said levererades i februari
1957 och fisket bedrevs huvudsakligen 
i Nordsjön efter sill, men det varierade 
också beroende på årstiden. Det visade 
sig m ycket snart att partrederiet var 
mycket framgångsrikt med Bertil Hans
son som skeppare och efter bara några år 
hade de betalt den stora investeringen i 
fiskebåten. Särskilt sillfisket i Nordsjön

och Skagerack gav rikliga fångster och 
förtjänsten var synnerligen god.

Bertil, som var skeppare ombord, blev 
känd som en av de skickligaste fiskarna 
längs kusten. Bertil H ansson tillhör 
släkten "Skepparns" på Hönö, där mor
fadern var Skepparen Leonard Karlsson 
som kom från Åstol. Han hade sju söner, 
Emanuel Carlsson, August Leonardsson 
(senare Listerberg), Gustaf Carlsson, Os
car Leonardsson (senare Österman), Alf 
"Trallarn" Carlsson, Helge Carlsson och 
Olle Leonardsson, som alla blev kända 
som synnerligen skickliga och duktiga 
fiskare och de blev också skeppare på 
var sin fiskebåt. Leonard Carlsson hade 
också flera döttrar, bl a Lilly Carlsson, 
som är Bertils mamma. Hon gifte sig 
med Justus Hansson från Hyppeln och 
de fick tre barn. Bertil var mellanbarnet 
och föddes 1927. Justus Hansson hade, 
tillsammans med sina två svågrar Gustaf
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Bröderna Olssons bätvarv Ab i Skredsvik. Foto Bohusläningen.

Förstäven är klar för att monteras pä GG 253 P ort Said (nummer 2). Foto LeifFeldt.

och Helge Carlsson, 1933 tagit leverans 
av ett nybyggt fiskefartyg, GG 263 Inga, 
från Bröderna Olssons Båtvarv i Skreds
vik. Med detta fartyg fiskade man främst 
med snurrevad i Nordsjön. Under andra 
världskriget började Bertil fiska ombord 
på GG 263 Inga efter att ha slutat skolan. 
Fiskelaget började fiska med bottentrål 
1948 och Bertil blev nu mer ansvarig för 
verksamheten ombord. Hans morbröder 
hade då sålt sina andelar i fiskebåten 
Inga och istället hade Henry Larsson 
blivit delägare. Under 1950-talets första 
år utvecklades fisket snabbt och såväl 
båtar som motorer blev väsentligt större. 
D ieselm otorn började nu ersätta den 
traditionella råoljemotorn, vilken hade 
varit den vanligaste motortypen på fis
kefartygen sedan motoriseringen i början 
av 1900-talet. I mitten av 1950-talet ansåg 
både Bertil och hans svåger Henry att 
fiskebåten GG 263 Inga hade tjänat ut för

den typ av fiske de då bedrev. Ett nybyggt 
större fiskefartyg med en dieselmotor 
vore en vettig investering och de började 
nu tillsammans med Bertils far, Justus 
Hansson, fundera över att beställa ett 
nytt fiskefartyg. Eftersom de var mycket 
nöjda med fiskebåten GG 263 Inga som 
var byggd i Skredsvik, kontaktade de 
varvet för beställning av ett nytt, större 
fiskefartyg.

Under slutet av 1950-talet var det goda 
fångster i Nordsjön. Partrederiet för Port 
Said bedrev framför allt sillfiske.

Ar 1960 var fiskelaget moget för att 
beställa ett nytt större fiskefartyg som 
skulle ersätta Port Said byggt 1957. Det 
hade under 1950-talets senare år hänt en 
hel del beträffande komfort och teknisk 
utrustning ombord på fiskefartygen. 
Däckshus inklusive styrhytten byggdes 
nu av aluminium, vilket var både tätare 
och lättare i sin konstruktion.

N ya Port Said
Vidare hade ståltrålare introducerats 
1959 och sådana var utrustade med bl a 
valback, vilket inte förekom på svenska 
fiskebåtar byggda av trä. Däremot hade 
det varit standard på de fiskefartyg av 
storleken 78- eller 80-tons fiskefartyg av 
trä som byggdes för Island vid svenska 
fiskebåtsvarv under 1940-talet. I det av
seendet låg islänningarna långt före sina 
svenska kollegor i utvecklingen. Bertil, 
hans yngre bror Rolf, som tagit över 
efter fadern och Henry Larsson ville nu 
beställa ett nytt, större fiskefartyg, som 
var utrustat med däckshus och valback 
av aluminium. För partrederiet var det 
aldrig fråga om att beställa en ståltrå
lare, utan de kontaktade sin tidigare 
leverantör i Skredsvik om att bygga ett 
nytt större fiskefartyg av trä som var 
utrustat med däckshus och valback av 
aluminium. Bröderna Olssons Båtvarv 
hade byggt det första däckshuset 1960 
för minsveparen M46 Galten.

Beställningen av nya GG 253 Port Said 
den 27 juni 1960, förmedlad av Knippla 
Fartygsagentur, bidrog till att fiskebå
tarna från varvet i Skredsvik från och 
med nu blev större och kraftigare och att 
de fick en mer fallande stäv. Den senare 
krävdes för att bl a valbacken skulle få 
en optimal verkan ombord på fartyget. 
Idén till valbackens utformning hade 
Bertil hämtat från Astoltrålaren LL715 
Ekefjord, som byggdes 1961 vid Tore 
Löfbergs båtvarv i Rönnäng. Detta fartyg 
var om inte det första som utrustades 
med valback, så åtm instone ett av de 
första i landet.

Efter att M46 Galten sjösatts den 11 
oktober 1960 kölsträcktes nya Port Said 
på samma fartygsbädd, vilket var den

Spantning har inletts av GG 253 Port Said num
mer 2. Foto LeifFeldt.
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GG 253 Port Said var det första fiskefartyget som levererades med valback från varvet. Hon var dessutom 
det sista fiskefartyget frän varvet som hade stormast av trä. Här är hon pä väg in till hemmahamnen. 
Foto Göran Johansson, Hönö Röd.

största bädden och som var belägen i 
varvshallens norra sida närmast fjorden. 
På den andra bädden var GG 447 Karls
borg från Fotö under byggnad, vilken 
blev det sista fartyget Bröderna Olsson 
byggde på denna bädd.

Fiskebåten GG 253 Port Said leverera
des från varvet på sensommaren 1961. 
Hon blev det första fartyget i en serie 
som skulle bli karaktäristisk för varvets 
fiskebåtar under 1960-talet. Med detta 
fartyg hade partrederiet för Port Said en 
stor framgång och denna typ av fiskebåt 
visade sig mycket lyckad.

Fiskebåtarnas  
u tveck ling  under 1960-talet

Under 1960-talets första hälft utvecklades 
den tekniska sidan inom fisket i rask takt 
beträffande redskap, fartygens storlek 
och inte minst motorernas styrka. Stål
fiskefartygen blev nu allt mer populära. 
De stålfiskefartyg som hade levererats 
så sent som runt åren 1960 och 1961 och 
som var 85-95 fot långa och utrustade 
med 600-700 hk motorer blev i mitten 
av 1960-talet i minsta laget för sillfiske på 
Nordsjön. Vid denna tid kom en ny be- 
ställningsvåg av ståltrålare från fiskelag 
i Bohuslän. Dessa fartyg var större, bättre 
utrustade och hade framför allt starkare 
motorer. Det fanns dock fiskelag som 
ansåg att träfiskefartyget hade många 
fördelar beträffande både underhåll och 
sjösäkerhet jämfört med de stålfiskefar
tyg som byggdes under 1960-talet. Dessa

fiskelag ville absolut ha ett träfiskefartyg, 
även om många rekommenderade ett 
stålfartyg på grund av den större storle
ken på såväl fartyg som motorstyrka. Ett 
sådant fiskelag var partrederiet för Port 
Said. Bertil och hans fru Sara hade under 
tiden som Port Said nr 2 byggdes vid 
varvet blivit mycket goda vänner med 
Östen och Ruth Olsson, och vid någon 
av deras trevliga sammankomster hade 
Bertil i försiktiga ordalag börjat tala med

Östen om att eventuellt bygga ett nytt, 
större fiskefartyg med en betydligt kraft
fullare motor än som dittills installerats 
i fiskefartyg byggda av trä. Östen tyckte 
det hela verkade intressant och han var 
inte rädd för att ett stort träfiskefartyg av 
hållfasthetsskäl inte skulle tåla en större 
motor. Han ansåg att det viktiga var att 
bygga en mycket kraftig motorbädd av 
stål samt att anlägga längsgående järn 
för och akter om motorbädden för att ge 
fartyget extra stadga. Efter en del samtal 
med varvet och Östen beslutade Bertil 
och de övriga delägarna i GG 253 Port 
Said att beställa ett nytt fiskefartyg av trä 
vid Bröderna Olssons Båtvarv och detta 
skulle vara 95 fot långt.

Port Said nr 3 byggs
Kontrakt skrevs mellan partrederiet och 
varvet den 2 maj 1965 i Göteborg. För 
varvet var detta en prestigefull order som 
bekräftade att de var ett av de få dåva
rande fiskebåtsvarven som var speciali
serade på att bygga fartyg i trä och som 
hade möjlighet och kapacitet att bygga så 
stora fiskfartyg av trä. Det andra varvet 
var J.W. Bergs varv på Hälsö.

Efter det att Bertil Hanssons fiskelag 
hade beställt Port Said nr 3, beställde 
Karl-Olof Utbult och hans båda söner på 
Öckerö ett fiskefartyg om 96 fot (GG 367 
Vingafors) vid J.W. Bergs Varv på Hälsö. 
D etta kunde inte Bertil acceptera, så 
han kontaktade Verner Olsson med en 
förfrågan om det inte gick att öka stor
leken på hans fartyg med tre fot. Det 
var möjligt mot en tilläggsersättning på 
35 000 kronor. Därför blev GG 253 Port 
Said 98 fot lång i stället för 95 fot, och 
23 fot brett och utrustat med en 1 000
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Kontraktet pä den tredje fiskebåten Port Said skrevs den 2 maj 1965. Detta var det största fartyget som 
varvet i Skredsvik någonsin kontrakterat. Frän vänster Henry Larsson, Bertil Hansson, Verner Olsson 
(chefför Bröderna Olssons bätvarv) och Rolf Hansson. Foto Kamerareportage, Göteborg.
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hk Lister Blackstone dieselmotor. Inget 
träfiskefartyg hade tidigare utrustats 
med en sådan kraftig motor, och många 
inom fiskarbefolkningen befarade att 
propellerhylsan inte skulle hålla och att 
varvet därmed skulle skapa stora pro
blem för partrederiet. Bröderna Olsson 
blev upprörda för sådana påståenden 
och ville inte äventyra sitt goda rykte 
som skeppsbyggare. De kom därför att 
bygga ett u tom ordentligt stabilt och 
starkt fartyg till Bertil Hansson och hans 
kompanjoner. Direkt efter beställningen 
arbetade A lbert Olsson, som varvets 
huvudkonstruktör, med att ta fram en 
slutlig ritning och en halvmodell över 
fartyget. Detta arbete tog några veckor 
och under tiden hade han en del samtal 
med sin äldste son Rolf, som läste till 
skeppsbyggnadsingenjör vid Chalmers 
tekniska högskola i Göteborg.

Efter semestern sommaren 1965 påbör
jades byggandet av Port Said nummer
3 som hade varvets nybyggnadsnum
mer 250. Varvets nybygge nummer 249, 
GG 201 Bravik från Styrsö som var 89 fot 
långt hade sjösatts i mitten av maj 1965 
ett par veckor efter att kontraktet hade 
tecknats på Port Said nr 3. Det började 
nu förberedas för byggandet av det stora 
träfiskefartyget. Bland annat behövde 
en del justeringar göras för att förstora 
fartygsbädden -  och material inköptes till 
nybygge 250. En hel del ekvirke som var 
osågat hade varvet redan köpt in -  men

ytterligare virke behövdes vilket stämp
lades ut och inköptes framför allt från 
ekskogar i Västergötland. Parallellt med 
att nybyggnadsnummer 249 utrustades 
förbereddes virket för nybygge 250. Det 
var viktigt att innan uppsägningen av 
virket utse vilka stockar som skulle vara 
till de olika delarna i fartyget. Bröderna 
Olssons Båtvarv i Skredsvik köpte till 
skillnad från många andra liknande fis
kebåtsvarv mer eller mindre allt ek- och 
bokvirke på rot vilket de själva stämplade 
ut ur skogarna och sedan lät fälla och 
transportera till varvet för uppsägning 
vid varvets sågar, vilka utgjordes av ram- 
såg, blocksåg, cirkelsåg (klinga) och stor 
bandsåg. Både ramsåg och blocksåg hade 
varvet inköpt och installerat 1944/1945 i 
samband med att de erhöll en beställning 
på sex stora fiskefartyg för Island.

I augusti 1965 påbörjades sågandet av 
ekstockarna till olika delar i nybygge 
nr 250. Vid ramsågen sågades de stora 
delarna av bordläggningen under led
ning av Östen Olsson och vid blocksågen 
sågades främst de stora delar i fartyget 
som köl, för- och akterstäv samt annan 
bred plank för olika delar i fartyget 
under ledning av Verner Olsson. Vid 
cirkelsågen sågades även bordläggning 
och garnering, men främst däcksbalkar, 
räcksstöttor, knän och många andra 
detaljer till fartyget under ledning av 
Göran Ohlsson. Direkt efter det att kö
len var sågad kölsträcktes fartyget och

mallningen av spanten inleddes mer eller 
mindre direkt efter att planken för dessa 
sågats. Detta arbete utfördes till stor del 
av Gunnar Bornmalm, Sören Olsson, Al
bert Olsson, Ivar Orsbeck. Tidigare hade 
även den äldste brodern Einar Einhäll 
varit tongivande vid mallning av olika 
delar till fartygen och vid kölsträckning, 
men han pensionerade sig 1964. LL139 
Skredsvik blev hans sista fartyg vilket 
han deltagit vid kölsträckningen. Efter 
honom var det bröderna Ivar Orsbeck 
och/eller Albert Olsson som ledde detta 
arbete. Efterhand som spanten mallades 
tillsågades de olika delarna på varvets 
stora bandsåg. Tillverkningen av spanten 
svarade till stor del Gösta "Gösta på Näb
ben" Olsson och Fridolf Karlsson för på 
respektive fartygsbädds spantbänk -  och 
efterhand som respektive spant blev klart 
på spantbänken staplades dessa på en fri 
yta i skrovhallen. Parallellt färdigställdes 
kölen genom att bl a dess båda delar 
laskades samman med en haklask som 
riktades i linje med linan. Fjätterbrädor 
lades på och spunningen höggs. Parallellt 
ritades för- och akterstävar efter m al
larna. Dessa lyftes på plats och bultades 
fast. När alla spanten var klara påbör
jades spantningen, vilket inleddes med 
spanten längst akterut och följdes med 
nästa spant i förlig riktning. Spanten, 
vilka var fem tum tjocka, placerades med 
en distans av 40 cm c/c från varandra och 
nästes först med brädlappar i överkant
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på spanten, mer eller mindre så att de 
hängde på plats. När alla spanten var 
resta lades kölsvinet på plats och därefter 
borrades ett hål rakt igenom kölsvinet, 
spantet och kölen. Därefter slogs en ca
1,20 cm lång varmgalvaniserad bult som 
var gängad i den nedre ändan genom 
såväl kölsvin, spant som kölen. Detta 
var en trögbult vilket innebar att den 
var något grövre än det borrade hålet. 
Sedan skruvades en mutter på bulten 
från kölens underkant som drog både 
kölsvin och spant mot kölen. Muttern var 
infälld i kölen så att vare sig mutter eller 
bult stack ut på kölen undersida. Xär alla 
spanten som var placerade på kölen var

bultade placerades en stråkköl, vilket är 
en löstagbar köl ca 2,5 tum av träslaget ek 
eller bok, som lades under den ordinarie 
kölen som skydd.

Därefter inleddes bordläggningen av 
fartyget, vilket tog några veckor i an
språk. Vid varvet i Skredsvik påbörjades 
bordläggningen vid kölen och därefter 
följdes denna mot relingen av fartyget. 
Detta till skillnad från en del andra 
skeppsvarv som t ex Sjötorps Varv och 
Ab Gustafsson & Söners Skeppsvarv i 
Landskrona där ett par bordgångar också 
lades från relingen och neråt samtidigt 
som bordläggningen påbörjades från 
kölen och uppåt över fartygets sida.

Bordläggning utfördes vanligen vid 
varvet i Skredsvik av två arbetslag om 
4 -6  personer på respektive sida om far
tyget. Om bordläggningsarbetet flöt på 
ett problemfritt sätt var det möjligt att 
genomföra en bordläggningsgång runt 
fartyget på en dag och ibland kunde 
det bli upp till en och en halv bordlägg
ningsgång under dagen. I Skredsvik 
preparerades borden genom att bl a alla 
hål borrades och försänktes innan de la
des i baskistan för att mjukgöras innan 
de skulle formas på fartyget. En regel 
var att bordläggningsplankan värmdes 
en timma per tum av tjockleken. Vanli
gen varierade bordläggningsplankorna
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Efter att GG253 Port Said sjösatts den 1 juli 1966 bogserades fartyget till Lysekil dit huvudmotorn anlänt frän England. Denna lyftes ombord med hjälp 
av en av Lysekils hamns kranar. Ombord pä Port Saidfrv Lysekils dåvarande hamnkapten Georg Stjern, bröderna Östen Olsson och Göran Ohlsson samt 
Henning Karlsson. Foto Terje W. Fredh.

i tjocklek m ellan 2,5 och 3,5 tum. De 
tjockaste bordläggningsplankorna var 
ovan vattenlinjen från slaget och upp 
mot relingen. Efter att bordläggnings- 
plankan legat i het ånga i baskistan 
under timmar togs den ut och då gällde 
det att snabbt bära denna på plats på 
fartyget och skruva denna på plats med 
stora egentillverkade skruvtvingar. Det 
var varvets smeder som under smed
mästare Gunnar Karlsson tillverkade 
dessa stora skruvtingar. Efter att bordet 
svalnat på plats togs det ned och en 
del justeringar av detta gjordes innan 
det spikades på plats med ekspik eller 
som de vanligen kallas presspik, vilka 
var 7 -8  tum långa. Spiken var varm- 
galvaniserade och verkade. Det senare 
innebar att tjärat drivgarn lindats runt 
spiken på en yta av en % tum från un
derkant av spikhuvudet längs spiken. 
Dessa presspikar levererades antingen

som sv arta  e lle r varm g alvad e från 
spikbruken främst från Gunnebo bruk 
i Bergslagen, men även från Ödeborgs 
bruk i Dalsland.

När bordläggningen var fullbordad 
hyvlades och slipades fartygssidorna 
s lä ta  och jä m n a . P a r a lle l lt  in s ta l
lerad es alla  räck stö tto r fö ljt  av att 
g arneringen  (bordläggning på in s i
dan fartyget) fullbordades. D ärefter 
b u lta d e s  b o rd lä g g n in g , sp an t och 
garnering samman med genomgående 
b u ltar som försän k tes på farty g ets 
u tsida. Bulten köptes som rundjärn 
vilka kapades i önskade längder och 
sedan slog sm ederna huvudena på 
bulten (på senare år med luftm askin) 
efter att först ha glödgat ena änden 
på det tillkapade rundjärnet i ässjan. 
D ärefter varm galvaniserades bulten 
tillika med spiken i varvets egna gal- 
vaniseringsbad. Efter detta pluggades

alla försänkningar i bordläggningen 
med träplugg ovan vattenlin jen  och 
cem ent u nder densam m a. F arty g et 
d revad es sedan i sin h elh et. D etta  
arbete u tfördes van ligen  av Verner 
O lsson, Kalle Blom , O lle A ndersson 
m fl. Sam tidigt med att detta arbete 
pågick lades däcksbalkarna av ekträ 
på plats följt av kraftiga träknän av 
ekträ  som b in d er sam m an fa rty g s
sk ro v et med d äck b alk arn a  som  en 
ex tra  fö rs tä rk n in g . D ä re fte r  läggs 
såväl skarndäck som övriga däcket 
och spikas, pluggas och drevas samt 
beckas. Innan detta arbete fullbordas 
installeras m otorbädden som är pre
fabricerad i varvets m etallverkstad av 
stål liksom också bränsletankarna och 
vattentanken. Även hjälpm otorn som 
var en 20 hk dieselm otor av L isters 
fabrikat installerades tillika med att 
g a lv an iserad e  v in k e ljä rn  sa ttes på
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plats som höll samman fartygsskrovet 
i vertikal riktning mot däcksbalkarna. 
Dessa stålvinkeljärn var också prefa
bricerade och galvaniserade innan de 
installerades ombord i fartyget. Sedan 
placerades lastrum sluckorna på plats 
vilka hade karmar av galvaniserat stål 
med luckor av aluminium. Aven dessa 
prefabricerades i varvets verkstad till
lika med aluminiumskenan som bultas 
fast län g s k arm en  där d äck sh u set 
skall placeras. Brädgång och ledstång 
passas in och spikas sam tid igt som 
sp y gatt in sta lle ra s  på o lika stä llen  
längs bredgången. Efter detta beslås 
fa r ty g e t m ed o lik a  g a lv a n is e ra d e  
halvrundjärn bl a längs relingen. På 
akterdäck har också en stor nedfälld 
lucka byggts och under denna borras 
för h järtstock en  och denna sätts på 
p lats med sty rm ask in en . P rop eller 
och roder in sta lleras. V idare inreds 
redskapsutrym m et i fartygets förpik. 
Slutligen tjäras fartyget i botten och 
målas med bottenfärg, samt att övriga 
fa rty g et m ålas, fern issas och oljas. 
När detta var gjort spikades förhyd- 
ningsplåten som var av koppar samt 
stävsken som var i m ässing på plats. 
Den senare var gjuten vid J.W. Bergs 
Varv & Mek. Verkstad på Hälsö. Efter 
att allt detta utförts var fartyget klart 
för sjösättning. Vid Bröderna Olssons 
b å tv a rv  in n eb ar det a tt såp ad e u- 
formade formar placeras längs kölens 
underkant som fartyget kom att vila i, 
sam tidigt som en kil placerades under 
kölens akterkant och i förkant lyftes 
fartyget något för att sätta press på

kilen i kölens akterkant. De stora por
tarna öppnades i skrovhallens gavel 
och enkel glidbana byggdes i vattnet 
direkt akter om fartyget.

S jösättn ing
Nybygge 250 sjösattes fredagen den 1 
juli 1966 och gudmor var Sara Hansson, 
hustru till Bertil Hansson, som döpte 
fartyget innan avlöpningen i champagne 
till Port Said efter tidigare fartyg i part
rederiet ägo. Därefter gled fartyget enligt 
beräkning ned i sitt element. Direkt efter 
sjösättningen bogserades fartyget till 
Lysekil, där motorn, en 8-cylindrig Lister 
Blackstone diesel om 1 000 hk anlänt med 
lastfartyg från England. Motorn hade för
medlats genom Atlas Marin i Göteborg. 
Efter att huvudmotorn lyfts ombord ned 
på motorbädden i Lysekils hamn bogse
rades fartyget åter till nybyggnadsvarvet 
för utrustning. Påföljande vecka lyftes 
alum inium däckshuset ombord, vilket 
hade tillverkats i varvets plåtbod paral
lellt med att fartygsskrovet byggdes. 
Efter att denna installation var klar tog 
varvspersonalen välbehövlig semester 
och återkom en månad senare och då 
inleddes utrustningen av G G 253 Port 
Said. Denna var klar vid varvet i mitten 
av oktober och därefter gick fartyget för 
egen maskin till Lysekil igen för riggning, 
vilket J.E. Lindbom Ab i Lysekil svarade 
för. Efter att detta var klart överlämnades 
Port Said av Verner Olsson till partrede
riet fredagen den 28 oktober 1966. Kurs 
sattes samma eftermiddag mot hemma
hamnen på Hönö Röd.

Flyttrålsfiske i N ordsjön  
och v äster om norska västkusten

I november 1966 satte GG 253 Port Said 
kurs mot Nordsjön och sillfiske med 
flyttrål i par med GG 134 Westfart (reg. 
nr 10171) från Hönö. Det var ett bra fiske 
och ett flertal resor hanns med innan jul
uppehållet. Sillfångsterna lossades i fö
reträdesvis Hirtshals i Danmark, medan 
övrig matfisk som fångades samtidigt 
sorterades ut och lossades i Göteborgs 
fiskehamn eftersom priset på torsk, kolja, 
vitling etc vanligen var bättre pris på 
fisken i Göteborg jämfört med i Danmark.

I januari och februari 1967 bedrevs 
sillfiske i området väster om Kristian
sund i Norge. Partrålningen tillsammans 
med GG 134 Westfart gav mycket goda 
fångster av stor romsill. Vid ett tillfälle 
lastades 1940 lådor (40 kg lådor) i Port 
Saids lastrum. Fiskelaget hade inte till
räckligt med tomlådor ombord på denna 
fisketur, trots att de hade tagit med sig 
extra många lådor och fyllt hela lådstäl
let på babords sida om däckshuset och 
även byggt upp med lådor några meter 
framför där lådstället slutade. Fiskela
get för Port Said var därför tvungna att 
gå in till Fejoy i Norge och köpa extra 
lådor. När de låg i hamn passade de på 
att lägga ned resten av sillen och stuva 
ned lådorna i Port Saids lastrum. Fiske
båten Westfart fick också full last vilket 
innebar ca 950 lådor i lastrummet. Även 
detta fiskelag behövde köpa extra lådor 
i Norge. Enligt Jan Hansson (2011) hade 
Port Said kapacitet att lasta 2 000 lådor i 
lastrummet. Fördelningen var 13 lådor på 
höjd längst akterut och 17 lådor på höjd

GG253 P ort Said le
vererades i Lysekil den 
28 oktober 1966 efter 
att firman J.E. Lind
bom riggat fartyget. 
Verner Olsson till vän
ster i bild överlämnar 
här nya P ort Said till 
Bertil Hansson, Rolf 
Hansson och Henry 
Larsson. Foto Terje W. 
Fredh.
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förut i lastrummet.
Fångsten lossades sedan i Hirtshals 

i Danmark. Partrålslagen gjorde några 
goda fångstresor utanför Norge denna 
vinter. GG 134 Westfart var nu i minsta 
laget både ur kapacitetssynpunkt och 
vad gäller motorstyrka i förhållande till 
Port Said.

Partred eriet GG 134  
W estfart b eställer en större trålare

Efter att GG 253 Port Said hade levere
rats i slutet av oktober 1966 påbörjades 
byggandet av ett nytt fiskefartyg vid 
varvet, vilket fick varvets byggnummer 
251. Sedan efterfrågan på fiskebåtar av 
trä hade mattats av under 1960-talet och 
fartygen blivit större och mer krävande 
att tillverka, kom det endast att byggas 
ett fiskefartyg per år vid varvet.

Byggnummer 251 skulle bli ett sys
terfartyg till Port Said, men med en del 
smärre justeringar. Exempel på sådana 
var att fartyget var ca två fot längre och 
att däckshuset var större och hade en mo
dernare utformning. Vidare modifierades 
skrovet så att det blev något smäckrare 
under vattenlinjen både förut och akterut. 
Maskinrumskottet flyttades en balkdis- 
tans förut, vilket bidrog till att NB 251 
hade en betydligt bättre lastbärighet än 
Port Said. Port Said gick vanligtvis ner i

fören vid lastning, medan NB 251 lastade 
sig i rakt plan.

Utvecklingen av skrovformen för NB 
251 var ett sam arbete m ellan A lbert 
Olsson, som var huvudkonstruktör vid 
varvet, hans son civilingenjör Rolf Erk- 
selius och Bertil Hansson. Även Martin 
Wilhelmsson (delägare i LL139 Skreds
vik) hade gett värdefulla förslag på för
bättringar av fartyget.

Fartyget beställdes ursprungligen av 
sjökapten Ragnar Hurdén i Lysekil, som 
tyvärr av olika skäl blev tvungen att av
beställa detta. Därför började NB 251 att 
byggas på spekulation. Partrederiet för 
GG 134 Westfart på Hönö blev inspirerat 
att köpa en större fiskebåt med ungefär 
samma kapacitet som GG 253 Port Said. Ef
tersom NB 251 som var under byggnad vid 
Bröderna Olssons Båtvarv i Skredsvik var 
ett modifierat systerfartyg till Port Said var 
detta av intresse för bröderna Österman. 
Efter förhandlingar med varvsledningen i 
Skredsvik och jämförelser med en nybyggd 
ståltrålare från östtyskt varv beslöt sig brö
derna Österman slutligen för att beställa en 
110 fots ståltrålare från det östtyska varvet. 
Denna var utrustad med en Nohab Polar 
dieselmotor om 900 hk och den 14 oktober
1967 levererades nya Westfart från VEB 
Rosslauer Schiffswerft i Rosslau/Elbe i 
dåvarande Östtyskland.

Under vårvintern 1968 gjordes två 
resor till området utanför Kristiansund 
och Ålesund på norska västkusten för 
sillfiske med partrål tillsammans med 
GG 253 Port Said. Denna sill landades i 
Florö på norska västkusten. Detta år be
drevs även sill- och torskfiske i Östersjön. 
Under 1968 och 1969 fiskade man flyttrål 
med Port Said vid stenrevet i Nordsjön 
och landade fångsterna i Cuxhaven och 
Brem erhaven i Tyskland. F isket gick 
mycket bra och flyttrålslaget fiskade ca 
1400 lådor per båt och vecka. GG 253 
Port Said lossade sin fångst i Cuxhaven 
medan GG 134 Westfart lossade i Bremer
haven. Det stora lastrummet ombord på 
Westfart rymde 1 500 lådor om 40 kg och 
i det mindre (främre) lastrummet kunde 
ytterligare några hundra lådor lastas, 
vilket utgjorde en marginal vid extra 
gott sillfiske.

NB 251 från Bröderna O lssons båt
varv  i Skredsvik  -  GG 254 Tel Aviv
Under 1967 då NB 251 var under byggnad 
hade flera fiskelag visat intresse för detta 
fartyg förutom bröderna Österman, men 
ingen av dessa fiskelag beslöt sig defini
tivt för att köpa fartyget. NB 251 sjösattes 
i augusti 1967 utan några problem men 
också utan ceremonier, eftersom ingen 
beställare fanns till fartyget. I efterhand
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kan detta beklagas, då NB 251 skulle bli 
det sista fartyget som byggdes i Studse
röd efter ca 90 års båtbyggeri. Samtidigt 
kan konstateras att sjösättningen var att 
betrakta som i det närmaste perfekt -  och 
fartyget gav en elegant nigning då hon 
nådde sitt rätta element.

Under hösten 1967 fortgick utrustning
en av NB 251 i en långsam takt samtidigt 
som varvets chef, Verner Olsson, försökte 
finna en köpare. Till sin hjälp hade han 
engagerat flera skeppsmäklare som hade 
fiskefartyg som specialitet. Denna höst 
tog varvet in flera reparationer, bl a bygg
des ett nytt däckshus av aluminium som 
installerades ombord på LL591 Äran från 
Smögen. Detta arbete var klart i januari
1968 och därefter färdigställdes NB 251.

En kall och grå måndagsförmiddag i 
februari 1968, då snön hängde i luften, 
kom lotsen från Lysekil ombord på NB 
251 för att föra henne till hamnen i Hönö 
Klova för installation av trålspelet. Isen 
låg tjock på Saltkällefjorden denna febru
aridag och därför hade varvet engagerat 
räddningskryssaren Dan Broström från 
Käringön för att bryta upp en ränna så 
att NB 251 kunde tas ut på isfritt vatten. 
En del av varvets personal hade till och 
med arbetat på lördagen veckan innan för 
att fartyget skulle vara klart för avgång 
påföljande måndag. Därefter gick alla 
hem i tron att NB 251 snart skulle vara 
såld och att det skulle bli full fart igen 
med nybyggen på varvet. Man hade ju 
varit med om en liknande situation i 
början av 1950-talet, efter det att varvet 
hade levererat sina fem nybyggen till 
dåvarande Sovjetunionen 1952. Då hade 
staten infört en investeringsskatt på bl a 
fiskebåtar som fick till följd att nästan 
alla nybeställningar av fiskebåtar inom 
landet uteblev. Bröderna Olssons Båtvarv 
byggde då två fiskefartyg på spekulation, 
som de till slut fick lägga upp vid varvet 
i väntan på köpare.

Dessa fiskefartyg såldes först något 
år efter att de blivit färdigställda och 
då staten hade slopat den förlamande 
investeringsskatten. Därför trodde nog 
varvsledningen att en liknade situation 
hade uppstått även 1968 och att fisket 
skulle bli bättre igen efter några års 
dåligt sillfiske i Nordsjön. Tyvärr skulle 
det visa sig att denna gång var orsakerna 
annorlunda och att yrkesfiskarna nästan 
i massflykt skulle komma att lämna sitt 
yrke, som sedan generationer varit en 
viktig inkomstkälla längs bohuskusten. 
Endast på några år skulle antalet aktiva 
yrkesfiskare på västkusten halveras, från 
att 1968 ha varit 6 000. Flera stora fiske
lägen såsom Åstol och Knippla skulle 
komma att sälja av nästan hela sina stora 
moderna fiskeflottor. Denna avveckling 
inom den svenska fiskerinäringen kunde

inte Bröderna Olsson förutspå våren 1968 
och troligen ingen annan heller. Men för 
varvet i Skredsvik och dess ensidigt in
riktade produktion skulle detta innebära 
slutet för allt båtbyggeri av fiskefartyg.

Efter att trålspel och tråltrumma in
stallerats vid Berg & Johanssons varv på 
Hönö blev NB 251 upplagd i Hönö Klova 
hamn och arbetet med att sälja fartyget 
till såväl nationella som internationella 
intressenter intensifierades.

Verksamheten vid varvet i Studseröd 
låg nu nästan helt nere. De reparations
arbeten som förekom, t ex installation 
av extra bingestöttor och dito binge- 
bräder ombord i LL110 Klingerö från 
Fisketången samt en del andra mindre 
arbeten, engagerade några av bröderna 
Olsson. Övriga varvsanställda hade till
fälligt permitterats. De yngre bröderna 
Olsson kom i stället att ägna sig åt egen 
eller annan verksam het. Bland annat 
fick Östen Olsson (yngste brodern av 
Bröderna Olsson) arbete 1968 vid Hönö 
Röds Båtvarv, vilket passade mycket bra 
eftersom han då kunde titta till NB 251 
som låg upplagd i hamnen i Hönö Klova. 
Östen körde bl a fartygets motorer en 
gång per vecka. Även Bertil Hansson och 
hans familj höll ett observerande öga på 
fartyget. Bertils äldste son Jan Hansson 
arrangerade dans ombord i fartygets 
stora lastrum vid ett tillfälle. Lastrummet 
var stort, nymålat och oanvänt, så det var 
idealiskt för dans på den stora durken
— och flera ungdomar deltog. Detta var 
mycket uppskattat. Under åren 1968 och
1969 gjordes många försök att sälja NB 
251 såväl nationellt som internationellt. 
Ett försök som Östen Olsson bidrog med 
var att försöka få Bertil Hansson att bli 
inspirerad att köpa fartyget. Bertil var 
en av de skickligaste fiskeskepparna i 
Sverige och fiskade mycket bra. Det fanns 
planer på att partrederiet för Port Said 
skulle köpa en tredjedel i NB 251, men 
tyvärr blev detta inte genomfört. Bertils 
söner var då inte heller så gamla, att de 
tillsammans med honom kunde överta 
NB 251. Efter en del diskussioner om 
olika lösningar blev beslutet att regist
rera NB 251 och sätta henne i drift som 
fiskebåt med Bertil Hansson som skep
pare och varvet som ägare och Verner 
Olsson som huvudredare. Östen O ls
son mönstrade ombord som maskinist. 
Även Jan Hansson mönstrade ombord i 
fartyget och det togs nu ur sitt upplag i 
Hönö hamn och fördes till Öckerö Slip & 
Mek. Verkstad (numera Ö-varvet Ab) på 
Öckerö för torrsättning och rengörning 
av botten samt bottenmålning. Därefter 
fördes det av Bertil till varvet i Studseröd, 
där utrustningen kom pletterades och 
några detaljer ändrades. NB 251 skulle 
nu också namnges och Bertil föreslog två

olika namn, nämligen Suez och Tel Aviv. 
Eftersom Bertils båt bar namn efter den 
egyptiska staden Port Said fann man det 
mer neutralt att ge NB 251 namn efter 
den israeliska staden Tel Aviv. En elegant 
namnbräda av mahogny för fartygets 
akter tillverkades av Göran Ohlsson. 
Samtidigt kompletterades fartyget med 
en varvsplåt, namnet på styrhyttens front 
och med beteckningen GG 254 målad på 
bogarna. Efter midsommar 1969 gick 
GG 254 Tel Aviv ut på sin första fisketur 
för att fiska sill med flyttrål tillsammans 
med GG 253 Port Said. Fisket bedrevs 
huvudsakligen i Västerhavet d v s i Ska
gerack och i Nordsjön -  och fisket det 
gick generellt mycket bra.

I januari 1970 beställdes ytterligare 
bingestöttor och bingebrädor från varvet 
i Studseröd för installation i lastrummen 
i såväl Tel Aviv som Port Said. Detta för 
att fartygen periodvis skulle bedriva ett 
mer riktat fiske efter foderfisk. GG 254 
Tel Aviv var hela tiden till salu och 
varvet var berett att leverera denna per 
omgående om en köpare visade intresse 
för fartyget. Tilläggas bör att den svenska 
marknaden för nytt och större tonnage 
var att betrakta som död vid denna tid. 
Det var nu som i stort sett hela åstolflot- 
tan med nya stora fina ståltrålare såldes 
utomlands företrädesvis till Danmark. 
Marknaden för att avyttra ett nytt stort 
fiskefartyg byggt av trä var nästintill 
obefintlig. Bröderna Olssons båtvarv 
engagerade flera skeppsmäklare -  men 
det var glest mellan köpare som visade 
intresse. Det fanns bl a färöiska fiskare 
som visade intresse -  men de hade svårt 
att skaffa finansiering, så köpet uteblev. 
Tiden gick och fisket gick bra -  men det 
som var tänkt att bli en kortvarig hjälp
insats från Bertil Hansson och partrede
riet för Port Said blev alltmer utdragen. 
Stora trätrålare var inte längre av något 
större intresse framför allt inte bland de 
statssubventionerade fiskerinationerna 
runt Nordsjön, där det ännu fanns en 
tillväxt inom fiskerinäringen. I Sverige 
var fiskerinäringen på stark tillbaka
gång i slutet av 1960-talet och i början 
av 1970-talet. Flera tusen yrkesfiskare 
lämnade näringen under dessa år. Hade 
inte den svenska fiskerinäringen drab
bats av denna nedgång hade troligen 
GG 254 Tel Aviv sålts på ett relativt tidigt 
stadium inom Sverige, men så blev inte 
fallet. Först hösten 1972 lyckades skepps- 
mäklarduon Rolf Ljungsvik och Jörgen 
Carlsson sälja GG 254 för 850 000 svenska 
kronor till fiskeskipper Christian Olesen 
i Esbjerg, Danmark. Priset var väsentligt 
under det pris varvet ursprungligen 
begärde för fartyget -  men å andra siden 
var fartyget nu några år gammalt och 
framför allt var marknaden för denna typ
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GG 253 P ort Said är här upptagen pa Kungshamns Slip. Skrovet har blästrats innan glasfibermattorna placeras pä skrovytan. Foto Leif Jacobsson, Kame
rareportage, Göteborg.

av fartyg byggt av trä synnerligen dålig.
Bröderna Olsson hade säkert hoppats 

att Bertil Hansson skulle överta fartyget
-  och Osten Olsson försökte vid flera 
tillfällen inspirera Bertil att köpa GG 254 
Tel Aviv. Hade Bertils båda söner varit 
något äldre framför allt den yngste sonen 
Sven-Göran Hansson är det inte omöjligt 
att GG 254 Tel Aviv övertagits av Bertil. 
Under samtal med Bertil vid några tillfäl
len återkom han till att GG 254 Tel Aviv 
var en bättre båt än GG 253 Port Said. 
Bland annat satte sig Port Said mera förut 
vid lastning jämfört med Tel Aviv, vilket 
var av betydelse för fartygets trimning.

Efter att G G254 Tel Aviv lämnats till 
Christian Olesen i oktober 1972, som 
döpte om fartyget till E650 Niels-Ole 
med Esbjerg som hemmahamn, återgick 
Bertil och Jan Hansson till GG 253 Port 
Said. Tyvärr hade bröderna Österman då 
sålt sin fina ståltrålare GG 134 Westfart 
till Jens Frederik Hjermitslev i Skagen, så 
partrederiet för Port Said tog då kontakt 
med Arne Konradsson i Skärhamn. Han 
ägde tillsammans med sina söner stål trå
laren GG 267 Lissabon och dessa båda 
partrederier började nu fiska med flyttrål 
efter sill tillsammans i såväl Västerhavet 
som Östersjön. Detta parfiske pågick till 
i oktober 1973 dä GG 267 Lissabon sål
des till Hanstholm, Danmark. Därefter 
togs kontakt med Holger Carlsson på 
Källö-Knippla och partrålningen inled
des med partrederiet för GG 249 Brittana

(ex Hermon) vilket varade fram till 1982, 
då partrederiet för Port Said lämnade 
sillfisket och riktade in fisket på huvud
sakligen torskfiskar.

Den 11 juni 1973 avlider Henry Lars
son efter en tids sjukdom. Vid boupp
teckningen den 1 september samma år 
övertar Henry Larssons änka och döttrar 
andelen i fiskefartyget Port Said.

1973, den 17 december, sålde änkan 
Aina Larsson en 1 / 6 i fiskefartyget Port 
Said till bröderna Bertil och Rolf Hans
son.

1974 den 3 januari, sålde Aina Larsson 
2/12 samt döttrarna Anneli Larsson 1/12 
och Gunnel Lindström 1/12 till bröderna 
Bertil och Rolf Hansson, vilka nu kom att 
äga 50 % vardera i fiskefartyget Port Said.

1974 ersattes den ursprungliga me
kaniska vinschen mot hydrauliska av 
Glava/Hägglunds fabrikat. Istället för 
att placera vinschen som tidigare framför 
fronten av däckshuset kom de nu att stäl
las vid respektive trålgalge. Installatio
nen utfördes av Ö-varvet Ab på Öckerö. 
Sam tidigt installerades en begagnad 
hjälpmotor vilket var en luftkyld Lister 
Blackstone dieselmotor som placerades 
under valbacken.

1980, i februari, sålde Rolf Hansson sin 
andel för 725 000 kronor till Bertil Hans
son och hans söner Jan och Sven-Göran 
Hansson, vilka därefter kom att äga en 
1/3 del vardera i fartyget.

1981, försågs GG 253 Port Said med

delvis shelterdäck (till tråltrum m an 
med en gångbrvgga över till styrhytten 
på styrbordssidan) av aluminium vid 
Hasse Westers Mek. Verkstad (numera 
Westers Mekaniska Ab), Jordfall i Gull- 
marsfjorden. Det var en förlängning av 
den befintliga valbacken. Samtidigt flyt
tades den främre trålgalgen akterut till 
babords låring.

1984 installerades bogpropeller av 
Bergs fabrikat ombord i Port Said. Efter
som fartyget var byggt av ekvirke och 
tätspantat i området där bogpropellern 
placerades var det inte utan besvär denna 
kunde installeras. Det löste sig dock och 
resultatet blev mycket bra. Samtidigt in
stallerades ytterligare en hjälpmotor un
der valbacken, vilket var en ny luftkyld 
Lister Blackstone dieselmotor som bl a 
drev bogpropellern. Hela installationen 
av både bogpropeller och hjälpm otor 
utfördes av Ö-varvet Ab på Öckerö.

1986, under sommaren, höjdes durken 
med ca 60 cm i lastrummet genom att 
den tidigare durken togs bort och ersat
tes av ett aluminiumskelett på vilket en 
durk lades. Anledningen till detta var att 
durkens yta därmed ökade och samtidigt 
underlättade hanteringen av pallar på 
vilka fisklådorna placerades. Arbetet 
utfördes av Sotenäs Mekaniska Verkstad 
Ab (Jan Holmstig) i Fisketången.

Andra och avslutande delen av artikeln om Port 
Said kommer i nästa nummer av Länspumpen.
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Loisångaren Ring åtföljd av kanonbåten M otala  öppnade segelleden till Stockholm den 5 maj 1877. Akvarell av LP Sjöström 1878. Privat ägo. Foto Lars 
Westrup.

L P Sjöström, fartygsporträttör

Nils Nilsson

M A lU lV il  
MOTIV:

L.R Sjöström (1820-1896) intar på många 
sätt en särställning bland våra marinmå
lare. Inte minst gäller detta hans stora 
produktion, vilken uppskattats till ett par 
tusen fartygsbilder. Hans fartygsporträtt är 
också lätta att känna igen, då målningarna 
är påfallande enhetliga i sin utformning, 
någon kanske skulle säga enahanda eller 
rent av stereotypa. Ett typiskt skeppspor- 
trätt av L.R Sjöström finns på sidan 46 i 
Länspumpen 2010:3. Skeppen är genom
gående avbildade från styrbordssidan, 
följaktligen med fören till höger, seglande 
för babords halsar med alla segel satta. 
Himmel och hav är likaså mycket likartigt 
gestaltade i sitt utförande. Tekniken är 
alltid akvarell förhöjd med gouache och 
linjer i tusch.

Detta mönster har L.P. Sjöström ytterst 
sällan frångått och mycket få målningar 
med annan utformning är kända. Det finns 
någon enstaka bild med fartyg i storm och 
med revade segel, ibland avbildat i en 
annan vinkel än den vanliga. Ett lysande 
undantag är den här aktuella målningen av 
lotsångaren Ring, som tillsammans med 
kanonbåten Motala och ett halvt dussin 
arbetskarlar med hackor och spett, bryter 
isränna vid Grinda i Stockholms skärgård 
år 1877.

Tavlan, som jag såg redan i slutet av 
1950-talet i en privatsamling, väckte tidigt 
min nyfikenhet, men närmare uppgifter om 
motivet och dess upphovsman stod inte 
att få. Den hade tidigare hängt i en lokal i 
hamnkontoret i Helsingborg. Många år se
nare, då jag hade blivit mera förtrogen med 
Sjöströms måleri, stötte jag av en slump på 
en bild i Ny Illustrerad Tidning från 1877, 
som måste ha varit förlaga till målningen 
ifråga. Överensstämmelsen sträcker sig

ända till bildunderskriftens ordalydelse. 
Fartygen och personerna på målningen är 
obetydligt större än på förlagan och för att 
ge tavlan önskad storlek har konstnären 
fyllt ut med himmel och istäcke. Här visade 
sig en ny sida av Sjöströms måleri. Men om 
förhållandet mellan xylografin i N.I.T. och 
Sjöströms målning är ovedersägligt, frågar 
man sig varför och hur den har kommit till. 
Hade konstnären själv tyckt att motivet var 
intressant och lockande, eller var det någon 
utomstående som beställt bilden?

Frågan lär väl knappast kunna besvaras, 
men leder vidare till funderingar kring 
Sjöströms motiv och arbetssätt. Åtskil
liga spekulationer har framförts rörande 
dessa ting. Det mesta förefaller utgå från 
de fakta som sammanställts av pionjären i 
ämnet, konstnären och författaren Ossian 
Elgström. I Dagens Nyheters söndagsbilaga 
den 13 juni 1937 har han presenterat sina 
forskningar baserade på dels kontakter 
med Sjöströms efterlevande, dels uppgifter
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Stockholmsk majbild. Även denna bild visar hur lotsängaren Ring åtföljd av kanonbäten M otala öppnade segelleden till Stockholm den 5 maj 1877. Xylografi 
i Ny Illustrerad Tidning den 12 maj 1877.

som kommit in efter upprop i dagstid
ningar. En fråga som många skribenter 
funderat över är varför Sjöströms fartyg 
alltid visar upp styrbordssidan, något 
som kunde hänga samman med att han 
skulle ha varit vänsterhänt och därför 
hade lättare att rita och måla från höger 
till vänster på pappret. En annan förkla
ring, som veterligen inte framförts, är 
det faktum att konstruktionsritningar 
till fartyg av praxis sedan århundraden 
som regel visat styrbordssidan. Till saken 
hör nämligen att Sjöström i hög grad var 
fackman på området.

Lars Petter Sjöström var född på Råå 
år 1820. Fadern var fiskare och sonens 
anlag och intresse för att rita och måla 
beaktades knappast. Efter pojkårens 
arbete i fisket och skutfarten, mönstrade 
han 16 år gammal på ett amerikanskt 
fartyg i långfart och fortsatte i långfart 
med olika avbrott under lång tid. Sålunda 
studerade han 1845-1846 vid Malmö 
navigationsskola och tog examen som 
befälhavare. Från 1849 arbetade han i 
London ett antal år som galjonbildshug- 
gare, riggare och fartygsporträttör. Ar

1856 flyttade han hem till Råå och tio år 
senare började han arbeta som hamn
kapten i Malmö, från 1873 på ordinarie 
stat. Sjöström tjänstgjorde sedan till sin 
pensionering vid 74 års ålder och dog två 
år senare 1896.

Det var under åren som hamnkapten 
som L.P. Sjöström utvecklade sin omfat
tande konstnärliga verksamhet. Arbetet 
gav rika möjligheter att möta intresserade 
kunder. Genom sin djupa förtrogenhet 
med olika typer av segelfartyg kunde han 
snabbt färdigställa ett korrekt fartygspor
trätt. Möjligen hade han i förväg prepa
rerade tavlor, kanske redan målade med 
himmel, hav och fartygsskrov, som kom
pletterades med karaktäristiska detaljer 
för det aktuella fartyget. Och med sina 
erfarenheter som riggare i London torde 
segelstället ha varit ett lätt arbete. Det 
är inte utan att en del av L.P. Sjöströms 
fartygsbilder leder tankarna till segelrit
ningar från de gamla skeppsvarven.

Anm: En redogörelse för L.P. Sjöströms 
verksamhet finns i Jan Davidsson, 1968, 
Fiske och sjöfart i gamla Rää. Kring Kärnan. 
Helsingborgs museums publikation 1968.

M ajbild  från Stockholm s skärgård
"I vinter har en ångare under två måna
der drifvit omkring i Östersjöns is, utan 
att kunna reda sig, och dess besättning 
varit nära att omkomma i brist på provi
ant. Öfver Bottenvikens isar har samfärd
sel egt rum, ännu helt nyligen, mellan 
svenska och finska stranden, och för få 
dagar sedan bundo isar äfven Stock- 
holms-skärens vågor. Den 4 maj, först den
4 maj, lyckades det lotsverkets ångare 
Ring, som undsatt den nämnda infrusna 
ångaren, att bana sig och andra väg ge
nom de isband, hvilka hindrade hufvud- 
stadens sjöfart ännu i sjette veckan före 
midsommer! Det är en av besättningen 
på Ring, som satt oss i tillfälle att med 
vår illustrerade dagskrönika införlifva 
denna högnordiska aktualitet. Nu, när 
solen redan värmer oss är i Stockholm, 
är det så mycket märkligare att skåda 
bilden från ett tidevarf som flytt, för 
åtta dagar sedan. Tecknaren visar Ring i 
isen vid Grinda % mil bortom Waxholm. 
Jämte Ring synes kanonbåten Motala, i 
bakgrunden en engelsk ångare, som styr 
upp i Rings ränna." A.
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Bohuslänska Skärgårdsfärder
Olle Gustafsson

När jag kommer till en främmande stad 
och har lite tid över brukar jag leta 

upp ett antikvariat, om det nu finns någon 
i den aktuella staden.

När jag var i Kalmar och besökte min 
dotter, som studerade där i början på 
2000-talet, passade jag alltid på. I staden 
fanns det då, om jag minns rätt, ett lite 
större och ett mindre antikvariat. Härom 
dagen när jag stod och tittade i bokhyllan 
upptäckte jag ett litet häfte som gömde sig 
mellan större och mer påkostade böcker. 
Jag drog ut det och det visade sig vara en 
liten bok med rubrikens titel. Troligen köpt 
i Kalmar. Boken var utgiven av Angbåts- 
A.B. Bohusländska Kusten, tryckt 1934 i 
Uddevalla och betingade det facila priset 
av 75 öre. Jag gav förmodligen mer, men 
knappast något större belopp för det lilla 
häftet. Boken omfattar 96 sidor samt kartor. 
Boken är naturligtvis ingen båtologlitte- 
ratur utan skildrar i första hand resor till 
Uddevalla och Oslo utefter rederiets linjer.

Vid avgången från Göteborg berättas 
det om de stora skeppsvarven, om Lind
holmens torrdocka, om Sannegårdsham- 
nen och dess avancerade lastnings- och 
lossningsanordningar, om Fiskhamnen 
osv. Efter att ha passerat norra skärgården 
kommer man till Marstrand, som beskrivs 
endast flyktigt, förmodligen beroende 
på att deras båtar ju inte anlöpte staden. 
Marstrandsskildringen är kompletterad 
med ett litet foto av hamnen med fäst
ningen i bakgrunden. På bilden passerar 
en marstrandsbåt, St Erik eller möjligen 
Marstrand. På bilden har man retuscherat 
bort den svarta färgen på skorstenen och 
gjort den vit, vilket för en båtolog verkar 
lite löjligt.

Från Marstrand fortsätter färden, man 
passerar Stora Brattön och kommer till det 
idylliska fiskeläget och badorten Stenungs- 
sund med post, järnvägsstation och hotell 
innan färden går vidare till Lyckorna och 
Ljungskile. Ljungskile beskrivs som badort 
med post, telegraf- och järnvägsstation be-

Karta över Bohuslän.

De röda linjerna ut
märka ''Bohuslänska 
Kustens’ ’ turisllinjer.

Kung Rane har lagt till vid Stillingsö brygga och folk strömmar tillför att möta resenärerna, 
bild som vykortsfotografen Träff tagit.
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lägen 19 km från Uddevalla och 70 km från 
Göteborg. Läkare, apotek och en massa 
villor, som det står i beskrivningen.

På samma vis fortsätter det. Städerna; 
Uddevalla, Lysekil, Strömstad och Oslo 
får lite mer utrymme. Uddevalla uppges 
ha 15 500 invånare och betydande indu
strier. Kampenhofs bomullsspinneri, en 
tändsticksfabrik och en linoljefabrik nämns 
särskilt. Boken fortsätter sedan med en 
beskrivning av traden Uddevalla—Lysekil, 
därefter tar man den fortsatta traden från 
Marstrand, på utsidan av Tjörn och Orust 
och sedan vidare till Oslo som ju är slutsta
tion för bolagets trafik.

I ett särskilt kapitel beskrivs resan Orust 
runt som bolaget drev ända fram till några 
år efter andra världskriget. Åtminstone på 
senare år med Borgila.

Sista delen av bokens text omfattar en 
lista över rederiets fartyg med en kort 
beskrivning av passagerarbåtarna. Dessa 
är också avbildade.

Det kanske kan intressera läsare utan 
tillgång till äldre exemplar av Sveriges 
Skeppslista att veta vilken flotta rederiet 
förfogade över vid denna tidpunkt. Farty
gen i den ordning de uppräknas i boken: 

Göteborg, Oslo, Uddevalla, Kung Rane, 
Robert Thorburn, Valborg, Byfjorden, 
Borgila, Bohus, Viken, Gustafsberg, Brage 
samt lastbåtarna Victor, Styrbjörn och El
len. Totalt 15 fartyg.

Göteborg och tom  Borgila är beskrivna 
och kompletterade med ett fotografi om än 
litet. Bohus och Viken får endast en kort 
beskrivning. För Bohus "Matsalong, dam
hytt, rökhytt". Motsvarande beskrivning 
för Viken. De större fartygens beskrivning 
är mer omfångsrik, tex Oslo. "12 hytter, 45 
bäddar. Elegant matsalong på däck, rök
salong, damsalong. Stort promenaddäck 
och rymlig kommandobrygga. Restaurant 
med rättigheter för utrikes sjöfart". I stort 
sett samma beskrivning för Göteborg och 
Uddevalla.

Boken avslutas med ett antal annonser 
för lokala firmor. Man får tex veta att på 
restaurant Cecil i Uddevalla kan man få 
lunch för 1 kr och middag för 1,25 kr. Man 
kan bo på Kristinedals Pensionat i Gus
tafsberg. Helpension för 4:50 per dag (10 
minuters bussresa från Uddevalla). Det är 
härligt läge, otvunget och fritt, vad som nu 
menas med det senare.

Bland alla företag som annonserar finns 
också Sveabolaget som rekommenderar 
sina "Komfortabla Passagerarångare".

I boken finns också ett antal kartor över 
trakten samt en beskrivning av en resa med 
det smalspåriga tåget från Uddevalla till 
Bengtsfors i Dalsland.

Man hänvisas på flera ställen till bolagets 
turlista. Om en sådan fanns lös i boken 
hade den i varje fall förkommit när jag 
köpte boken. Synd!

Ångaren U ddevalla vid Lilla Brattön med mycket folk som väntar på att få gä ombord. Vykortet är 
stämplat den 3 augusti 1932 men av klädseln att döma är nog kortet taget i slutet av 1920-talet.

Hamnen i Uddevalla var hemort för Bohuslänska Kustens båtar. Närmast syns den lilla motoidi ivna 
Brage därefter ligger ångaren Borgila utanför Byfjorden och lite längre bort ångaren Kung Rane.

Den lilla ångaren Bohus glider sakta fram vid Hamburgsund. Samtliga vykort ur Bertil Söderbergs 
samling
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Rederiets första fartyg, Strömkarlen, är det fartyg som tjänstgjort längst i rederiets flotta 21 år. Foto Rickard Sahlsten 1979.

Rederi Ab Strömkarlen, Trollhättan 40 år
Krister Bång

Våren 1971 drog Rederi Ab Strömkarlen 
i Trollhättan igång verksamheten. Re

deriet med Bengt Kjell i spetsen satsade på 
lokal passagerartrafik.

Bengt hade hela sitt liv bott nära kanalen. 
Fadern jobbade på Nohab och när han var 
ledig for familjen ut med nöjesbåten. Under 
1960-talet var Bengt delägare i skutan Göta 
från Styrsö som man hade döpt om till Emi
lia. Detta var ett discofartyg som uppträdde 
såväl i Trollhättan som på västkusten.

Hans Westerling från Kållandsö hade 
bedrivit passagerartrafik i Trollhättan med 
den lilla båten Necken sedan 1951. Denna 
trafik upphörde 1966 och det var ingen som 
hade fortsatt med båttrafik i staden. Bengt 
bedömde därför utsikterna för att lyckas vara 
ganska goda.

Rederiets första båt
Bengt vände blickarna mot Askerön. Björn
II hade under många år gått mellan Askerön 
och Stenungsund bl a som skolskjuts. Ar 1970 
var den fasta vägförbindelsen färdig och då 
överflyttades passagerartrafiken till lands
vägen. Båten blev därför till salu. Den 9 april 
1971 skrev bröderna Olof, Gunnar och Henry 
Asker samt deras svåger Torsten Larsson

under en köpehandling där man för 30000 
kronor överlåter sitt fartyg Bjöm II på Rederi 
Ab Strömkarlen i Trollhättan. Fartygets namn 
ändrades samtidigt till Strömkarlen.

Då, 1971, var kraven på komfort helt an
norlunda mot vad de är idag. Det fanns ingen 
värme ombord vilket gjorde att båten bara 
kunde användas under sommarsäsongen. 
Det fanns heller ingen servering ombord. På 
våren var det fortfarande många skolklasser 
som gjorde utflykter med båten. Man klev 
på i Trollhättan. For via Brinkebergskulle till 
Vänersborg där man gick i land och intog 
medhavd lunch. Sedan fortsatte man kanske 
till museet där man kunde få se uppstoppade 
fåglar innan man tog buss hem igen till Trol I- 
hättan . Man samarbetade med andra klasser 
som började med att åka buss och avslutade 
med den avkopplande sjöresan hem.

Under sommaren gick Strömkarlen i tu
risttrafik på Göta älv. Turen började ovanför 
slussarna och gick uppströms. En sådan 
tur varade en timma och femton minuter. 
Första turen gick klockan 11.00 och sedan 
12.30, 14.00, 15.45 (här var en extra kvart 
ledig för besättningen för att kunna dricka 
kaffe), 17.30 och 19.00. En sådan resa kostade 
6 kronor. Båten kunde ta 74 passagerare och

den var livligt frekventerad. Rederiet hade 
fått en flygande start.

Flottan utökas
Våren 1973 var det dags att utöka flottan. Då 
inköptes från Läckö Båttrafik på Kållandsö 
dess Magnus Gabriel. Hos Strömkarlen 
fick hon namnet Frida. Detta fartyg hade 
sin natthamn i Vänersborg och det var för 
att hylla skalden Birger Sjöberg och hans 
diktning om Frida som fartyget fick sitt 
namn. Nyförvärvet sattes i trafik mellan. 
Vänersborg och Trollhättan. Efter att hon 
kommit till Trollhättan på förmiddagen sat
tes hon in i den expanderande turisttrafiken 
i Trollhättan. Där kunde man nu komma upp 
till tio turer om dagen. På kvällen återvände 
Frida till Vänersborg. Detta fartyg var det
samma som mellan 1951 och 1966 trafikerat 
Trollhättan med namnet Necken och hon 
återkom således till beprövade vatten. Hon 
var av "Paddan-typ" med tak och kunde ta 
49 passagerare.

Misslyckad satsning
Ar 1977 annonserade Gävle Kommun på 
anbud ut sin passagerarbåt Limön som 
trafikerat Gävle-Limön. Bengt Kjell lade
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Skeppsredare Kjell började med ett diskoteksfartyg vid namn Emelia, tidigare G öta av Styrsö. Foto 
den 3 juli 1971 i Sotekanalen av Krister Bång.

in ett anbud pa 46 750 kronor och fann sig 
strax därpå som ägare till fartyget. Samtidigt 
såldes Frida till Gunnars Båtturer på Dyrön.

Limön låg mest stilla. Avsikten var att 
döpa om henne till Älvkarlen men det blev 
aldrig av. Flon gjorde bara två resor för 
rederiet. Flon var utrustad med dubbla GM- 
dieslar, som visserligen var lättservade, men 
som förde mycket väsen och var dessutom 
törstiga. Dessa motorer var en utveckling 
av de motorer som suttit i amerikanska 
stridsvagnar.

Så Limön såldes redan 1979 till Säröhus Ab 
i Särö. Flon skulle användas till att visa tyska 
turister Göteborgs skärgård.

Rederiet fortsatte nu sin trafik under några 
år med endast ett fartyg, Strömkarlen, som 
varit med sedan starten.

Båtarna blir större
I november 1987 utökades flottan med ett 
nytt fartyg. Det var Daga som gått i trafik 
i Blekinge skärgård mellan Karlshamn och 
Ronneby för Blekinge Skärgårdstrafik på 
Drottningskär. Detta rederi var under av
veckling och nyförvärvet, som fick heta 
Necken af Trollhättan, fick sin natthamn i 
Vänersborg. Hon sattes i trafik i södra Vä

nern och gick till Sikhall och till den stora 
camping- och badplatsen Ursand. Tanken 
var att vänersborgarna skulle åka ut och 
bada och att campingfolket skulle unna sig 
en dag i Vänersborg. På så vis skulle man få 
passagerare båda vägarna men experimentet 
sloe inte så väl ut.O

Konkurrenshot
Annars var sommaren 1988 bökig. Paddan- 
Rederiet i Göteborg med bröderna Ulf och 
Christer Johansson fick för sig att öppna 
konkurrerande trafik i Trollhättan och som 
extra krvdda erbjuda slussning i Trollhättan. 
Bengt Kjell ville mota Olle i grind. Karl-Erik

M/S S T R Ö M K A R L E N
5 /5  - 3 /9  1972

(reservation fö r hinder av a iia  siag)

R u n d tu re r a v g å r  d a g lig e n  f r å n  s lu ssa rn a

11.00, 12.30, 14.00 , 15.30
17.00, 18.30 o ch  *120.00.

BILJETTPRISER: V u x n a  6 k r.
B a rn  6 -1 2  å r  3 k r.

S ä lls k a p s re s o r e rh å lle r  ra b a t t

S P E C IA L A R R A N G E M A N G
Skall ni a rra n g era  en kongress, sk o lresa , .irrnafest, 
barn k a las, pensionärsutflykt, kräftsk iva, 50-årsk alas, 

mötiippss osv, osv,
Hyr en eg en  b å l  Det ä r  b illig a re  än  ni kanske tror. 
Vi läm nar g ä rn a  o ffert.
D et ä r  b a ra  att ringa.

o m b o rd  p å  S trö m k a r le nV ä lk o m m e n

Redan inför säsongen 1972 hade rederiet tryckt upp sin första turlista. Det lilla passagerarfartyget Frida gick några säsonger i trafik pä Göta älv.
Finns det någon som vet var denna lilla passagerarbåt finns idag? Foto frän 
rederiet.
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När Charles Erickssons gamla Duga kom till Trollhättan fick hon namnet Necken. Här är fartyget i 
Vänersborg. Foto Roy Johansson.

Andersson som drev Storholmen i trafik på 
Dalslands kanal hade köpt in Nordmarken 
för att bli av med en konkurrent. Han hade 
inte för avsikt att sätta detta fartyg i trafik 
så under 1988 hyrdes hon ut till Rederi Ab 
Strömkarlen med artistnamnet Älvkarlen. 
Turistintendenten var förtjust över det nya 
initiativet så vi började slussa med Älvkarlen.

Bengt Kjell berättar
-  Varken förr eller senare har vi blivit så 
utskällda av passagerarna som under denna 
tur. I praktiken fick vi kanske vänta i 20 
minuter för att komma in i slussen och då 
ofta med många fritidsbåtar i sällskap. När 
vi sedan kom ner och skulle upp igen låg 
det ibland ett lastfartyg och väntade som 
behövde all plats i slussen. Då blev det att 
vänta medan lastfartyget slussade upp och 
dockan åter fylldes för nerslussning. Vi stod 
ut i åtta dagar innan vi slutade. Några båtar 
från Paddan såg vi heller inte till. Efter sä
songen lämnade vi tillbaka Älvkarlen.

Året därpå, 1989, hade vi två båtar i trafik. 
Strömkarlen gjorde sina vanliga rundturer 
medan Necken vissa dagar trafikerade 
Lilla Edet -  Trollhättan -  Vänersborg. Ibland 
kunde vi utsträcka turerna ända ner till 
Lödöse. Vi hade ett samarbete med Hyllinge 
Buss då vi hämtade passagerarna vid Rasta i 
Lilla Edet och förde dem till Trollhättan. Ett 
mycket omtyckt arrangemang.

Strömkarlen säljs
Vi fortsatte på samma sätt fram till 1992.1 
maj detta år sålde vi Strömkarlen till ett bo
lag i Helsingborg kallat Ab Norra Hamnen. 
Bakom detta bolag stod två jugoslaver och 
en svensk major. Meningen var att fartyget 
skulle börja trafikera den nedlagda linjen 
mellan norra hamnen och Parapeten. Vi 
skulle lämna över båten i Viken och där 
mötte en stor delegation av kommunalpam
par och turistfolk upp för att välkomna det 
nya initiativet. Båtens namn ändrades till 
Kvick, samma namn som den legendariska 
företrädaren haft. Efter att ha gått i trafik i

arton dagar körde hon den 9 juni in i kajen 
så att flisorna yrde. Danmarksfärjoma, som 
låg med propellrarna igång pä andra sidan, 
gjorde att det blev baksug och Kvick gick 
inte att styra utan aktern slog i. Man försökte 
laga skadan med masonit men Sjöfartsin
spektionen godtog inte detta och båten fick 
nyttj andeförbud.

Sommaren 1992 hade vi bara en båt, Neck
en. Småturema i Trollhättan försvann och 
fartyget seglade Lilla Edet-Trollhättan-Vä- 
nersborg och i beställningstrafik.

Styrsöbolagets 
Vesta vårt största fartyg

Hösten 1995 köpte vi Styrsöbolagets Vesta 
som fick namnet Strömkarlen. Hon gjorde 
samma turer som Necken hade gjort plus att 
vi utökade med en kvällstur från Vänersborg 
till Sikhall. Ombord underhöll en trubadur. 
Väl i Sikhall väntade helstekt gris och under
hållning av Westmans Gille från Brålanda. 
För den som orkade fanns bryggdans att 
tillgå. Sedan transporterades passagerarna 
tillbaka till Vänersborg. På vintern började 
vi med julbordskryssningar.

I samband med detta såldes Necken till

fyra köpmän i Mariestad som använde 
fartyget som pub med det föga glamorösa 
namnet Pråmen.

Lokaltrafik i Trollhättan
År 1997 startade vi ett sidobolag, Älvtra
fiken Kb. Vi köpte in Lisskulla II som vi 
döpte om till Älvkarlen. Hon sattes in som 
båtbuss mellan Slussarna-Centrum-Överby 
Köpcenter. Man kunde åka på lokaltrafikens 
kuponger för att utöka kundunderlaget. 
Hon gick hela sommaren i den trafiken, men 
resultatet blev inte så bra så vi upphörde 
med den trafiken. Året därpå gick hon bara 
i beställningstrafik. Vi sålde henne den 23 
augusti 1999 till Frändefors. Där fick hon 
namnet Nya Posidonken. Det namnet hade 
sitt ursprung i en ombyggd fiskebåt, Posei- 
don, som på 1960-talet gick på badturer från 
Vänersborg. Eftersom hon hade råoljemotor 
och dunkade sig fram fick hon i folkmun 
namnet Posidonken.

I januari 1998 skedde en del förändringar. 
Strömkarlen ex Vesta var ett åtråvärt objekt 
på andrahandsmarknaden och det fanns 
många intressenter som ville köpa henne, 
både från Sverige och från utlandet. I början 
av januari detta år sålde vi båten till Båtutleje 
AS i Oslo som omnamnade henne till Ceres.

En ny Strömkarlen inköps
Ungefär samtidigt köpte vi Victoria från 
Vadstena och den 20 januari lämnade vi 
Vadstena och gick till Karlsborg. Längre 
kom vi inte för Göta kanal var ju inte öppen. 
Vi gjorde ordning båten i Karlsborg och 
gick genom kanalen som första båt det året. 
Fartyget fick ärva namnet Strömkarlen. Hon 
fortsatte med samma trafik som företrädarna 
hade gjort.

I början av 2000-talet började vi köra i Troll
hättan igen. Nu kunde vi ha mat ombord och 
därför gjorde vi lunchkryssningar. Vi gjorde 
en tur med slussning i Brinkebergskulle och 
en utan slussning. Slussningsturen var den 
populäraste. Vi kom att satsa på den.

Det finns inte många fotografier av Ä lvkarlen när hon gick i trafik pä Göta älv. Foto frän rederiet.
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■ sken på väg ut från Brinkebergskulle. Foto frän rederiet.

N ästa inköp gjordes 2004. Då köpte vi från 
• :s a  P in a r  som fick namnet Necken. Henne 

invände vi uteslutande i beställningstrafik. 
Henne sålde vi vidare 2006 till Kållandsö där 
- : n fortfarande finns med namnet N a  v a r  en.

Värt nuvarande fartyg Elfkungen
! Söderköping låg vintern 2004 Astrea till 
salu. Detta fartyg ägdes av Göta kanal Char
ter Ab i Stockholm men hade under fem år 
varit uthyrt till Söderköpings Brunn. Efter
som detta bolag redan hade två fartyg sta
tionerade i Stockholm ville man sälja Astrea. 
Fartyget var i mycket gott skick och utgångs- 
priset var högt. Efter diverse argument fram 
och tillbaka kunde Rederi Ab Strömkarlen 
den 16 mars 2005 överta fartyget. Priset var 
då 2100000 kronor. Naturligtvis döpte bola
get om sitt nyförvärv efter sin idé och det nya 
namnet blev Elfkungen.

Under 2005 hade alltså nu bolaget plötsligt 
tre egna fartyg. Mer än två var dock aldrig i 
drift samtidigt men alla tre var igång tidvis.

Elfkungen var ett mycket bra nyförvärv 
för rederiet. Fartyget var byggt redan 1875 
och hade en lång och brokig historia bakom 
sig. En av de stora fördelarna var den stora 
byssan som medgav att man kunde ha en 
varierad meny. Man testade att köra fartyget 
efter turlista på lunchtur och detta slog myck
et väl ut. Då hade man också möjligheter att 
använda det i beställningstrafik.

För att underlätta manövreringen instal
lerades vid Kållandsö Varv bogpropeller och 
för att ålderdomliga intrycket av fartygets 
yttre skall förstärkas har man även byggt om 
det så att det ryker ur skorstenen som på en 
äkta ångare.

Trafik på västkusten 
Strömkarlen blev nu andrafartyg. Säsongen 
2009 hyrde man ut henne till Bohusläns 
Skärgårdstraflk Ab i Ellös och hon kom nu

att för första gången trafikera saltvatten. 
Hon sattes i trafik mellan Ellös och Lysekil 
och under uppehållet i Lysekil anordnade 
man sälsafari. Detta slog så väl ut att trafiken 
fortsatte även under 2010 men fartyget sattes 
sedan upp till salu.

Hösten 2010 hittade hon en ny ägare då 
Göran Hahne med Soten Sea Vision Rederi 
Ab på Resö köpte fartyget. Efter en del över
läggningar med sjöfartsinspektionen kunde 
köpet till sist skrivas under den 23 december 
2010. Fartyget döptes om till Soten och skall 
enligt planerna gå i trafik mellan Smögen 
och Lysekil.

Inför rederiets 40-årsjubileum har man nu 
en båt kvar, kungen i buketten, Elfkungen. 
Men skulle det dyka upp något lämpligt 
fartyg som kan ta 15-20 passagerare, ja då 
kan det mycket väl bli så att man fördubblar 
fartygsflottan.

Skeppslista
Uppgifterna är till största delm inhämtade från 
Riksarkivet, Sjöfartsregistret, wunv.skargardsba- 
tar.se och egna iakttagelser av författaren.

Strömkarlen 1971-1992 SFB-6584
1918. Levererad av Waxholms Båtbyggeri 
med namnet Pass Opp till Ingeniörsdeparte- 
mentet Kongl Flottans Varf i Stockholm som 
militärslup. Hon stationerades vid Galärvar
vet i Stockholm.
1938. Såld till Ab Bröderna Edman i Mar
strand och omdöpt till Ingrid. Ombyggd vid 
varv i Marstrand.
1940. Såld till Storöstiftelsen i Otterbäcken 
och insatt i trafik mellan Otterbäcken och 
Storön.
1944. Såld till okända ägare.
1947. Såld till Arvid Svensson i Karlstad 
och omdöpt till Sola. Trafikerade Klarälven 
under Karl stadsutställningen.
1960. Såld till bröderna Gunnar, Olof och 
Henry Asker samt deras svåger Torsten 
Larsson på Askerön och omdöpt till Björn II. 
Insatt i åretrunttrafik mellan Stora Askerön 
och Stenungsund bl a som skolskjuts. 1970 
lades båten upp sedan fast landförbindelse 
till Stora Askerön blivit klar.
1971, den 9 april. Såld för 30 000 kronor till 
Rederi Ab Strömkarlen (Bengt Kjell), Troll
hättan och omdöpt till Strömkarlen. Insatt i 
turisttrafik i Trollhättan.
1992, den 22 maj. Såld för 120000 kronor till 
Ab Norra Hamnen, Helsingborg och omdöpt 
till Kvick. Övertogs av de nya ägarna i Viken. 
Insatt i trafik mellan Norra Hamnen och Pa- 
rapeten. Den 9 juni samma år körde fartyget 
in i kajen i Helsingborg och skadade akter
partiet svårt. Vid inspektion av Sjöfartsverket 
den 16 juni konstaterades svåra skrovskador 
med oacceptabelt stor vatteninträngning. På 
grund av detta fick fartyget nyttjandeförbud 
men tilläts att med eskort avgå till varv. Hon

Nuvarande Elfkungen  på väg upp mot centrala Trollhättan. Lägg märke till ängarröken ur skorstenen 
som är en innovation frän Trellevarvet. Foto den 27 juni 2010 av Krister Bång.

i EI.FKUNCEK
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Älvkarlen hamnade så småningom i Töcksfors i det inre av Värmland som Tärnan där hon sommartid gick i trafik pä Töck och Östen. Foto den 13 juni 
2009 av Hans Eriksson.

fördes till Holms Varv på Råå. Den 14 juli 
1992 försattes Ab Norra Hamnen i konkurs 
vid Helsingborgs Tingsrätt. Kvick övertogs 
av Navi Sail Ab, Råå och fartyget iståndsattes 
som ett ALU-projekt.
1995, den 23 maj, såldes fartyget till Rederi 
Stockholms Ström Hb (Gösta Leffler och Sjö
sidan Invest Ab), Stockholm och återfick sitt 
dopnamn Pass Opp. Avgick till Stockholm 
via Göta kanal.
1999, juni. Såldes båten till Klas Åke Berg- 
feldt, Saltsjöbaden också innehavare av 
Stäkets Varv.
2001, juni blev Rickard Bergström med 
Pampus Marina erbjuden att köpa Stäkets 
Varv med passbåten Pass Opp. Båten såldes 
omgående för 1000000 kronor till Tom Sö
derberg (2 / 3) och Ann Stål (1 / 3), Stockholm. 
Därefter sålde Tom 1 / 3 till Rickard Lundin, 
Stockholm så att köparna kom att äga 1/3 
vardera. Använd som charterbåt i Stockholm.

Frida 1973-1977 Oregistrerad
1951. Levererad av Bröderna Westerlings 
Båtvarv, Kållandsö som Necken till en av 
bröderna, Henry Westerling, och insatt i 
turisttrafik i Trollhättan.
1966. Såld till Läckö Båttrafik, Kållandsö och 
omdöpt till Magnus Gabriel. Insatt i trafik i 
Ekens skärgård.
1973, våren. Inköpt av Rederi Ab Strömkar
len, Trollhättan och omdöpt till Frida. Bas
hamn var Vänersborg. Insatt i trafik mellan 
Vänersborg och Trollhättan.

1977. Såld till Gunnars Båtturer på Dyrön i 
Bohuslän och omdöpt till Monica.
Senare såld för trafik på sjön Lygnern utan
för Kungsbacka där den gick i trafik under 
1990-talet. Vintern 1997-1998 sågs hon stå
ende på land i Karlsborg med okända ägare 
från Hjo. Då rödmålad fritidsbåt. 
Redaktionen efteiiyser båtens vidare historia.

Limön 1977-1979 Reg-nr 8998
1948, juli, levererad av Fisksätra Varv med

namnet Sandö till Skärgårdsrederiet Ab (Dag 
Sundén-Cullberg), Stockholm och insatt i 
trafik mellan Stockholm och Sandhamn. 
1949, den 28 februari, såld för 130000 kronor 
till Rederi Ab Gerania (Erik Högberg), Gävle.
I trafik i Stockholm skärgård för Waxholms 
Nya Ångfartygs Ab.
1953, den 2 mars. Såld för 110000 kronor till 
Waxholms Nya Ångfartygs Ab, Vaxholm. 
1964. Waxholms Nya Ångfartygs Ab övertas 
av det nybildade landstingsägda Waxholms

Den senaste Strömkarlen vilar vinter ovanför shissarna i Trollhättan. Foto av Krister Bång den 27 
oktober 2009.
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Uppställd pä en industritomt i Deje återfinns numera Nordmarken. Foto den 3 april 2008 av Hans 
Eriksson.

1973, den 2 februari, såldes hon till Ab 
Göteborg-Styrsö Skärgårdstrafik, Göteborg 
för 65000 kronor. Trafik på traden Sallhol 
men-Asperö Norra-Brännö Rödsten.
1974. Ny huvudmaskin, Volvo Penta på 145 
kW, installeras.
1976, den 4 maj, såldes hon för 55 000 kronor 
till båtbyggare Carl Jacobsson, Storfors och 
lades upp vid familjens varv i Dragmark.
1977, den 8 augusti avyttrades hon för 50 000 
kronor till Hb Skårgårdsturer (Börje Olofsson 
och Kenneth Norman, Trensum) och fick 
Åryd som hemort. Insatt i trafik Karlshamn- 
Joggesö-Tärnö.
1982, den 23 april, såldes hon för 270000 
kronor till Ab Ms Daga (Per-Olof Anders
son), Drottningskär och insatt i trafik mellan

"Älvkarlen" (Nordmarken) 1988 S F B-  
6660
1947. Levererad av Norrvikens Båtvarv på 
Vätö med namnet Nordstjernan till Erland 
Sjöberg, firma Sjö-Taxi, Stockholm.
1963. Såld till Sightseeing Stockholm Ab, 
Stockholm och omdöpt till Ulla Winblad. 
1969. Såld till Årjängs kommun för Nord
markens Turistkommitté. Insatt i trafik på 
sjön Västra Silen vid Årjäng med namnet 
Nordmarken.
1975, maj. Kör mot ett berg vid Östra Näs, 
Årjäng. Fören skadas och båten sjunker med 
bara fören och styrhytten ovan vatten. Hon 
bärgas efter några dagar och förs till Gustafs- 
fors för reparation.
1975, den 1 oktober, såldes hon till Bengt Da
nielsson (50 %) samt Lars och Leif Andersson

Karlshamn och Ronneby.
1986, den 18 november, byter detta bolag 
firma till Blekinge Skärgårdstrafik Ab.
1987, den 28 oktober, såldes hon för 230000 
kronor till Rederi Ab Strömkarlen i Trollhät
tan och döptes om till Necken av Trollhättan. 
1995, den 22 december, såldes fartyget för 
200000 kronor till fyra handlare i Mariestad 
med klädhandlare Mats Rönquist i spetsen 
som bildade PråMar Ab för driften av farty
get. Det lades nu som pub i Mariestad och 
byggdes om till sitt nya ändamål.
2001 bogserades fartyget till västkusten och 
lades upp i Lysekil. Senare tlyttads hon till 
Bäveån i Uddevalla där hon fick förfalla 
alltmer.
2007, den 23 april och den 5 maj sjunker hon 
vid sin kajplats nära Bohusläns museum. 
Hon bärgas och förs till det gamla varvsom- 
rådet i Uddevalla där hon lyftes på land och 
skrotades.

Ångfartygs Ab. Fartyget följer inte med utan 
övergår istället till Tourist Sightseeing Ab, 
Stockholm och döps om till Delfin V.
1971, den 7 juni, såldes fartyget för 60 000 
kronor till fritidsnämnden i Gävle och sattes 
i trafik mellan Gävle och Limön med namnet 
Limön.
1977. Fartyget såldes på anbud för 46 750 
kronor till Rederi Ab Strömkarlen i Trollhät
tan som planerade att döpa om fartyget till 
Älvkarlen, vilket dock aldrig genomfördes. 
Gjorde endast två resor för sin nye ägare.
1979, den 15 mars, såldes fartyget till Ab 
Säröhus (Torgny Berntsson), Särö för att 
frakta tyska turister i Göteborgs skärgård.
1980. Blåser fartyget under en höststorm upp 
på land vid Bastholmen utanför Särö.
1982, den 21 juli, intygas att vraket besiktigats 
vid Bastholmen. Det bärgades och fördes 
till en plats norr om Blomstermåla där upp- 
huggningen påbörjades. Ägarna, Säröhus 
Ab, engagerade Kungsbacka brandkårs 
ungdomssektion som eldade upp resterna.

Necken 1987-1996 reg.nr 9297
1931 levererad av J W Bergs Varv & Meka
niska Verkstad Ab, Hälsö med namnet Daga 
till Charles Ericksson, Göteborg och insatt i 
trafik på Göteborgs södra skärgård.
1942. Ny huvudmaskin, av fabrikat Merce
des-Benz, 6-cyl, 160 hk, 118 kW, installeras. 
Maskinen anpassas för gengasdrift 
1945. Den gamla maskinen, av fabrikat Bo- 
linder, återinsätts efter kriget
1949. Ombyggd vid Ab Holms varv, Råå. 
Förlängd med 4,4 meter. Nytt däck, ny 
styrhytt samt ny överbyggnad. Nya mått 
19,45x5,70x1,73 meter. Nytt tonnage 81 brt. 
Får nu ta 175 passagerare.
1952. Ny huvudmaskin, av fabrikat Bolinder- 
Munktell, 2-cyl, 150 hk, 110 kW, installeras. 
1963. Ny huvudmaskin, av fabrikat Volvo 
Penta, 6-cyl, 200 hk, 147 kW, installeras.

Strömkarlen ex Vesta hamnade sä småningom i Oslo. Här vilar hon sig som Ceres inför en livlig 
säsong. Foto i Oslo av Krister Bång den 14 juni 2009.
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LimÖn gjorde bara två resor för Trollhätterederiet. Foto frän rederiet.

(25 % vardera), Töcksfors.
1987 inköpt av Storholmens Rederi Ab i 
Bengtsfors.
1988. Uthyrd under sommarsäsongen till Re
deri Ab Strömkarlen, Trollhättan för trafik i 
Göta älv. Gick under artistnamnet Älvkarlen. 
1990, den 9 oktober, såld till Kenneth Lithan- 
der, Lennartsfors. Båten ställdes så småning
om upp på en industritomt i Deje, Värmland 
och kommer förmodligen inte mera i bruk.

Strömkarlen 1995-1998 Reg-nr 8197 
1937, den 18 juni sjösattes fartyget vid Lödöse 
Varv, Lödöse och fick namnet Vesta. Hon 
levererades den 17 augusti till Styrsö Trafik 
Ab, Göteborg. Hon, liksom systerfartyget 
Disa, var isförstärkta för vintertrafik.
1942, den 3 juli, hyrdes fartyget ut till för
svarsmakten och stationerades i Vänern 
med Lidköping som bashamn och bildade 
tillsammans med Disa den 52 vedettbåtsdi- 
visionen. Hon bestyckades med 2 st 20 mm 
lu ftvärnsautomatkanoner m / 40.
1944. Förflyttades hon till Göteborgseska- 
dern.
1945, den 13 september, återlämnades hon 
till Styrsö Trafik Ab, Göteborg för trafik i 
Göteborgs södra skärgård.
1969. Efter omorganisation överfördes farty
get på Ab Göteborg -  Styrsö Skärgårdstrafik, 
Göteborg.
1976, april byggdes fartyget om vid Gotenius 
Varv i Göteborg och förlängdes till 26,92 
meter och försågs med ny styrhytt.
1995, den 19 november, såld för 2 050 000 kro
nor till Rederi Ab Strömkarlen, Trollhättan 
och omdöpt till Strömkarlen af Trollhättan.
1998, den 8 januari, såldes fartyget för 
2750000 svenska kronor till Ceres Shipping 
AS, Oslo och. döptes om till Ceres. Bakom 
detta bolag stod Oslo Båtutleje som hyrde ut 
båtar såväl i Norge som i Medelhavet.

2 0 0 2 , den 28 maj, ändrades hemorten till 
Tvedestrand. Den 23 december samma år 
gick Ceres Shipping AS i konkurs.
2003, den 14 januari, sålde konkurstorvalta- 
ren fartyget för 1000000 norska kronor till 
AS Presco, Oslo.
2006, den 27 november såldes hon för 
2200000 norska kronor till den nuvarande 
ägaren, Rederiet Ceres AS, Oslo. Finns fort
farande i Oslo med namnet Ceres.

Älvkarlen 1997-2000
1948. Levererad av OY Karia som Lisskulla
II till Ab Turisttrafik, Leksand.
1967. Bolaget byter namn till Siljans Båttrafik
Ab, Leksand.
1986, den 17 december, såldes fartyget till 
Östgöta Båtfoumering Hb, Simrishamn

1987, den 15 februari, såldes hon till Haglund 
Shipping Ab, Simrishamn och omdöptes till 
Baltzar von Platen. Trafik på Göta kanal på 
traden Söderköping-Mem.
1988, den 12 maj, såldes hon till Gunnar 
Lindeberg och Anne Blidholm, Stockholm 
och fick namnet Baltzar. Trafik på traden 
Södertälje-Farstanäsbadet.
1990, den 30 april, såldes hon för 67 000 kro
nor till Hb Båvens Passagerartrafik, Ripsa, 
Nyköping och döptes om till Lisskulla.
1997 såldes hon till Älvtrafiken i Trollhättan 
Kb, Trollhättan, ett sidobolag till Rederi Ab 
Strömkarlen. Hon fick nu namnet Älvkarlen 
och sattes in i lokaltrafik mellan Slussen- 
Centmm-Överby Köpcenter. Gickpå denna 
trad 1998 varefter trafiken upphörde. Gick 
därefter i beställningstrafik.
1999, den 23 augusti, såldes hon via Rederi 
Ab Strömkarlen till Modern Svensk Vatten
teknik Ab i Frändefors, ett dotterbolag till 
Forsame Brunnsservice Ab. Omdöpt till Nya 
Posidonken och i trafik i Vänersborg.
2009, den 14 juli, såldes hon till, Dalservice 
K (Kjell Åkerblom) i Åsensbruk där hon 
fick namnet Tärnan. I sommartrafik mellan 
Töcksfors och Östervallskog på sjöarna Töck 
och Östen.
2010, den 14 december, såldes hon till Tär- 
naline Ab (Magnus Andersson) i Mellerud.

Strömkarlen 1998-2010 Reg-nr 6862
1915. Levererad av Wennbergs Mekaniska 
Verkstad i Karlstad som Torsö för Torsö 
Kommun och insatt i trafik mellan Torsö 
och Mariestad.
1935, oktober, såld till ett kooperativ med 
Johan Viktor Svensson, Torsö i spetsen och 
fortsatte med den tidigare trafiken.
1939, april, såld till Axel Johan Viktor Svens
son, Gränna och omdöpt till Hebe III. Om
byggd. Trafik på traden Gränna-Visingsö

Necken hamnade 1995 i Mariestad som pub och fick det föga smickrande namnet Pråmen. Foto den 
18 april 1997 av Olle Renck.
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Strömkarlen hamnade som haverist pä Rää där hon rustades upp under tre Ar. Foto som K vick pä 
slipen hos Holms Skeppsvarv den 21 maj 1993 av Krister Bång.

1955, november, såld till bröderna Allan och 
Åke Harrysson, Gränna. Ombyggd. Motori- 
serad med en 6-cyl Albin G-61.
1962, oktober, såld för 40 000 kronor till Sven- 
Olof Ragnar Wetter och Tage Gustavsson, 
Visingsö
1968. Överförd till Hb Visingsöbåtarna Gus
tavsson & Wetter, Visingsö.
1980. Övertagen av Hb Visingsöbåtarna 
(Moberg & Johansson), Visingsö.
1982, februari, såld till Hb Wetterns Båttrafik, 
Vadstena och omdöpt till Victoria av Vad
stena. Trafik på traden Vadstena-Motala- 
Borensberg samt charter.
1998, januari, såld till Rederi Ab Strömkarlen, 
Trollhättan och omdöpt till Strömkarlen af 
Trollhättan. Fartyget övertogs i Vadstena och 
gick den 20 januari över Vättem till Karlsborg

där hon lades upp för vintern.
2009. Under sommarsäsongen uthyrd till Bo
husläns Skärgårdstrafik i Ellös och satt i trafik 
mellan Ellös och Lysekil. Under uppehållet 
i Lysekil gjordes sälsafari i skärgården. Tra
fiken fortsatte under 2010 fast då i egen regi.
2010, den 23 december, såldes fartyget till 
Soten Sea Vision Rederi Ab (Göran Hahne) 
på Resö och fick namnet Soten. Skall enligt 
planerna under 2011 ha sin bas på Smögen 
med trafik till Lysekil såväl som till kvälls- 
kyssningar i Sotekanalen.

Necken 2004-2006 SFB-6478
1958. Levererad av Bröderna Brenanders 
Varv i Saltvik utanför Oskarshamn med 
namnet Luleluspen till Axel Lundqvist i 
Piteå . Satt i trafik med Luspebryggan som

bas i södra ändan av Stora Lulevatten där 
Inlandsbanan har hållplats.
1964. Såld till Ragnar Lundberg i Boden och 
omdöpt till Pinar.
1967. Flyttas båten till Stockholm.
1969. Såld till Ab Statens Skogsindustrier i 
Stockholm och använd som inspektions- och 
representationsbåt i Stockholms skärgård.
1972, maj. Såld till Kurt Johansson i Gryt.
1987, den 1 maj, såld till Gryt Skärgårdstrafik 
Hb (Lars och Åke Åman), Gryt.
1989, den 27 oktober, såld till Klas Lundqvist, 
Stockholm.
1990, den 17 juli, såld till Trosa Skärgårdstu- 
rer (Tommy Ekbladh), Trosa.
2002, den 4 februari, såld för 280 000 kronor 
till nybildade Sjöormen Charter i Stockholm 
Ab (Lars Sjöö), Djursholm. Hon övertogs den 
28 mars klockan 11.00. Köpet gick sedermera 
tillbaka.
2004, den 4 februari, såld för 320000 kronor 
till Rederi Ab Strömkarlen, Trollhättan och 
omdöpt till Necken. Båten hade besiktigats 
den 28 januari på uppställningsplatsen i Tro
sa. Hon användes bara i beställningstrafik. 
2006, den 13 april, såldes hon för 320000 
kronor till Stig-Olof Jonsson med Navens 
Skärgärd sk ryss, Kållandsö och omdöpt till 
Navaren. Insatt i trafik i Ekens Skärgård.

Elfkungen 2005- Reg-nr 1525
1875. Levererad av William Lindbergs verk
stad vid Södra Varvet som Wärsta till Med
elpads Ångfartvgs Ab, Sundsvall. Trafik 
mellan Sundsvall och \ Värsta via Alnö.
1881. Såld till A.P Hedberg, Sundsvall. 
1883. Såld till Gustaf Olympias Stadin, 
Sundsvall för 22 000 kr och omdöpt till Skön. 
Trafik på traden Sundsvall-Söråker.
1899, januari. Övertagen av Carl Olympias 
Stadin, Sundsvall.
1909, den 20 februari. Såld till Uno AHomey, 
Sundsvall.
1916, den 26 september. Såld till Ängfartygs 
Ab Sundsvalls Skärgård (Fredrik Hägg), 
Sundsvall.
1919. Fullständigt ombyggd vid Mohögs 
Mekaniska Verkstad.
1931, den 19 augusti, träder Ångfartygs Ab 
Sundsvalls Skärgård i likvidation och farty
get läggs upp.
1934, den 17 april, såldes fartyget för 7 000 
kronor till Sundsvalls Förenade Stuveri Ab 
(Claes Boyton), Sundsvall.
1954, den 6 augusti, såldes hon för 10000 
kronor till Såld till Oscar Kristoffer Agaton 
Christoffersson, Timrå.
1957, byggdes hon om till motorfartyg och 
fick en dieselmotor på 115 hk.
1959, den 10 maj, såldes hon för 32500 kronor 
till Ingmar Gudmundsson, Gävle och fick 
namnet Sommarö. Insatt i sommartrafik 
mellan Gävle och Limön.
1971. Lades upp i Gavleån.
1972, den 1 augusti, överfördes äganderätten 
för 2 500 kronor på fru Berta Gudmundsson,

Numera återfinns Strömkarlen i Stockholm med namnet Pass Opp. Foto pä väg in i Hammarbyleden 
av Olle Renck den 1 juni 2002.
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Det strävsamma paret Bengt och Elisabeth ombord pä sin ögonsten Elfkungen.

SOMMARTU RUSTA 2 0 1  1

TROLLHÄTTETUREN
Dagligen 26 /6  - 1 4 /8
Sommarens Trollhättetur inbjuder ti l l  en ca. I M t f  3 tim m ars tur längs 
Trollhätte kanal inklusive en slussning. En verkligt intressant tur fö r den 
båt- och naturintresserade.
Från Siussområdet (övre slussen) 1 2 00 
Från Stadskajen (bakom Scandic Hotell) ca. 1 2 30
OBS! Angiven tid kan variera från Stadskajen p.g.a. öroöppningar etc.

Biljettpris: Vuxen 200 SEK ■ Barn under 15 år 50 SEK
B ilje tter säljes om bord.Förhandsbokning är ej nödvändig men du som vill 
vara säker på avgång bör boka. Ring 070-634  20 45.____________________

LILLA EDET TUREN 
5 /6  12 /6  19 /6  21/8  
Från Stadskajen (bakom Scandic Hotell) 10°°
Vi sätter kurs m ot L illa  Edet och under resan passeras den imponerande 
"S lusstrappan" i Trollhättan som har en nivåskillnad på 32,4 meter.
Resan fortsätter genom den vackraste delen av Göta Ä lv ned t ill U lla  Edet.
VI kommer åter t i l l  Trollhättan ca. 16®  Lunch (dagens ratt) ingår i priset. 
Biljettpris: Vuxen 395 SEK ■ Barn under 15 år 150 SEK 
Bilje ttbokning: 070 -634  20 45 
Miniantal bokade för avgång är 20 vuxna personer.

Layout & karta: BildMakama Kerstin &  Jan■ Vänersborg ■ Tryck: Medialryck-Trollhättan • Januari 2011
Sommarturlistan för 2011 
har redan kommit ut.

Vi förbehåller oss rätten att ändra i  tur-  

listan, att inställa turer vid för lågt antal 
deltagare vid abonnemang eller då hinder 
uppstår som vi inte kan förutse.

Varför inte en båttur i sommar?
Våra populära kanalturer startade redan 
1971. M ed vår långa erfarenhet vet vi vad 
våra gäster v ill ha i fo rm  av service, kom
fo rt och välorganiserade arrangemang.

Matservering och 
cafeteria ombord
Vin, öl och annan d ryck kan inhandlas 
t il l sjöpriser.
Medhavd matsäck och medhavda alkohol-  
haltiga drycker får ej förtäras ombordl
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Styrsöbolagets Vesta fick också namnet Strömkarlen. Här dockar hon på Trellevarvet den 18 april 
1997. Foto Krister Bång.

Gävle.
1988, den 25 oktober, såldes hon för 200000 
kronor till Wäddö Kanalbolag Hb, Stock
holm. Hon byggdes om och upprustades 
vid Mälarvarvet i Stockholm. Insatt i trafik

mellan Stockholm och Drottningholm.
1990, den 1 januari, överfördes hon för 
450 000 kronor på Wäddö Kanalbolag Ab, 
Stockholm. Den 21 juni grundstöter hon 
kl 20.30 öster om ön Midsommar i Södra

Björkfjärden, Mälaren under en chartertur 
med 42 passagerare ombord. Fartyget fastnar 
på grundet med 20 graders slagsida. Pas
sagerarna evakueras efter ett tag av Kust
bevakningen. Sommarö kunde dagen efter 
dragas av grundet och för egen maskin gå in 
till Stockholm för reparation.
1992, den 21 april, försattes bolaget i konkurs 
vid Stockholms Tingstätt och fartyget lades 
upp vid Riddarholmen.
1994, den 14 april, såldes fartyget till Brit- 
mari Brax, Göteborg för 1920 000 kronor som 
transporterade köpet på Rederi Ab Astrea, 
Göteborg. Fartyget barebordchartrades 
av Göta Kanal Charter Stockholm Ab för 
300 000 kronor om året. Omdöpt till Astrea 
af Stockholm.
2000. Uthyrd till Söderköpings Brunn under 
fem år.
2005, den 16 mars, såldes hon efter charter
periodens slut för 2100 000 kronor till Rederi 
Ab Strömkarlen, Trollhättan och fick namnet 
Elfkungen. I rederiets nuvarande flotta. 
Fartyget är K-märkt av Statens maritima 
museer. -ÉS-

Rederiets nuvarande fartyg, Elfkungen, är byggt redan 1875 och är nu 136 är gammalt. Fotot taget på premiärturen den 27 juni 2010 av Krister Bång.
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Pä härlig seglats med Tärnan i den bohuslänska skärgärden. Foto Kjell Helin den 8 oktober 2005.

Tärnan, en del av vårt liv

Calle Warnholtz

Vi är på väg upp till Hälleviksstrand 
för att måla botten på vår båt. Det är 

tidigt på söndag morgon. Gårdagen gick åt 
till att färdigstryka friborden, idag kommer 
att bli ännu en dag av möten med ett stycke 
fartygshistoria. Tärnan har varit uppe på 
slip för att byta en planka i friborden och 
för att se över undervattenskrovet. Nu är 
så drivning och beckning klar. Pappa sov 
över ombord i natt så det är min bror, två 
kompisar och jag som sitter i bilen. Vi bör
jar närma oss varvet nu och jag börjar ladda 
inombords. Det finns många uppgifter som 
jag tycker är stimulerande i arbetet med 
Tärnan och på topp 10 ligger helt klart att 
dra linjen. Den tydliga kontrasten mellan 
det vita skrovet och den röda bottenfärgen 
är en fröjd för mitt inre. Och det blir alltid 
samma snack. Är den för hög? Hur var den 
förra året? Och visst är det betydelsefullt 
att den blir jämn.

Vi möts av det som jag varje gång blir för Författaren Calle Warnholtz vid peket.

stummad av; att se hela båten, förstävens 
böjning, den kraftfulla bogen som blir ett 
med fartygets mitt för att sedan smalna av 
i det smäckra undervattenskrovet och av
slutas med akterspegeln. Han har gått upp 
tidigt pappa, förstår jag, för när vi närmar 
oss med skaft och rullar drar han sista dra
get med lackpenseln. Vänder sig om och 
säger "Ni kommer lagom till fikat." Och 
jag undrar vilken gång i ordningen det är 
som han lägger en tidig morgon på båten.

Allt började ju den där höstdagen 1966. 
När mamma och pappa gav sig ut på en 
resa som inneburit ett liv som skutfamilj. 
Och vi är ju inte den första, det kan väl på 
sätt och vis jämföras med ett partrederi, 
de lade säkert ner lika mycket arbete för 
att hålla fartygen igång. Då som nu för 
att segla, med en väsentlig skillnad -  då i 
fraktfart nu med charterseglingar.

Tärnan är en tvåmastad slätskonare 
på 100 dwt. Längd 22 m, bredd 6 m, se-

38 Länspumpen 20'



last av kol till sydsvenska hamnar. 1947 fick 
fartyget en ny 2-cylindrig 90 hk Seffle tänd- 
kulemotor på Skärhamns slip samt omrig- 
gades till galeas för att lättare kunna lastas 
och lossas. Under åren fram till 1960 gick 
Tärnan på kusttrakt mest med kalksalpe
ter från Heröya vid Porsgrunn i Norge till 
svenska och danska hamnar. Men man kan 
också läsa i skeppsböckerna om laster med 
timmer, pappersmassa, cement mm. 1960 
köpte Johan Martinsson i Hamburgsund 
Tärnan. Han seglade henne fram till 1965.

De första åren i vår familjs ägo fungerade 
hon som fritidsbåt. På gamla super8-filmer 
har vi sett hur vår farfar och morfar hjälps 
åt med det som vi just denna dag har 
gjort, nämligen måla botten. Fikastunder i 
styrhytten med Johan och hans son John. 
Under segel på väg till Porsgrunn för 
att segla i hennes gamla vatten. Och det 
var väl någonstans här som jag och min 
bror kom till världen. Så med två söner i 
familjen seglade de henne fram till 1978. 
Det var nu som vår mamma Gun-Lis och 
pappa Pelle stod inför att vägskäl i livet 
som skutfamilj. Tärnan var i behov av re
novering som skulle kosta mycket pengar. 
\ alet stod mellan att köpa husvagn eller 
att fortsätta segla.

De valde Tärnan och för att segla ihop 
pengar startade de en fantastisk epok av 
seglingar med både danska och svenska 
skolungdomar. Styrhytten togs bort och 
Harald Palmkvist ritade skonarriggen 
som nu blev något mindre än originalrig
gen. Tärnan fick många meters ny bord
läggning, spant, och stöttor i omgångar 
i Kungsviken. Skolseglingarna varvades 
med arrangemang av mer showkaraktär 
som Hållö rock, turer på Göta kanal med 
SVT och Sven-Bertil Taube. Pengar som 
seglades in användes för att byta ut ytter
ligare skrovdetaljer, däck och rigg. En av 
många höjdpunkter var när garneringen 
under vintern 1986 skulle bytas ut. Sing
elstenen som fungerat som barlast lyftes 
ut. Inredningen från 1966 och det gamla 
innerskrovet togs ur. Det var under denna 
vinter, som jag fick en liten bild av hur 
det kunde gått till för länge sedan, när de 
seglade för brödfödan. Jag kunde nästan 
känna hur de stod nere i rummet och 
packade salt, rör och sten. Under 1990-talet 
byttes ungdomsseglingarna ut successivt 
mot företags- och sällskapscharter. Inte för 
att vi ville utan för att det inte låg i tiden 
att segla med ungdomar då.

Under hela tiden som vi haft Tärnan har 
vi seglat och delat seglingsupplevelsen 
med många människor. Och det är något 
speciellt med att segla gaffelriggat. Under 
1970-talets början när filmjölken under 
frukosten på däck ringlade sig akterut 
struttade jag och min bror runt ombord. 
Också vi började synas både på super8 
-filmer och med fotavtryck av att kladda

Här kommer Tärnan in till Trelleborg pä 1960-talet. I hennes bakvatten kommer Verka av Assens. 
Foto],C. Hall.

Tärnan pä ett besök i Gävle 1922.

gelyta ca 300 kvadratmeter. Hon byggdes 
i Karlshamn 1913 på Sternö skeppsvarv. 
Beställare var ett partrederi i Karlshamn 
med Franz Ferdinand Holm som redare. 
Tärnan byggdes utan maskin och för sten- 
blocksfrakt. 1918 såldes hon vidare till ett 
nytt partrederi i Karlshamn med den store 
skutredaren O.E. Lundström som huvudre
dare, fr o m 1922 seglade hon för Viken Hö
ganäs med Reinhold Holm som redare. Vid 
denna tid installerades en tändkulemotor 
på 25 hkr och under mellankrigstiden gick 
Tärnan i kustfart. Mitt under kriget, 1942, 
såldes hon igen till Erik Nestorsson från 
Hamburgsund. Första seglatsen fick från 
Höganäs med krossade lervaror till Ltibeck 
i Tyskland. Andra världskriget pågick och 
trots flyglarm, dimma och andra besvärlig
heter kunde Tärnan så småningom ta sig 
tillbaks till Sverige med last av salt. Under 
krigsåren gjordes även resor till Polen för

En tidig bild av Tärnan dä hon fortfarande hörde 
hemma i Karlshamn.
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Tärnan vid Vänd Igen i Hamburgsund den 19 juli 1977. Toto Krister Bång.

runt i nymålat. Skutfamiljen blev äldre 
och snart kunde vi med tonåringars envis
het slipa, måla, trä i löpande tågvirke och 
delta under vårarbetet. Nu har vi egna 
barn och Pelle på Tärnan och Gun-Lis har 
blivit farmor och farfar. Och återigen rinner 
filmjölken på däcket och vi får möjlighet 
att återuppleva barnets förtjusning över 
att hitta gömslen och vrår både ovan och 
under däck. Och visst är det så att våra barn 
också får ta del av skuthistorien.

Jag är helt övertygad om att vi inte haft 
Tärnan kvar om det inte vore för alla fan
tastiska båtbyggare, släkt och vänner som 
hjälp till under åren. Till det en stor portion 
tur. För det har varit många gånger när det 
ena fött det andra, ja lite som en skön slör 
i vår fantastiska skärgård.

Nu håller vi på att påbörja vårarbetet. 
Tillsammans med skutvänner har pappa 
använt vintern till att se över färskvatten
systemet. Vi har börjat med mattning av 
detaljer till rigg och inredning. Och utan 
en tillstymmelse till mättnad pratar Pelle 
på Tärnan om detaljer som vi kan för
bättra. Båda vet vi att det kan bli vår sista 
vårutrustning. För barnbarnens önskan till 
trots, och efter att seglat runt våra kuster i 
så många år, har han och mamma bestämt 
sig för att låta Tärnan segla vidare med en

annan skeppare vid rodret.
Bottenmålningen är klar, vi står och 

synar dagens arbete, Pelle på Tärnan 
och jag. Även om det skulle bli den sista 
vårutrustningen för oss så kommer han 
alltid att vara Pelle på Tärnan vare sig han

vill eller ej. Och det har att göra med att 
Tärnan finns med som en del i alla möten 
med spännande människor och i många 
av de upplevelser som vi fått vara med om 
genom åren.

Själv är jag "born to sail a schooner". -$•

Pelle på Tärnan ombord pä sitt älskade fartyg. Foto den 13 augusti 2004.

40



0 £ R  U R  G A M L A  F O T O a i 8

I min ägo har jag två fotoalbum som kommer från Röda 
Bolaget, Göteborgs Bogser- och Bärgnings Ab. Ur albu
men har jag valt ut två norska fartyg som gått på grund i 
svenska farvatten. Det övre visar ångaren Kong Oscar II 
från Arendal, som den 10 november 1942 gick på grund 
på Akerör, strax norr om Falkenberg, under tjocka. Ånga
ren gick hårt på nära intill land, men sprang inte läck. På 
styrbordssidan skymtar bärgningsläktaren Raketen. Från 
bärgningsångaren har kopplats en wire och Kong Oscar
II tycks backa för fullt för att hjälpa till att komma loss

från grundet. Kong Oscar II var på väg med styckegods 
från tysk till norsk hamn.

Den nedre bilden visar lastmotorfartyget Trianon från 
Tönsberg. Hon grundstötte den 1 januari 1927 vid Krå- 
keskären som ligger mellan Särö och Vallda Sandö på 
hallandskusten. Vajern mellan bärgningsångaren och 
haveristen syns tydligt. Den lilla bogserbåten långsides 
Trianon är Rederi Ab Transatlantics Glan.

Bertil Söderberg
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Det nya varvsomrädet dit varvet flyttade 1884. Dm gamla dockan ligger till vänster och den nya till höger ined ett indockat fartyg. Bild frän Skänes 
ringslivsarkiv.

Helsingborgs Varv

Eric Hallberg

V arvet i H elsingborg kom att bygga 
båtar under ganska exakt 100 år. Till 

att börja med byggde m an segelfartyg 
med träskrov, men man byggde två ång- 
skonertar 1873. Tjugo år senare bygger 
man det första fartyget i stål, då på det 
nya varvsom rädet dit varvet flyttat 1884. 
De första stålbyggena var segelfartyg, 
och det första ångfartyget i stål, Argo, 
byggdes 1899.

Efter Argo kom totalt 70 fartyg av olika 
typer att byggas fram till nedläggningen. 
1 denna översikt över varvets utveckling 
kom m er främ st den senare delen, efter 
varvets flytt till det nya varvsom rädet 
att behandlas.

Gamla varvsomrädet
Varvet i Helsingborg grundades 1866 av 
konsul Carl Henckel, som ursprungligen 
var verksam  inom  spannm ålshandeln, 
m en efter hand fick  han ett allt större 
in tresse  för s jö fa rt. På den tid en  var 
H elsingborg en täm ligen beskedlig las- 
tageplats, vilken utgjordes av två hamn- 
bassänger, inre och yttre ham nen. Den 
yttre ham nen om gavs av två pirarmar, 
och varvet kom att anläggas vid den inre 
delen av den södra piren, ungefär där ho
tel M arina Plaza ligger nu. Hamnen var 
märkligt nog tämligen nybyggd, trots det 
strategiska läget. 1832 kan anses vara det 
år då H elsingborg fick något som kunde 
göra skäl för beteckningen hamn. Dess

förinnan hade kajanläggningen bestätt 
av en enkel träbrygga som sköljdes bort 
i ett oväder 1825.

På det gamla varvsomrädet kom ett an
tal segelfartyg att byggas. Det kom att bli 
nästan ett nybygge per år fram till varvets 
omlokalisering till det nya varvsom rådet. 
D et första  nybygget b lev  Santos som 
sjösattes 1867. Huvudredare var ham n
kapten Pyk, och hans dotter, tydligen en 
ganska ung flicka, skulle döpa fartyget 
sam tidigt som det gled nerför stapelbäd
den. Uppenbarligen skakade skrovet till 
i sam band med d etta, och d otter Pyk 
drattade på ändan, och först när skrovet 
flöt fritt kunde dopet verkställas av den 
gissningsvis om tum lade gudmodern.
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Det gamla varvsomrädet i Helsingborg. 1884flyttades verksamheten till det nya området längre söderut. 
Karta från Dahlin 1941.

Åren efter Santos byggs barkarna In
dia (1868) och Hedvig (1869) och jakten 
Clara (1869)

1871 varvet b lir  ett aktieb o lag , och 
samma år byggs skonertskeppet Veritas, 
och skonerten Carl.

Man försöker 1873 sig också på att byg
ga två ångskonertar, Svea och Nore, båda 
m ed Carl H enckel som hu vud red are. 
M askineriet installerades vid Kockums, 
men det var inte lyckade konstruktioner 
och ångmaskinerna togs ut efter några år.

M ellan 1874 och 1879 byggs tre sko
nertskepp: Florida (1874), Thea (1877) 
och Kärnan (1879). Man byggde också en 
bark, Veritas (1876). Varvet kom, då det 
låg på det gamla varvsom rädet, att leve
rera en ganska brokig samling segelfartyg 
från små jakter till rejäla barkskepp och 
ångskonertar.

Nya varvsomrädet i Södra hamnen
Det ursprungliga varvsom rädet var be
gränsat, och ca 20 år efter varvets grun
dande (1884) var det dags att flytta verk
samheten ett stycke söderut i anslutning 
till den ham nbassäng som konstruerats 
under 1872-1879, och som fick nam net 
Södra hamnen. Här kom varvet att ligga 
i fortsättningen, och det är nu verksam 
heten kom mer i gång på allvar! En torr
docka anlades på varvsomrädet. Denna 
torrdocka hade för den tiden ansenliga 
dim ensioner: längd 82 meter; bredd 12 
m eter och 4,2 m eters djup. På det nya 
varvsom rädet byggdes till att börja med 
segelfartyg: briggen Wera (1884), barken 
Doris (1887), slätskonerten M acanim m a 
(1887), skonertskeppet Carl (1889) och 
barken V anja (1892). V anja kom att bli 
det sista  träfarty get som  byggd es vid 
varvet, och redan året efter levererades 
det första stålfartyget, skonerten Arla,

vilken följdes av ytterligare tre segelfar
tyg byggda i stål eller järn: skonertskep
pet Stella (1895) och skonerterna Alma 
(1897) och Frida (1898) i stål eller järn 
under åren 1895-1898. Varvets disponent, 
Carl Sylvan, var huvudredare till alla 
utom M acanimm a och Carl.

D et b lev  to ta lt nio seg elfarty g  som 
byggdes på det nya varvsom rädet innan 
det var dags att börja bygga ångfartyg.

Tidiga ångfartyg
V arvet hade ju  tid igare försökt sig på 
m askindrivna fartyg med mindre lyckat 
resultat, men nu försökte man återigen, 
och nu var kanske tiden mer mogen för 
ett lyckat resultat. 1899 byggdes det för
sta maskindrivna fartyget, Argo. Uppen
barligen betraktades bygget av Argo som 
något epokgörande, eftersom hon internt 
på varvet kom att kallas Ettan, även om 
hon var NB 24. Argo hade beställts av 
Angfartygsaktiebolaget Stella i Göteborg.

Efter Argo byggde man flera ångare på 
800 till 1400 ton dödvikt av samma gene
rella typ av midskeppsbygge. Ett undan
tag var M udir som hade överbyggnaden 
akterut. Mudir fick en ångmaskin från ett 
förlist fartyg, Hesslö. De flesta nybyg
gena under 1900-talets första decennium 
gick till helsingborgsredare, men NB 25, 
Falster, levererades till Ferm i Göteborg, 
och M udir till M otala Rederi Ab.

Flera av nybyggena byggdes på spe
kulation, till exem pel X B  26 (Höfding), 
X B  28 (Viking) X B 32 (Hasting). X är det 
gällde dessa tre nybyggen kom leveran
serna att ske till Rederi Ab Henckel, som 
ju  stod varvet nära. D et är m öjligt att 
man hoppades hitta en köpare utifrån, 
men om inte det lyckades så tog Henckel 
över fartygen.

Varvet byggde också två pråm ar för 
Sulitelm a Ab, Prima och Sekunda. Nam
net Sulitelm a till trots hörde företaget 
hem m a i H elsingborg, och anknytning 
till Sulitelm a var den att man där bröt 
svavelkis som användes för att framställa 
svavelsyra för syntesen av gödningsmed
let superfosfat. Det företaget som grun
dats 1875 av X ils Persson hette Skånska 
superfosfat- och svavelsyrefabriks Ab.

Tillverkning av däcksmaskiner
Genom köpet av H elsans m askinfabrik 
1893, fick  v arv et tillg ån g  till u tökad 
verkstadskapacitet, vilket m öjliggjorde 
en mer varierad tillverkning. Bland annat 
kom man att tillverka stationära ångpan
nor och oljecisterner.

Sam tidigt som Argo byggdes påbörjas 
tillverkningen av däcksm askiner, som 
tydligen tog ordentlig fart under 1932.

Tillverkningen om fattade till att börja 
med ångdrivna ankarspel och ankarkät- 
ting, och man kom att tillverka ett flertal
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om 1917 så att fartyg på upp till 3 800 
ton skulle kunna byggas: tidigare hade 
gränsen gått vid 2 000 ton, alltså kom 
kapaciteten nästan att fördubblas. 1923 
köpte varvet tom tm arken Helsingborgs 
stad. Sam m a år kom m er H elsingborgs 
Elektriska Svetsnings Aktiebolag att slås 
samman med varvet. Man planerade ock
så att uppföra bostäder för de anställda, 
men planerna kunde inte fullföljas, och 
fastigheterna kom att avvecklas.

Seriebyggen på 1400 ton
Under slutet av första världskriget bygg
des Meteor som skulle bli det första av ett 
antal m idskeppsbyggen på ca 1420 ton 
dödvikt. Förutom M eteor ingick i serien 
Elsie Mary, Torleif Hugo, Regulus, Gus
tav Adolf och Fyrleif. Flera av dessa kom 
att bli långlivade och ha en skiftande his
toria. Tiden efter första världskriget kom 
att kännetecknas av värld sekonom ins 
allm änna nergång. D etta hade till följd 
att bygget av NB 41, en ångare på 3 800 
ton som beställts av Rederiaktiebolaget 
Tertia i Göteborg, inte kom att fullföljas. 
Detta skulle i så fall ha blivit det i särklass 
största nybygget vid varvet, och skulle 
ha utnyttjat den nya stapelbädden. Tertia 
var även inblandat i NB 42, men i detta 
fall överläts kontraktet på Anders Smith 
i Stockholm . Ett påbörjat fartygsbygge, 
som hos H elsingborgs varv kom att bli

M eteor inledde varvets serie med 1 400-tounare 1917. Här ses hon som Ahlmarks Alstern. Bild frän Bertil Söderberg.

ankarspel för m arinen. Å andra sidan 
kom  m an inte att bygga några örlogs- 
fartyg förrän långt senare. Senare kom 
elektriskt drivna ankarspel att finnas på 
programmet, och sådana levererades till 
kryssaren Gotland och flera av stadsja- 
garna. Angförhalningsspel och ångdriv
na styrm askiner stod också på tillverk
ningsprogram m et. Även här skedde en 
avsevärd mängd leveranser till marinen. 
När det gällde hjälpm askiner kom man 
också att tillverka ångdrivna generatorer. 
Varvet tillverkade också ängvinschar och 
specialvinschar till mudderverk.

Tillverkningen av däcksm askiner kom 
att bli ett viktigt kom plem ent till varvets 
nybyggnationer och reparationsverksam- 
het.

Branden 1913
Varvets verkstäder brann ner 1913. Bran
den hade börjat i snickeriet och blev ett 
kraftigt avbräck dä varvet var överhopat 
av arbete. Verkstaden återuppbyggdes 
och elektricitet drogs in för belysning och 
drift av maskiner, så det blev en m oder
nare verkstad som uppstod ur askan av 
den gamla. Varvet blev genom branden 
tvingat att genomföra en m odernisering 
tidigare än vad man planerat, och man 
kan konstatera att branden i ett längre 
perspektiv stärkte varvets position. U n
der fö rsta  v ä r ld sk rig e t (1916) kunde

Helsingborgs varv tillverkade flera typer av far- 
tygsutrustning. Detta är en kombinerad hand- och 
ängstyrningsmaskin med beteckningen VKS 2. 
Bild frän Skånes näringslivsarkiv.

varvet utvidgas åt väster, och man fick 
ett arrende som löpte på 25 år. U nder 
denna tid anlades också ett gjuteri, vilket 
kom att placeras öster om det befintliga 
varvsom räd et. S tap elbäd d en  byggdes
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Bygget av Kam m a påbörjades i Korsör. Efter det varvets konkurs färdigställdes hon vid Helsingborgs 
varv. Bild frän Skånes näringslivsarkiv.

Fyrskeppet Fladen, eller Fyrskepp 32, levererades 1926. Hon kom att under större delen av sin aktiva 
tid ligga vid Vinga. Bild från Skånes näringslivsarkiv.

\ 3  44. köptes från Vaxholm svarvet 1923 
deras konkurs och såldes vidare till 

“ - r. smarin. Nybygget färdigställdes vid 
rvet och levererades som Sonja, och 

r : blev varvets första leverans till Trans-
— arin. I fortsättningen skulle Transmarin 

I: varvets viktigaste kund.
Vid denna tid beslöt styrelsen att varvet 

~kulle koncentrera sig på reparationer 
3cn ombvggnader.

1923 slogs Helsingborgs Varfs Ab sam-
— art med Helsingborgs Elektriska Svets- 
~:~gs Ab, och namnet blev Helsingborgs 
'.'arts & svetsnings aktiebolag. Samma år
irdigställde den sistnäm nda firman ett 

r.vbygge, som hade påbörjats pä varvet i 
Korsör, men inte kunnat färdigbyggas pä 
; r jn d  av varvets konkurs. Helsingborgs 
E lektriska Svetsn in gs Ab köpte då in 
skrovet och levererade nybygget till re
deri Ab Brunnby i M ölle, som gav henne 
r.amnet Kamma. Det var hårda tider för 
varven vid denna tid, och inte alla kunde 
klara av verksam heten ekonom iskt, men 
det fanns ju m öjlighet för de varv som 
hade bättre förutsättningar att utnyttja 
situationen.

Vid slutet av 1920-talet hade skepps- 
bvggeriet kom m it igäng igen, och man 
levererade Atos till Rederiaktiebolaget 
Helsingborg 1926, samt fyrskeppet Fla
den som tillhörde den trio som kom att 
bli de sista byggda fyrskeppen i Sverige. 
Fladen kom att tillbringa större delen av 
sitt liv vid Vinga. 1927 skedde leveransen 
av det hittills största nybygget vid varvet, 
Neva, som var b eställt av Transm arin. 
Neva hade en dödvikt på 2 390 ton. Neva 
kom att inleda en ny serie av fartyg, som 
hade en dödvikt på runt 1000 mer än den 
tidigare M eteor-serien.

N eva-serien  kom dessutom  att om 
fatta  C atalo n ia  och Joh an  Jean sso n . 
Under första halvan av 1930-talet blev 
tid ern a  åter d y strare , och 1 9 3 3 -1 9 3 6  
skedde i stort sett inte några leveranser 
frän varvet, sä när som pä bogserbåten 
Surte (1934). Varvet i Lundby hade gått 
i konkurs 1932, men man hade ett skrov 
färdigt som ropades in på auktion för
5 000 kronor av Helsingborgs varv. Surte 
levererades 1934 till Ab Surte-Liljedahl.

Den nya dockan 
blev färdig före kriget

Den första dockan hade inte ändrats se
dan 1879, och behovet av en större docka 
var trängande. Till sist kunde en ny större 
docka byggas efter att beslutet dragits i 
långbänk i stadsfullm äktige under flera 
år. Bygget skedde under åren 1935-1938 
som ett beredskapsarbete. Kom m unen 
fick 220 000 kronor i statsbidrag som ett 
beredskapsarbete. Varvet fick ett statligt 
lån på 292 000 kronor för att finansiera 
torrdockans kranutrustning. Det statliga

lånet löpte på 10 år. Varvet skulle betala 
årligt arrende för dockorna (drygt 45 000) 
löpte pä 30 år. Den nya dockan låg väster 
om den gamla. Bygget påbörjades 1935, 
och kom att drabbas av flera missöden, 
vilket gjorde att bygget kom att fördröjas 
kraftigt. Redan i augusti det året inträffa
de den första olyckan då den fångdamm 
som byggts upp för schaktningen brast. 
I början på januari 1936 inträffar nästa 
m issöde då fängdamm en vattenfylls på 
runt 20 minuter. Mot slutet av februari är 
det dags för en upprepning, men denna 
gång tar det hela två timmar innan dock
an vattenfyllts. Förutom dessa missöden 
som berodde på bottenm aterialets struk

tur, drabbas också bygget av strejker. 
Varvet hade fått leverans på kranar och 
annan utrustning, men den stora kranen 
fick lagras på Öresundsvarvet.

Dockporten hade en speciell konstruk
tion då den fälldes ner mot botten, inte åt 
sidorna som är det vanliga. Dockporten 
hade för övrigt tillverkats vid det egna 
varvet.

I november 1937 var så dockan äntligen 
klar, och i början av 1938 gjorde man det 
första dockningsförsöket, med Virginia 
från Jonstorp. Konstigt nog fungerade allt 
som det skulle!

M ot slu tet av 1930-talet ökade op ti
m ism en, och tiderna blev bättre, och i
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V arvsom rädet 1940.

Sti här säg det nya varvsomrädet ut 1940. Varvsomrädet hade expanderat och den nya dockan hade varit i bruk i 2 är. Bild frän Dahlin 1941.

sam band med detta kom  nybyggnads
verksam heten åter igång vid varvet, och 
nu var nybyggena större än tidigare. De 
första leveranserna under andra halvan 
av 1930-talet gick till Transm arin. Före 
kriget hann varvet med två nybyggen, ett 
till Transmarin, Irene, och ett till Rederi 
Ab Erling i G öteborg, M iram ar. D essa 
båda kan betraktas som en vidareutveck
ling av Neva-typen med större dödvikt 
och kraftigare maskin.

Krigsåren
Under krigsåren var inte nybyggnation 
prioriterad vid varvet, men reparations- 
verksam heten var desto livligare. Dock 
byggd es under krig et fö ljande fartyg, 
förutom en namnlös kranpråm till H el
sin gborgs ham n: Sonja, G ävle, A Th  
Jonasson, Heidberg och Mariaeck.

Sonja kom  utseendem ässigt att skilja 
sig från den tidigare Neva-serien, genom 
m odernare utseende med fallande stäv. 
Hon kom också att ha en större dödvikt, 
nästan 3 000 ton och kraftigare maskin.

Tjänstefartyget Gävle levererades 1941, 
och det var det andra tjänstefartyget som 
varvet byggt för Kungliga Lotsstyrelsen. 
Kalm ar hade levererats 1929. Ett tredje 
t jä n ste fa rty g  kom  att lev ereras  1953, 
Stockholm. Skrovet till Stockholm hade

dock byggts på Norrköpings varv.
Red Ab Bris hade beställt en lastångare 

på 2 925 ton, men kontraktet övertogs av 
Rederi Ab A Th Jonasson i Råå, som 1942 
kunde överta farty get som  döptes till

A T h Jonasson.
M an påbörjade också två nybyggen 

för tyska rederier. D et första nybygget, 
H eidberg, kunde 1943 levereras till ett 
rederi i Ham burg. Med M ariaeck blev

Heidberg var ett av de fä fartyg som levererades till tyska redare från svenska varv. Leveransen skedde 
1943. Bild frän Skånes näringslivsarkiv.
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Sommen och Skagern tillhörde den amerikanska standardtypen CM-1. De hade köpts av Lundgren och 
Börjesson, och de byggdes om vid Helsingborgs varv. Bild frän Skånes näringslivsarkiv.

Barranquilla sjösätts. Hon levererades 1952 till Väring. Systern B olivar levererades året efter. Bild 
från Skånes näringslivsarkiv.

situationen mer kom plicerad  eftersom  
man inte kunde få tag på olja, inte ens 
till provturen. M ariaeck blev liggande 
i H elsingborg och kunde inte levereras 
till det tyska red eriet före krigsslu tet, 
u tan hon såld es till e tt fran skt red eri 
som döpte henne till Oasis, och med det 
namnet levererades hon 1946.1 efterhand 
blev det tydligen en hel del problem att 
reda ut med det tyska rederiet som inte 
hade fått det fartyg de beställt.

Efterkrigstiden, m otorfartyg byggs
A ren efter krigets slut levererad es tre 
å n g fa rty g : G u d ru n  t i ll  T ran sm arin , 
M angen till A hlm arks och Bam se till 
Fred. Olsen & Co i Oslo. Av dessa tre var 
Bamse lite speciell eftersom  hon hade en 
Fredrikstad dam pm otor och pannorna 
på däck.

H elsingborgs Varv var sent ute med 
att leverera sitt första motorfartyg, vilket 
blev Hoi Hong 1948. Efter detta kom var
vet enbart att bvgga motorfartyg, undan
taget är Soya Lovisa som byggdes med 
ångmaskin så sent som 1954. Hoi Hongs 
syster, H oi H ouw , lev ere rad e s  1949. 
Dessa båda fartyg var beställda av H M 
Wrangell i Haugesund, och de skulle sys
selsättas med kusttrafik i Asien. De hade 
möjlighet att ta ett stort antal "unberthed 
passengers", runt ett tusental. Det rörde 
sig om infödd arbetskraft som på så vis 
kunde transporteras enkelt och billigt, 
men helt säkert inte värst kom fortabelt. 
Ytterligare ett bygge, avsett för samma 
trafik, Hoi Ying levererades till samma 
rederi 1955. Flera fartyg av sam m a typ 
levererades för övrigt till olika norska 
rederier från Lindholmen och Ekensberg.

1950-talet
1950-talet kom väl att bli varvets verkliga 
blom ningsperiod. Då byggdes också m 
en följd av detta kom dödvikten att öka 
med 75 ton.

Varvet kom också att bli en pionjär när 
det gällde undervattenssvetsning: 1946 
utfördes den första civila undervattens- 
svetsningen på s/s Hövding. Svetsningen 
tog bara tre dagar i stället för tre veckor 
om man u tfö rt rep aratio n en  i docka. 
D essutom  blev kostnaden för själva re
parationen avsevärt m ycket lägre.

E h ren sk ö ld  b y gg d es om 1950 från  
jag are  till freg att, v ilk e t b land  annat 
innebar att bestyckningen med avseende 
pä torpedtuber och kanoner reducerades, 
medan luftvärnet förstärktes och sjunk- 
bom bfällare tillfördes.

R yholm  som  tillh ö rd e  SAL ansågs 
vara ett riktigt olycksfartyg efter att ha 
varit med om två stora olyckstillfällen: 
första gången 1953, och andra gången 
1956 då hon kolliderade med en fransk 
ångare i Elbemynningen. Efter den senare

kollisionen reparerades hon på H elsing
borgs varv 1957-1958. Reparationen tog 
sin rundliga tid, och efter den fick hon 
nam net Carlsholm. Hon var också känd 
under öknam net slam kryparen.

Andra större reparationer var de som 
utfördes pä sveabåten  K are som  kom 
till varvet after att ha legat som vrak i 
Schelde en längre tid. Kare hade svåra 
skador och i samband med reparationen 
kom hon att byggas om till kylfartyg.

Lloydaren Algeria fick brand ombord i 
början av 1956 då hon låg i Landskrona. 
H on b o g serad es till H elsin gbo rg  och 
genom gick en om fattande reparation.

Som m en och Skagern tillhörde den

am erikanska standardtypen C l-M  som 
byggts under kriget och de anskaffades 
av helsingborgsrederiet Sigyn (Lundgren 
och Börjesson). De genomgick genomgri
pande om byggnader på varvet 1948, res
pektive 1949. O m byggnaderna innebar 
bland annat att poopdäcket förlängdes, 
och att lastrum fyra kom att bli utrustat 
för k y l/frys. Hytterna fick också ändras 
så att de uppfyllde svensk standard. A n
nars tycks inredningen vid köpet varit 
av hög klass med eluppvärm ning och 
luftkonditionering.

Minsvepare
U nder 1960-talet kom  också varvet att
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färd igställa  tre m insvepare för flottan: 
M 66 (V ållö ), M 67 (N äm dö) och M 68 
(Blidö). De kom att levereras under 1963 
och 1964, och de tillhörde A rköklassen 
som om fattade 12 minsvepare. Det kom 
att bli de enda byggena för flottan, även 
om de inte fick några nybyggnadsnum 
mer. Skroven, som var en ganska kom 
plicerad konstruktion av trä, sex skrov 
vardera hade byggts vid Fisksätra och 
Karlskronavarvet. Färdigställande sva
rade fyra varv för, förutom Helsingborgs 
varv: O skarsham ns varv, Kalm ar varv 
och Karlskronavarvet. Varje varv fick an
svaret för att färdigställa tre minsvepare.

Även om man inte byggt mer än dessa 
minsvepare för Kgl flottan hade man ju 
bvggt ett fyrskepp och fyra tjänstefartyg 
för Kungliga lotsstyrelsen.

M insveparbyggena var ju  inte första 
gången varvet hade övertagit skrov från 
andra varv för att bygga färdigt farty 
gen, det hade ju också varit fallet med 
Kamma, Sonja, Surte och Malmö,

Sammanfattning
Det är ju in tressant att varvet började 
med att bygga relativ t långa serier av 
fartyg, först de ätta 1420-tonnarna av 
M eteortypen m ellan åren 1917 och 1926,

och senare 2 300-tonnarna av N evaty- 
pen, men under senare år blev serierna 
kortare. Trion Olau Drot, Olau Ege och 
Olau Falk blev den längsta serien under 
varvets senare verksam hetsperiod.

Annars var det en påfallande b land 
ning av olika typer av båtar som byggdes 
av varvet.

Av helsingborgsrederierna kom främst 
Transmarin att anlita Flelsingborgs varv. 
Deras första bygget var Sonja (1923), som 
hade en dödvikt på 2900 ton. 1928 kom 
nästa bygge för Transm arin, Neva som 
var något m indre (2 390 ton dödvikt). 
Efter dessa byggen kom  flera andra för 
Transm arin. Flelsingborgs varv byggde 
flera Transmarinbåtar, men inte så många 
till övriga helsingborgsrederier.

Bland övriga rederier kom  Ahlm arks 
att äga tlera fartyg från varvet: Alstern, 
Gapern, M angen och Immen. Av dessa 
hade M angen och Im m en bestä llts  av 
rederiet, medan Alstern och Gapern till
hört andra rederier innan de förvärvades 
av A hlm arks. R egulus levererades till 
Rederi Ab Stjärnan i Karlstad, men när 
Ahlm arks rederi Ab bildades såldes hon 
till Uddeholm sbolaget.

U nder varvets senare verksam hetsår 
blev Olau Line ägare till fem fartyg från

varvet. I det sam m anhanget är det värt 
att notera att de sex sista byggena gick 
till Danmark.

Slutet för Helsingborgs varv
V arvsom rädet läg illa  för en eventuell 
expan sion  som  skulle kunna göra det 
m öjligt att bygga större fartyg, och den 
sista leveransen från Flelsingborgs varv 
blev alltså Olau Leif. Varvsverksamheten 
som den bedrevs av Flelsingborgs varv 
kom att upphöra, men först Fartygsm e- 
kano, och på senare är, Landskrona stål, 
har tagit över verksamheten, som numera 
med fram gång bedrivs som reparations- 
och servicevarv. Fortfarande i den docka 
som byggdes på 1930-talet.

Källor
Dahlin, Georg. Helsingborgs Varfs Aktiebolag. 
Helsingborg 1941.
Pettersson, J. H elsingborgs Varfs Ab. H istorik 
och Fartygsförteckning. N ordvästskånes Fö
retagsarkiv 1993.
H elsingborgs Dagblad, olika årgångar 
Svensk Sjöfarts Tidning, olika årgångar 
Båtologen, olika årgångar 
Länspum pen, olika årgångar

Varvets sista nybygge (nummer 96), Olau L eif lämnar varvet 1966. Därmed var en epok slut. Bild f å n  Skånes näringslivsarkiv.
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N yb yggn ad slista  H elsin gb orgs varv

År NB Namn Typ Levererad till Dödvikt

1899 24 Argo s/s Ångf. Ab Stella, Gbg 750

1902 25 Falster s/s Ferm, Gbg SOO

1903 26 Hötding s/s Henckel, Hbg 1200

1904 27 M udir s/s M otala rederi Ab 930

1906 28 Viking s/s Henckel, Hbg 1300

1906 29 Prima pråm Sulitelma, Hbg 350

1907 30 Atos s/s Red Ab Luggude, Hbg 1300

1907 31 Sekunda pråm Sulitelma, Hbg 350

1908 32 [ lasting s/s Henckel, Hbg 1400

1911 33 Rubin s/s A/S Rubin, Kragerö 900

1913 34 Romulus s/s A/S Rubin, Kragerö 1200

1915 35 Ernst s/s Corfitzon, Hbg 900

1917 36 Meteor s/ s Commercial, Höganäs 1420

1918 37 Elsie Mary Stanton, Landskrona 1420

1919 38 Torleif Hugo s/s Red. Ab Torleif, Landskrona 1420

1919 39 Regulus s/s Red. Ab Stjärnan, Karlstad 1420

1920 40 Gustav Adolf s/s Red. Ab Xordsjön, Gbg 1430

Regulus tillhörde de 1400-tonnare som varvet byggde 191,-1926. Hon levererades till Red Ab Stjärnan i Karlstad. Här ses hon under främmande flagg. 
Bild frän Krister Bångs samlingar.
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41 —

1921 42 Fyrleif s/s And. Smith, Stockholm 1420

1923 44 Sonja s/s AB Transmarin, Hbg 2900

1924 43 Fenja s/s Red. Ab Kare, Stockholm 1320

1926 43 Aros s/s Red. Ab Helsingborg 1450

1926 47 Fladen fyrskepp Lotsstyrelsen

1927 48 . . . . pram Hälsingborgs hamn

1923 46 Neva s/s Ab Transmarin, Hbg 2390

1929 49 Inger s/s Ab Transmarin, Hbg 2390

1929 51 Kalmar tjfartyg Lotsstyrelsen

1930 50 Johan Jeansson s/s Angb. Ab Kalmarsund, Kalmar 2370

1930 52 Norrköping s/s Red. Ab Norden, Norrköping 335

1931 53 Kalmarsund IX s/s Ångb. Ab Kalmarsund, Kalmar 1500

1931 54 Catalonia s/s Red. Ab Svenska Lloyd, Gbg 2310

1931 55 Verna s/s Ab Transmarin, Hbg 2350

1934 57 Surte bogserare Ab Surte Liljedahl, Surte

1937 56 Irene s/s AB Transmari n, Hbg 2460

1938 58 Miramar s/s Red Ab Erling, Gbg 2460

1939 60 kranpräm Hbg hamn

* h  m  i i a .  «

Tjänstefartyget K alm ar var den första iden kvartett tjänstefarh/g som varvet 
byggde. Bild från Skånes näringslivsarkiv.

NB 55 Vema var ett av mänga fartyg som varvet byggde för Transmarin. 
Bild frän Skånes näringslivsarkiv.
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Irene levererades före kriget. Hon ses på bild med gråmälnt skrov. Bild frän Gudrun var byggd 1946, och hade ängmaskineri. Bild frän Skånes närings- 
SkJnes näringslivsarkiv. livsaikiv.

1940 59 Sonja s / s Ab Transmarin, Hbg 2990

1941 61 Gävle tjfartyg Lotsstvrelsen

1942 62 A Th Jonasson s/s Red Ab A Th Jonasson, Räå 2925

1943 63 Heidberg s/s Aug. Bolten Nachf. Hamburg 2890

1943 65 Malmö tjfartyg Lotsstyrelsen

1946 64 Oasis S / 5 Cie Nouvelie de Navigation Busck 2950

1946 66 Gudrun s/s Transmarin, Hbg 2990

1946 67 Mangen s/s Ahlmarks, Karlstad 2190

1947 68 Bamse s/S Fred. Olsen & Co, Oslo 2500

69 —

1948 70 Hoi Wong m / s HM Wrangell & Co, Haugesund 3400

1949 71 Hoi Houw m/s HM Wrangell & Co, Haugesund 3260

1950 72 Immen m / s Ahlmarks, Karlstad 2265

1951 73 Bayard m/s Fred. Olsen & Co, Oslo 2550

1952 74 Erik Banck ni / s Erik Bancks RederiAb, Hbg 3900

1952 75 Barranquilla 111 / s Väring, Stockholm 2520

1953 76 Bolivar m i Väring, Stockholm 2520

1953 77 Stockholm tj fartyg Lotsstyrelsen

1954 7S Soya Lovisa s/t Red. Ab Walltank, Stockholm 4585

Det första motorfartyget blev H oi Wong som sysselsattes med att frakta 
arbetskraft i asiatiska farvatten.Bild frän Skånes näringslivsarkiv.

En annan sen ångare var Mangen som också levererades 194b. Bild frän 
Skånes näringslivsarkiv.
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H oi Houw var syster till Hoi Wong. Otroligt nog kunde man få  plats med B ayard byggdes 1951 för Fred. Olsen & Co. Några är tidigare hade varvet 
runt 1000 passagerare ombord. Bild frän Skånes näringslivsarkiv. levererat s/s Bam se till samma rederi. Bild frän Skånes näringslivsarkiv.

1955 79 Hoi Ving m/ s HM Wrangell & Co, Haugesund 4220

1955 80 Ulla m / s Transmarin, Hbg 3850

1956 81 Kerstin m/s Transmarin, Hbg 3840

1956 82 Massilia m/s Svenska Lloyd, Gbg 3480

1957 83 Neva m/s Transmarin, Hbg 3720

1958 84 Inga m / s Transmarin, Hbg 3750

1958 8? Cordoba m s Continental Shipping Co, Panama 4575

Att Transmarins Ulla var ett ovanligt vackert fartyg kan väl de flesta hålla med om. Bild från Skånes näringslivsarkiv.
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Dt’/; lilla tankern Irland blev eu av de sista leveranserna frän varvet

1959 86 Ursa TM m/s Transmarin, Hbg 3750

1960 87 Olau Drot m/s Olau Line A/S, Köpenhamn 3700/4925

1960 8S Ceres m / s Ab Förenade Superfosfat, Hbg 1050

1961 89 Flora m / s Ab Förenade Superfosfat, Hbg 1060

1961 90 G arm m s Rederi Ab Svea, Stockholm 2400

1962 91 Olau Ege m s Olau Line A/S, Köpenhamn 3740/4960

1962 92 Rapid cement A / S Aalborg Portland Cement 1220

1963 93 Olau Falk m s Olau Line A/S, Köpenhamn 3720/4940

1964 94 Irland m t A/S Det Dansk-Franske 2000

1965 95 Olau Hög m t Olau Line A/S, Köpenhamn 5250

1966 96 Olau Leif m t Olau Line A/S, Köpenhamn 5200

NB 41 och 69 blev inte byggda. NB 41 var en 3 300-tonnare som beställts av rederiaktebolaget Tertia, som samtidigt också beställt en 1 400-ton- 
nare (NB 42). Kontraktet för NB 42 övertogs av Anders Smith i Uddevalla på grund av att Tertia fått ekonomiska problem. Kontraktet för 

NB 41 annulerades och bygget avbröts, men Tertia fick betala 300000 kr till varvet för det arbete som utförts.

NB 64 beställdes av Deutsche Dampschiffahrts G S Hansa, Bremen. Pä grund av de kaotiska förhållandena under krigsslutet kunde NB 64, 

Mariaeck, inte levereras till det tyska rederiet, utan kom att levereras till det franska rederiet, då med namnet Oasis.

Förhållandena när det gäller NB 69 liknar de för X B  41. Fred. Olsen & Co beställde två fartyg, ett mindre pa 1 300 ton (NB 68), och ett större 

på 3500 ton (NB 69). Kontraktet ändras och kommer bara att innefatta ett nybygge på 2 500, vilket blir NB 6S. Därefter skrivs ett nytt kon

trakt för NB 69, denna gång med Rederiaktiebolaget Sirius i Helsingborg för ett lastängfartyg pa 2950 ton. Kontraktet var oförmånligt för 

varvet, eftersom beställaren när som helst kunde häva det och återfå det belopp som betalats in. Beställaren utnyttjade detta och bygget 
blev alltså inte av.
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Vykort från svenska hamnar och farleder

Bertil Söderberg

I förra numret började jag att visa vykort från min samling av 
hamnvykort. Tack ni som hörde av er och hade positiva synpunkter 
och även ni som sände in kompletteringar om vykorten, vilket man 
kan läsa i Horisonten Runt.

Den här gången har jag valt ett kort från Sundsvall, enligt initt 
tycke ett mycket fint hamnvykort.

Sundsvall var på den tiden centrum för skogsindustrin i Norr
land. H ärifrån och från alla närbelägna sågverk utskeppades 
enorma mängder skogsprodukter.

Sveabolagets expressångare Ragne har ankommit från Stock
holm en måndag kl 5.00 i slutet av 1920-talet. Man är i full gång 
med att lossa bilar som på kajen tas om hand av stuveriarbetare. 
Förmodligen är det nya bilar eftersom de inte verkar ha några 
registrerinsskyltar. Observera bilarna som är lastade pä båtdäcket 
akterut. Det är förmiddag och Ragne skall kl. 11.30 avgå till Luleå, 
så det är bråttom att fä allt klart tills avgången. På kajen syns flera 
hamnflanörer både kvinnor och män som intresserat följer arbetet 
på den så kallade Stockholmskajen.

En skuta är på ingående och bakom ligger en stor ångare ak- 
terförtöjd, vilket var vanligt i norrlanshamnar, för intagande av 
träprodukter.

Vykortet är skrivit i Skönvik den 20 januari 1929 och poststämplat 
samma dag i Sundsvall. Fotograf var J.E. Nahlin och något förlag 
finns inte angivet på kortets baksida.

I Sveabolagets turistresor 1931 beskrivs de två ångarna så här:

Expressångarna Ragne och Regin
K öpenham n-Stockholm -Sundsiw U -Liileä-Sundsvall-Stockholm -

Mnlmö-Köpenhamn

"Dessa snabbgående och förstklassiga syskonbåtar äro mycket 
välkända av den resande allmänheten i säväl in- som utlandet. 
Skall man göra en resa till Köpenhamn och det väna Danmark, 
eller till Sundsvall och Luleå, väljer man gärna Ragne eller Regin. 
Vad kan också vara angenämare än en resa med dessa ångare un
der vackra sommardagar, antingen man ställer målet söder eller 
norr om Stockholm? Om man från Köpenhamn vill fortsätta till 
kontinenten, från Sundsvall till Jämtlandsfjällen och Trondheim, 
eller från Luleå till Abisko, Narvik och Norges storslagna kuster, 
utgöra dessa båtar ett bekvämt och mycket anlitat transportmedel 
till de nämnda utgångspunkterna.

Under sommarsäsongen komma de under fjolåret påbörjade, 
omtyckta sällskapsresorna från Stockholm till Köpenhamn och 
Danmark att fortsätta. A venså komma för danskarnes räkning 
till Stockholm att anordnas under sommaren enligt sedermera 
kungjort program. På Ragne och Regin som innehar spriträttigheter, 
saknar resenären ingenting av detta livets goda, som ytterligare 
förljuvar tillvaron under en sjöresa."
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Stockholms Rederiaktiebolag Svea. 
Turbinångaren “ R egin"

En turlista följer och där står även att ängarna avgick från Luleå efter 
Narvikstågets ankomst kl 8 em.

Vykortet på Regin är från 1927, vilket syns på kortets baksida där 
man hade turlistan för sommaren 1927. På den tiden var det vanligt 
att man även skrev namnet på fartygets kapten i turlistan. Bifogade 
turlista tog upp hela delen där man normalt skrev texten till den som 
kortet sändes till. Tanken var nog att avsändaren kunde sända kortet 
och visa när ångaren ankom destinationen. Mer fick inte plats! Vykortet 
är tryckt och således inte ett äkta foto, därför den dåliga skärpan. Kortet 
är utgivet av Sveabolaget och därmed ett rederivykort. ^ t

Expressförbindelse 
Sto ck h o lm —M alm ö—Köpenham n 

K öpenham n—Stockh olm — 
Sundsvall—Luleå 

L u le å —Sundsvall—Stockholm
under sommaren 1927 

freservation för eventuella förändringar) 
ined förstkl. snabbgående passagerareångarna 

R a g n e  K apt. M.Eurenius R e g i n  Kapt. H j.Ardcll

S ö d e r g å e n d e :
Från Stockholm  
Ank. Malmö 
Från Malmö 
Ank. K öpenham n 
Pråtl Köpen hann 
Ank. Stockholm 

N o r rg å en d e :
Från Stockholm 
Ank. Sundsvall 
Frå n Sundsvall 
Ank. Luleå 
Från  Luleå 

(efter Narvikslfi 
Ank. Sundsvall 
Från Sundsvall 
Ank. S lockholm

lördag . . . kl 6 e. m
m åndag . . » 6 f. m.
tisdag . . . » 5 e. Hl.

» . . . » 6,30 »
onsdag . . . » 8 e. m
fredag . . . » 6,30 f. »in.

söndag . . . » 11 f. in.
m åndag . , » 5 »

» . . )) 11,30 »
tisdag . . . » 8 »
onsdag . . . 
ets ankom st)

» 8,20 e. m.

torsdag . . . » 4,30 »
» . . . » 6 »

fredag . . . » l i f. m.

....................  en ■ . . . 55



Norsk skeppsklocka
U n d er H o r is o n te n  ru n d t i 
seneste utgave av Länspum - 
pen leste jeg med interesse Eric 
Hallbergs brev, om handlende 
n o rsk  s k ip sk lo k k e , m erk et 
Daggry 1898 og observert som 
k irkeklokke på den svenske 
kirke (Stillegården) i sorfran- 
ske Haute de Cagnes.

S/s D aggry , 230 fo t lan gt 
og med en lasteevne på rundt 
1450  tonn, ble levert i okto
ber m åned 1898 fra Framnaes 
M ek. V erksted i San d efjo rd  
til red eriet AS D aggry (John 
P. P ed ersen  & Son), S tau bo 
ved Tvedestrand. N vbygget, 
registret under norsk flagg i 
Tvedestrand var utstyrt med 
en triple ekspansjonsm askin 
med tilhorende kjele fra Akers 
M ek . V e rk s te d . T o ta lp r is , 
245 375 norske kronor.

Sjelden har vel et navn vajrt 
mer velvalgt enn Daggry. Det 
kom til å sym bolisere et nytt 
d aggry  for s jo fa r tsm iljo e t i 
dette tradisjonelle, sterke seil- 
sk ip sm iljoet i Flosta, som er 
denne kommunens navn. Den

ne leveransen vakte betydelig 
oppsikt i sin samtid, fortelies 
det. John P. Ped ersen  hadde 
k atet lod d et i april 1897 da 
bygg ekon trakten  b le under- 
tegnet. Den aldrende reder pä 
Staubo im ponerte, selv i dag, 
men det g jor op pfolgningen 
også. I lopet av knappe fem är, 
innen utgången av 1902, skulle 
dette soknet ha en flåte pä hele 
16 stimere i fart!

R ederiet fly ttet år 1903 al! 
virksomhet til Kristiania og re- 
gistrerte folgelig sine skip der. 
Etter 17 års seilas under norsk 
flagg  solgtes D aggry i april
1915 til S v erig e  for 232 500 
norske kroner. Nye eiere var 
Kram fors Rederi Ab i Kram 
fors -  nå kom skipet til ä seile 
som W ilhelmina til 1932.

H ennes seilas under svensk 
flag g  sk u lle  b li u sed v an lig  
lang -  hele 40 är for forskjel- 
lige eiere og under tre ulike 
n av n . N em lig  W ilh e lm in a  
(1 9 1 5 -1 9 3 2 ) , d e re tte r  R ita  
(1932-1943) og til sist, Storö 
(1943-1955).

H va g je ld er d enne k irk e-

klokken i Frankrike, så er min 
teori at den ble skjenket m e
nigheten av skipets siste eiere 
i Sverige, nem lig  Rederi-A b 
Norrland (Odmark & A nders
son) i H ernösand. M uligens 
kjenner noen av Länspumpens 
lesere skipet fra hennes lange 
svenske tid, 1915-1955?

S/s Daggry (HRBS):
Tonnasje: 1196  bruttoton n / 
698 n e tto to n n  / 1 450 tonn 
dedvekt.
D im ensjoner: 221,5x33,7x12,4 
fot.
Triple eksp. dampmaskin, 106 
nhk / 650 ihk fra Akers MV. 
Total p ris for n y b y g g et var 
245 375 norske kroner.
10.1898 Framnaes M ek Verk
sted, Sandefjord (#32)
Bygget for AS D aggry (John 
P. P ed ersen  & Son), Staubo, 
registret i Tvedestrand. 
0 0 .1903  R e d e rie t f ly tte t  all 
virksom het til Lysaker, skipet 
nå registrert i Kristiania. 
02.1911 Överfort til AS Ocean 
(John P. Pedersen & Son), Kris
tiania.

04.1915 Kram fors Rederi Ab, 
(J. M an n erh eim ), K ram fo rs 
for NOK 232 500, ny tt navn 
W ilhelmina.
06.1916 Rederi-AB Wilhelmina 
(J. Mannerheim), Gudmundrå. 
03.1928 Rederi-Ab Stero (Ry- 
d ell & C arlsson), G öteborg. 
Pris 158 750 svenska kroner. 
04.1932 Rederi-Ab Rita (Hans 
Bennett), Stockholm, nytt navn 
Rita. 86 500 svenske kroner. 
0 0 .1 9 3 3  E ie rn e  k o n k u rs  i 
august. So lgt i d esem ber til 
Rederi-A b W ilhelm ina (Sten 
Rydell), Stockholm  for 26 200 
kroner.
00.1939 Ny kjele (boiler), byg
get og installert av Ab L ind 
holm ens Varv, Göteborg. 
01.1943 R ederi-A b N orrland 
(Odmark & Andersson), H er
nösand, nytt navn Storö.
Pris 53 000 svenske kroner. 
05.1955 Ankom Ystad 22. mai 
for hu gg in g . D ette arb eid et 
begynte i juli ved Ab Carl Pers
son & Söner.

M ine hovedkilder:
D ag B akka Jr: "F lo s ta  B yg- 
d eb ok  1 - S jö fa rt - Skogen , 
Vinden og havet", Flosta His- 
torielag, 2010.

http://skipsliistorie.uet 
Björn Tandberg 

NO-4550 Farsund.
E-post:

biotnndberg@combitel.no

Vi vill även tacka Bosse N ils
son och John E. Persson, vilka 
båda inkom m it med utförliga 
svar angående detta fartygs 
historia.

Redaktionen

d

S/s Daggry av Tvedestrand; her, som ny i 1898 -  beliggende i Sandefjord. Seilte deretter 17 år under norsk flagg for 
samme rederi. Kom år 1915 i svensk eie, da som W ilhelmina av Kramfors. Seilasen for flere svenske redere skulle 
komme til å vare hele 40 år! Hun var også registrert som R ita av Stockholm (1932-1943) og endelig som Storö 
av Hernösand (1943-1955). Sommeren 1955 opphugget i Ystad av firma Carl Persson & Söner. Foto fra "Flosta 
Bygdebok 1" av Dag Bakka Jr.

Vinjettbilden av Öresunds- 
bron i kvällsljus har tagits 
av Leif Ogestad, Limhamn.
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till både för- och akterpropeller.
Kalm arsundsbol agets sista 

klassiska färjebygge, vilket ock
så blev bolagets flaggskepp, 
var Kalm arsund V III, vilken 
levererades som m aren 1963. 
Detta var den första färja ut
rustad med ställbara propellrar 
kopplade till en Nohab-diesel 
pä 1 220 hk. En vpperlig isbry
tare, vilket jag upplevde under 
tjänstgöring om bord vintern 
1964. V III :a n  såldes, liksom  
övriga kvarvarande färjor, till 
Ju g o slav ien  19 7 2 -1 9 7 3  m en 
återbördades, efter en om fat
tande renovering, till Kalmar
sund 2002 och ligger numera 
upplagd i Färjestadens hamn.

Medsänder några bilder
Ingvar Rylander

laget. III:an var en mer renod
lad sommarfärja med plats för 
15-16 bilar och framdrivningen 
var en 4-cyl Holby-diesel på 195 
hk, vilken kunde kopplas till 
för- eller akterpropellern vilka 
var gängade åt olika håll. III:an 
såldes 1964 till Långedrag Ab i 
Göteborg, där hon fick namnet 
Göta. Hon är numera privatägd 
och skall, enligt uppgift, ligga 
upplagd någonstans i Göteborg. 
(Hon ligger vid G ullbergskajen  
uppström s G öta älvbron . Red. 
anm.)

Bakom  IV :an  på vykortet, 
syns en pålkran vilken troligen 
är sysselsatt med pålning för ett 
nytt tredje färjeläge. Detta för en 
större färja Kalmarsund VI, vil
ken sattes i trafik på höstkanten. 
VI:an lastade 29-30 bilar samt 
var byggd för isbrytning med 
en 7-cyl, omkastbar Nohab-die- 
sel på 1050 hk, kopplad direkt

Mer inform ation har jag fått 
från en läsare om ovan nämnda 
vykort från Färjestaden.

Bussen H151 (SJ 1258, Sca- 
nia-Vabis 1944, ursprungligen 
tillhörig Ölands Järnväg) togs 
(enligt bilregisterkort) ur trafik 
1956, så bilden måste alltså vara 
tagen någon gång under åren 
1948-1956.

Jag lyckas inte se på bilden 
om det finns något mera färje
läge än det i vilket "fyran" lig
ger. Gissar att det endast fanns 
e t t  f ä r je lä g e  (g e m e n s a m t  fö r  
"trean" och "fyran") i Färjesta
den fram till 1951, då "sexan" 
levererades; den krävde ett bre
dare färjeläge."

Jag tackar för komplettering
ar till vykortet från Färjestaden. 
Det är alltid trevligt att få mer 
vetskap om ett vykorts innehåll 
som jag  härm ed delger läse
kretsen.

Bertil Söderberg

Vykortet från Färjestaden
Hajade till när jag såg vykor
tet från Färjestadens hamn på 
sidan 33 i förra num ret. Ett 
kort jag inte sett tidigare trots 
att jag är född och uppvuxen 
pä Öland, endast fyra km från 
hamnen.

Färjestad ens ham n var ett 
kärt tillhåll under u p p växt
tiden, särskilt som m artid då 
ham n livet var som  m est in  Mnskininteriörer frän Kalmarsund VIII. Foto Krister Bång den20 januari 2005.

Kalm arsund VIII vid Färjestaden den 23 maj 2005. Foto Krister Bång.

Apropå vykort
På sid 32 i föregående num 
mer av LP finns ett vykort från 
M asthuggskajen i Göteborgs 
hamn. Det är en mycket intres
sant ham nbild  som  visar liv 
och rörelse både på kajen och 
på älven. E ftersom  det syns 
flera järnvägsvagnar tyckte jag 
att det kunde vara intressant 
att visa vykortet även pä järn- 
vägsforum. Det är många som 
är intresserade av hamnmiljöer. 
D är fin n s  ju  o fta  o lik a  trans- 
portslag representerade som 
även en icke båtolog kan vara 
intresserad av.

På vykortet syns bl a en fyr- 
axlig godsvagn som vid när
m are studie v isar sig var en 
tysk vagn. Med redaktionens 
samtycke har jag lagt ut vykor
tet på järnvägsforums hemsida 
och kommer även att göra det 
på en tysk sådan.

Som vanligt mycket läsvärt i 
tidningen!

Vänligen 
Bengt Dahlberg

tensivt.
Färjan som ligger i bortre fär- 

jeläget är Kalmarsund IV , i vil
ken jag jobbade i maskin ett par 
somrar i början av 1960-talet.

Fyran levererades från Kal
mar Varv till Ångbåts Ab Kal
marsund sommaren 1948. Hon 
lastade 20-22  bilar samt drevs 
fram av en 6-cyl Atlas-diesel, 
en omkastbar tvåtaktare på 465 
hk, vilken var kopplad till båda 
propellrarna. Fyrans skrov var 
is fö r s tä r k t  fö r  att h o n  s k u l le  
komplettera passagerarångaren 
Kalmarsund I även vintertid.

Färjeläget hitom IV:an är det 
vilket byggdes för bolagets förs
ta färja Kalmarsund III. III:an 
lev ererad e 1932 frän Fred e- 
rikshavns Varv som Nanny för 
trafik över Lilla bält men blev 
överflödig efter tillkomsten av 
den första bron 1935 varvid hon 
inköptes av K alm arsundsbo-

57



Mera om pråmar
I den m ycket intressanta arti
keln Samtrafik med järnväg och 
båt från Dalarne över Vänern 
till G öteborg i L änspum pen 
2011:1 skriver Bertil Rydholm 
att han förgäves sökt spår av 
de tre pråmarna som byggdes 
i Hjälmare Docka. Här något:

B yggand et av en ny H jel- 
mare K anal påbörjades 1819 
och hösten 1828 var kanalen 
klar för trafik. Sam tidigt som 
man byggde den nya kanalen 
anlades även en större to rr
docka vilken med tillhörande 
verkstäder stod klar 1833. Den 
var avsedd för rep arationer 
och några nybyggen före 1870 
har ja g  in te  h itta t. S k e p p s
byggm ästare  C.J. Stenström  
anställdes den 1 januari 1870 
och en om fattand e nyb yg g
nadsverksam het inleddes.

M ora-V äners Järn vägs Ab 
begärde den 2 mars 1888 an
bud från H jälm are D ocka på 
12 st pråmar, 3 st av typ 1 och 
9 st av typ 2. X ågra 12 pråm ar 
b e s tä lld e s  in te m en den 13 
ap ril 1889 u n d e rte ck n a d e s  
ett kontrakt där M ora-Väners

Järnvägs Ab av Hjelmare Ka- 
n a l- och  S lu ssv e rk s  Ab b e 
ställde 3 pråm ar av typ 2 för 
leverans vid första öppna vat
ten i Kristineham n, ej före den 
1 maj 1890. Pråm arna besikti
gades den 30 maj 1890 och då 
erhållit beteckningen No 10, 
No 11 och No 12. Så långt upp
gifterna från Hjelm are Docka.

Ordern på de övriga plane
rade fartygen gick till Sjötorp 
och även deras 9 fartyg färdig
ställdes 1890. Sjötorp fick även 
order på y tterlig are  10 p rå
mar vilka färdigställdes åren 
1894-1898 . Varför pråm arna 
till en början inte registrerades 
vet jag inte. Kanske var de inte 
registreringspliktiga.

D en 30 novem ber 1908 an
mälde M ora-Väners Järnvägs 
Ab pråm arna till registrering. 
M an skrev 22 liknande anm äl
ningar där det anges att prå
marna bekom mits genom köp, 
att de är byggda av ek och furu 
på järnspant, att de är avsedda 
att bogseras i öppen sjö samt 
att hem orten är Kristineham n. 
Åtm instone från denna tid he
ter pråmarna M ora Venern No

och ett nummer m ellan 1 och 
2. N ationalitetscertifikaten ut
färdades den 4 decem ber 1908 
med registreringsnumren 4938 
till 4959. Carl Joh A hlén och 
Adolf Flodman undertecknade 
den 27 november 1908 å H jel
mare Kanal- och Slussverks Ab 
bilbrev för de vid verkstaden 
byggda pråm arna vilka anges 
v ara  b y gg d a e fte r  e rh å lle n  
beställning.

Ab Broström s Linjeagentur 
i Göteborg anmälde den 8 de
cember 1916 att man förvärvat 
pråmarna Mora Venern No 10, 
No 11 och No 12 samt att de 
skall döpas om till A.B.L. No 7,

A.B.L. No 8 respektive A.B.L. 
No 9, vilket den 20 december
1916 antecknades som  verk 
ställt.

D rygt ett år senare, den 21 
mars 1918, anmälde Nordiska 
Transport Ab (G u staf San d 
ström), Göteborg att man bl a 
förvärvat pråmarna A.B.L. No 
7 och A.B.L. No 8 samt att de 
döpts om till Ålen respektive 
Ärlingen. Södra Garns Skepps
varv intygade den 7 november 
1931 att pråm en Ålen "b liv it

upphuggen så långt, att den 
inte längre kan betecknas eller 
användas som fartyg". N ord
iska Transport Ab i likvidation 
anmälde därför den 12 i samma 
månad att Ålen huggits upp. 
Ä rlingen hänger med några 
år längre. Där finns i registret 
endast antecknat avförd den 22 
juli 1936.

Wargöns Ab, Vargön anmälde 
den 27 mars 1918 att man för
värvat A.B.L. No 9 som döpts 
om till Wargön X. Ab Strömman
& Larsson i Göteborg anmälde 
den 4 februari 1920 att man ta
git över driften av fyra pråmar, 
bland den Wargön X som döpts 
om till AB S & L No V. Ström
man & Larsson, som var ett dot
terbolag till Wargöns Ab, drev 
"s in a" pråm ar i ham ntrafik  i 
Göteborg för WTargöns Ab räk
ning. Albert Olofsson på Öckerö 
intygade den 7 februari 1925 
att han köpt pråmen och sänkt 
den som brobyggnadsunderlag 
härstäd es. När Ström m an & 
Larsson den 16 samma månad 
anm älde saken avfördes prå
men ur registret.

Erik Ha g

Hulda från Stallarholmen blev s åld till Åland i maj 2008. Foto Per Lycke 
den 15 juni 2008.

Okänt fartyg identifierat
I Länspumpen 2009:1 undrar Sven Olof Sjöstrand vad det är 
för ett okänt fartyg som han har fotograferat i Stallarholmen 
den 21 maj 2008. Detta okända fartyg såldes i maj 2008 till 
Åland. Bifogar ett foto från den 15 juni 2008. Enligt köparna 
heter hon Hulda, inköpt från Stallarholmen och har tidigare 
varit lotsbåt stationerad på Idö. Hoppas att någon annan 
båtolog kan fylla på historiken.

Per Lycke

Harfyrniastbarken Svea funnits i verkligheten? Foto Terje W. Fredh.

Fyrmastaren Svea
Har det någon gång funnits en 
fyrmastad båt som hette Svea? 
Det undrar Sonja Arvidsson på 
Hovenäset. Hon äger en vacker 
modell som på underliga vägar 
hamnat pä Hovenäset. När hen
nes make var till sjöss 1945 låg 
hans båt, en bohusskuta, i Kal
mar. Vid den tiden var det en

storstrejk i Sverige och många 
hade det svårt med ekonomin. 
Ombord kom en kalm arbo som 
i en påse bar en skeppsmodell 
som han ville sälja. Priset var 
75 kronor. Modellens skrov är 
blåmålat. Nu vill Sonja Arvids
son och hennes son veta mer om 
modellskeppet.

Terje W. Fredh
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Henrys jakter
På det här vykortet från Hälle- 
viksstrand har fotografen fångat 
två jakter. Närmast i bild finns 
LL 582 Svea från Stocken byggd
1900 pä Resö som SD 1041 Olga 
för J Risp och O Engström på 
R esö . H on var k lin k b y g g d , 
13,26x5,35x1,65 m. Jaktriggad. 
Brutto 21,80, netto 16,51. År
1901 är hem orten Grebbestad 
med W. Henriksson som ägare. 
Om döpt till Svea (SD 96). År 
1907 k lassad  som  m otorjakt 
med hemort i Lysekil och med 
Lvsekils mek Verkstad som äga
re. D istriktsnum m er LL 582. 
Aret därpå, 1908, är hemorten 
Stocken med S. Andersson som 
redare. Då brutto 21,71, netto 
14,16. Ar 1916 förbyggdes hon 
till en längd av 13,38 m, bredd 
5,46 m och djup 1,83 m. Brut
to 26,18, netto 15,75. År 1930 
mättes hon igen. Dä var brutto 
26,90, netto 15,75 och dödvikt 
55 ton. År 1936 såldes hon inom 
orten för 4 500 kronor till Karl 
Simonsson och John Karlsson. 
1944 förliste hon och ersattes 
med nästa Svea (5468).

Bakom Svea ligger MD 249 
Fram  från Flatholm en byggd 
1913 på M arstrand. Byggd på 
klink för Johan Patriksson och 
O.B. Larsson. Brutto 27,73, netto

5,99 vilket 1920 ändrades till 
8,34. År 1927 finns noterat att 
ägaren med hälften vardera är 
Johan  P atriksson  och H enry 
Andersson. Ar 1935 är hemor
ten Tegelstrand med H. Solberg 
och E.M. Karlsson som ägare. 
Brutto 27,49, netto 16,86. Är 
1942 ägs hon i Hamburgsund 
av Ernst Karlsson, netto 14 ,13.1 
mitten av 1940-talet säldes hon

till Piteå.
Ett varv på Orust byggde 1905 

jakten Sylvia för Axel Hansson 
och H. E liasson  i Skärham n. 
K linkbyggd 12 ,38x 5 ,30x1 ,70  
m, 22, 00 brutto, 16,48 netto. 
Motorjakt 1911 och ommätt till 
21,85 brutto, 14,92 netto. Nu 
MD 225. Den 31 januari 1918 är 
hemorten Gravarne med Börjes
son som redare (LL 197) 1922

är hem orten Dragsm ark med 
H jalm ar Ödm an som redare. 
1923 har hemorten ändrats till 
U lvesund m ed H. W ikström  
som ägare. Förbyggd samma år 
vid Djupviks Varv. Förmodligen 
är det nu som bordläggningen 
ovan vattenlinjen blir på kra- 
vell. Såld i början av 1950-talet 
till Öckerö Lådfabrik och senare 
såld därifrån till Östersjön.

Henry Jansson

Venus och Vally II  vid Söder Mälarstrand i Stockholm frän mitten av 
1960-talet. Foto av okänd.

Vem berättar?
Vid Söder Mälarstrand i Stock
holm  ligger två slitna fartyg, 
bogseraren Venus och den lilla 
passagerarbåten Vally II. Vem

kan berätta om dessa båda far
tyg. Vally II verkar vara en 
"stånka" från västkusten men 
redaktionen vet inget om henne. 
Fotot är taget av okänd.

Redaktionen

Identifierat fartyg
Fartyget på bilden överst till 
vänster under ru briken De 
okändas bildkavalkad torde 
vara den i Amsterdam regist
rerade stålfiskebåten Pandora. 
I varje fall när jag bodde vid 
Klippan förde hon holländsk 
flagg även om den ombordva

rande m annen pratade riks
svenska. Jag såg fartyget nu i 
slutet av mars när hon passe
rade under Älvsborgsbron på 
väg ut. I övrigt vet jag bara at 
hon har en DAF huvudmotor 
och legat vid Klippans ång- 
båtsbrygga i många år.

Olle Gustafsson

Kanalbåt identifierad
På sidan 57 i förra numret av 
Länspumpen undrar Tore Ols
son om namnet på en kanalbåt. 
Fotot är taget vid gamla fiskhal
len i Gravarne (Kungsham n) 
och fartyget är Tryggö.

D et var i ap ril 1948 som

Spårö av Västervik såldes till 
John Henry Hansson i Gravarne 
och fick nam net Tryggö. Hon 
fanns kvar i samhället till 1962 
och hamnade så småningom i 
Stockholm. 1972 rapporterades 
hon vara vrak vid Ulvsunda.

Martin Wilhelmson

Stoppdag för Horisonten Runt i 
nästa nummer av Länspumpen är 

den 3 augusti 2011

Fram från Flatholmen och Svea frän Stocken i Hälleviksstrand. Vykort från Henry Jansson.
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De Okändas Bildkavalkad
O k än d  skuta

I min fotosam ling finns detta 
foto av en okänd fyrm astare. 
D et ser ur som att skrovet är 
av stål. Finns det någon som 
känner igen henne och kan tala 
om hennes namn och var bilden 
är tagen?

Bertil Söderberg

En vacker men okänd fyrm astskonare  
ur Bertil Söderbergs samling.

O k än d a fartyg
Kan någon hjälpa mig att identifiera följande fartyg som jag tagit 
under 1980-talet.
Okänd ångslup i Söderköping den 12 maj 1984,

okänd fiskebåt pä Koster sommaren 1986, 
okänt fartyg i Hajstorp den 7 augusti 1984, 
okänd bogserbåt på Koster sommaren 19S6.

Per Ei/eke

Fyra okända fartyg fotograferade av Per Lycke i m itten ao  1980-talet.
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Böcker på frivakten
Red Lennart Bornmalm

Gotland och dess färjor
Christer Jansson
Rikt illustrerad, 136 sidor, inbunden 
Trafik-Nostalgiska förlaget, Stockholm 
Pris 250 kronor vid köp från förlaget på 
www.tnf.se

Med postfärderna på 1600-talet började 
den passagerartrafik vi känner till m el
lan Gotland och fastlandet. I början var 
den högst sporadisk och oregelbunden, 
för att senare följa tidtabeller och gå allt 
snabbare.

Om den gotländska färjetrafiken berät
tar Christer Jansson i sin nya bok, som 
han kallar "en  nostalgisk bildkavalkad". 
O ch det stäm m er bra att den är både 
nostalgisk och rikt illustrerad. Det är en 
lättsam t berättad historisk översikt med 
tyngdpunkt på detaljuppgifter och kuri
osa. Framför allt uppehåller han sig kring 
1900-talets färjetrafik fram till 80-talet.

B land m ycket annat kan vi läsa  om 
vådliga reseäventyr v intertid , med in
frusna fartyg och både passagerare och 
b esättn in g  som  fått sätta liv et till. Då 
kunde det ta flera dagar, ibland veckor, 
att resa den väg som idag tar tre-fyra 
timmar.

Fram till mitten av 1800-talet fick man 
åka postbåt om man ville ta sig mellan 
Gotland och fastlandet. Sedan kom  de 
första hjulångarna för passagerartrafik. 
Det första ångfartyget på den här rutten 
var Ellida som sattes in 1829. Gotlands- 
b olaget b ild ad es 1865 och hade bland 
annat ångaren W isby i passagerartrafik 
mellan Gotland och fastlandet under åren 
1866-1912. Längst trotjänare var ångaren 
Thjelvar som var i trafik 1876-1955.

Så småningom blev fartygen allt större 
och bekvämare och turerna gick snabbare 
och tätare. Tu rism en ökade och 1955 
sattes den första  b ilfärjan  C h ristoffer  
Polhem  in i trafik. I början vinschades 
bilarna ombord.

C hrister Jansson har tidigare gett ut 
boken Över Östersjön till Gotland, där han 
mer ingående beskriver den här trafiken. 
Den nya boken verkar till största delen 
bygga på den tidigare, men med betydligt 
fler bilder.

Boken har höga n ostalg ip oäng, inte 
m inst på grund av de m ånga vykorten 
på 1900-talets passagerarfärjor.

Något jag saknar i boken är en källför
teckning som anger varifrån uppgifterna 
kommer.

Eva Johansson

Åsunden -  Sjön mellan gårdarna
Johnny Söderlund
Rikt illustrerad, 118 sidor, häftad
Förlag Maritim Kultur 2009
ISBN 978-91-633-5352-9
Pris 175 kronor vid t ex beställning från
www.bokborsen.se

Bokens titel är en parafras på Birgit Spar
res roman Gårdarna runt sjön. Sjön det rör 
sig om är alltså Asunden i Västergötland, 
och förutom Sparres roman är Asunden 
känd för Sten Stures fältslag på sjöns is mot 
danskarna år 1520. Författaren flyttade till 
trakten från Göteborg för några år sedan 
och hans intresse för bygden vaknade och 
han började nysta i historien. Från början 
var avsikten att skildra ångbåtstrafiken 
mot slutet av 1800-talet, men det dök upp 
andra intressanta fakta som pockade på 
uppmärksamhet. Författaren själv garderar 
sig med att innehållet kan synas vara något 
spretigt, och det kan man ju hålla med om. 
Avsikten var alltså att skildra sjöfarten på 
sjön, och det avsnittet utgör ungefär en 
fjärdedel av bokens innehåll. De båtar som 
trafikerade, och trafikerar sjön var och är 
av det beskedligare slaget, eftersom  det 
rör sig om olika slupar, och ännu mindre 
båtar. En av dessa, ångslupen Munter, är 
för närvarande under renovering i Vrena, 
och enligt planerna skall den komma i tra
fik igen på sjöarna Yngaren och Hallbosjön 
i Södermanland. Den originelle skepparen 
på Asunden, Olof de Verdier, Kapten Olle, 
bedrev med mindre båtar verksamhet på 
sjön, både passagerartrafik och timmer- 
flottning, och hans gärning beskrivs mer 
detaljerat. Hans båt, Gunhild, håller på 
att renoveras.

Man kan nog hålla med författaren om 
att innehållet är spretigt eftersom många

ämnen behandlas: krigshistoria, fiskar och 
fåglar som finns i och vid sjön, badhus och 
kallbadande, kanoting, folktro, vassbåtar 
(från Ra till leksaksbåtar som man kan göra 
själv av ett vassblad).

Sammanfattningsvis är det en charmig 
bok med tilltalande typografi och övervä
gande bra bildm aterial. Boken riktar sig 
främst de som är intresserade av Åsunden 
och bygden runt sjön, men avsnittet om 
sjöfarten på sjön har ett vidare intresse.

Eric Hallberg

Vi Bygget Skipene -  om skipsbyggings- 
industrin i Haugesund
Stein-Erik Dagsland & Tor Inge Vormedal 
Rikt illustrerad, 193 sidor, inbunden 
Vormedal Forlag, Haugesund, 2007 
ISBN 978-82-92879-03-0

Från våra norska vänner inom Norsk 
Skipsfartshistorisk Selskap (NSS) har vi fått 
föreliggande bok, vilken är en mycket intres
sant historik om Haugesunds skeppsbvggeri 
som utgjorde en inte oväsentlig del inom 
Norges omfattande skeppsbyggnadsindu- 
stri. Haugesund har en lång tradition beträf
fande skeppsbyggeri. Under den gyllene 
perioden under efterkrigstiden (1952-1983) 
blev närmare 140 fartyg till vid stadens tre 
skeppsvarv, vilka var Haugesund Mekaniske 
Verksted (HMV), Broderne Lothe-Flyte- 
dokken och Haugesunds Slip. Under stora 
delar av 1960- och 1970-talet var Haugesund 
bland de ledande skeppsbyggnadsstäderna i 
Norge. På flera sätt har skeppsbyggnadsin- 
dustrin haft en stor betydelse för Haugesund, 
förutom att de gett arbete åt flera tusen per
soner med hög produktion i kombination 
med god kvalitet på de fartyg som byggts 
givit staden ett gott renommé och en plats 
på världskartan. Fartygen som byggts i 
Haugesund är en viktig del i stadens histo
ria -  och idag finns endast HMV kvar som 
för övrigt är inriktad på offshoreindustrin. 
Boken bjuder läsaren på en kortfattad men 
intressant och givande resa i tid och rum om 
varven och dess verksamhet, samtidigt som 
den presenterar en kronologisk genomgång 
av samtliga fartyg som byggts i staden under 
förra århundradet. Förutom ovan nämnda 
varv tar författarna även med Hauges Jern- 
skibsbyggeri.

B oken är skriven  genom  ett sam ar
bete mellan Stein-Erik Dagsland som är 
en m ycket initierad kännare av norskt 
skeppsbyggeri och som varit anställd vid 
HMV sedan 1970 samt Tor Inge Vormedal, 
som är journalist/förläggare och utbildad 
vid Bergens universitet. Bildmaterialet är 
till stora delar i färg och av god kvalitet, där 
författarna lyckats behålla just 1960-talets 
speciella färgnyanser.

Detta är en klart intressant och läsvärd 
bok!

Lennart Bornmalm
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Images of Fishermen: the North Atlantic
Maria Olsen (foto), Menakhem Ben-Yami 
och Bui Tyril (text)
384 sidor, rikligt illustrerad
Global One Press Ltd, Aberdeen, UK, 2006
ISBN 978-1-906047-00-9
Pris 475 kronor vid köp i m useishopen,
Marinmuseum, Karlskrona

Boken kom ut för fem år sedan, men det 
gör den inte mindre aktuell. Den består av 
två delar, den första är en fiskeribiologisk 
översikt och p resen terar forskningens 
aktuella läge. Detta avsnitt, författat av Me
nakhem Ben-Yami, är inte helt lättläst, men 
det ger en bakgrund till den fiskeripolitik 
som bland annat bedrivs av EU.

Resten av boken, cirka 340 sidor, beskriv
er i ord och bild olika typer av fiskem e
toder vid Färöarna, Shetland, Island och 
Grönland. Varje kapitel skildrar en resa 
med en bestämd båt, och i den insprängda 
texten får man en bakgrund och förklar
ing till varför de olika fiskarna valt just de 
fiskemetoder som de är verksamma med. 
Sex olika resor presenteras:
-  Bottengarnsfiske, främst efter marulk, vid 
Färöarna med Gudrun.
-  Backefiske efter torsk runt Island med 
Tömas Thorvaldsson.
-  Bottentrålning efter gråsej vid Färöarna. 
Partrålning med Bakur och Stelkur.
-  Bottentrålning efter bottenfisk och havs- 
kräfta från Shetlandsöarna med Copious.
-  Partrålning med flyttrål med de färöiska 
fiskebåtarna C hristian i G rötinum  och 
Nordborg.
-Räkfiske vid Grönland med NanoqTrawl.

Att det är bilderna som är den viktiga 
komponenten i den här delen av boken är 
helt tydligt. Fotografen Maria Olsen har 
varit verksam som fotograf under 15 är, 
och denna bok är hennes första. Bilderna är 
otroligt bra och förmedlar en påtaglig när
varokänsla. Bilderna är i stort format, ofta 
över ett helt uppslag, och det stora formatet 
bidrar ytterligare till denna närvarokänsla. 
Man kan alltså konstatera att Maria Olsen 
är en ytterst skicklig fotograf. Texten till 
de olika kapitlen, författade av Bui Tyril,

är insprängda mellan bildsidorna och den 
lämnar i mitt tycke lagom mycket informa
tion som ligger på en helt relevant nivå.

Jag tycker att boken är ett mycket viktigt 
dokument för olika typer av fiske som nu 
bedrivs i Nordatlanten. Förutom de rent 
estetiskt tilltalande bilderna, ger texten en 
ytterligare dimension genom den ämnes- 
mässiga fördjupning den erbjuder.

2008 hade Maria Olsen en fotoutställning 
på Sjöhistoriska museet. Denna utställning 
rönte stor uppskattning, och det bör denna 
bok också göra. Som bonus får man ju 
också möjligheten att fördjupa sig i fisker- 
ibiologi tack vare den inledande texten.

Eric Hallberg

modeller. De är hans eget verk in i minsta 
detalj. Egenhändigt tvinnade vajrar till 
stående rigg, fungerande små ankarspel, 
sp ecialtillverkad e m in iatyrblock  i den 
löpande riggen. Otroligt att grova sjömans- 
nävar kunnat förfärdiga dessa konstverk 
utstrålande skönhet och elegans. Tack vare 
ett systematiskt detektivarbete har förfat
taren lyckats spåra de flesta av Aspgrens 
modeller, som presenteras med hjälp av 
detaljerade fotografier kompletterade med 
en översiktlig historik av respektive fartyg. 
Jannerö har med sin bok skapat ett äre
minne över segelsjöfartens sjömän, deras 
yrkesskicklighet och deras fartyg.

Anders Berg

Djuphavsseglaren och modellbyggaren  
sjökapten C.A. Aspgren
Lennart Jannerö
Rikt illustrerad, 119 sidor, inbunden
Eget förlag, Kungsbacka
ISBN 978-91-633-7429-6
Pris 241 kronor vid t ex beställning från
www.bokus.com

I en vacker liten bok lyfter författaren 
fram  en rem arkabel p erson ligh et med 
unika livserfarenheter och förmågor. I bo
kens första halva skildras figeholmspojken 
Carl Anton Aspgrens snabba karriär från 
femtonårig kockjungman i småskutor till 
ryktbar sjökapten med flera internationella 
rekord vad gäller passager av såväl ekva
torn som Kap Horn i stora segelfartyg. Ett 
av de mest kända är göteborgsbarken Sen- 
ta, som slutligen torpederades och sänktes 
av en tysk u-båt år 1916 utanför norska 
kusten. Besättningen tilläts lämna sitt ful- 
lastade fartyg genom att gå i livbåten. C.A. 
Aspgrens karriär i segelfartyg kröntes med 
befälet i Skandinaviens då största fullrig
gare Vinga från Göteborg. Efter att Vinga 
sålts till spanska köpare 1923 var tiden i 
segelfartyg definitivt slut. Befälhavarska- 
pet i ångfartyg har inte satt så djupa spår 
vad gäller äventyr och ägnas därför mindre 
plats i boken. Den andra halvan av boken 
ägnas åt modellbyggaren C.A. Aspgren. 
Här har författaren spårat de modeller av 
segelfartyg, som den mångkunnige djup- 
vattenseglaren byggt. Det började med 
beställningar från oskarsham nsredaren 
Arthur Wingren, som ville ha modeller av 
sina nybyggen. Pä grund av sin noggrann
het, detaljrikedom och autenticitet väckte 
m odellerna sådan uppm ärksam het att 
beställningarna strömmade in. Idag kan 
de beundras på museer och i kyrkor. "Jag 
har studerat fartyg från jordens alla hörn. 
Jag har detaljerna inpräntade i huvudet" 
förklarade den erfarne djupvattensegla- 
ren vid flera tillfällen. Som sjöman tyckte 
Aspgren inte om varken fusk eller slarv. 
Noggrannhet kännetecknar därför hans

Skepparegillet i Visby, medlemsblad 61
52 sidor, rikt illustrerad 
Pris 60 kr
Årsskriften kan beställas från Skepparegil
let, Katarinagatan 1, 621 56, Visby,
Postgiro 18 76 31-7

Trots det förhållandevis lilla omfånget 
lyckas redaktionen få plats med ett rikt 
och varierat innehåll i årsskriften. Både 
nytt och gammalt om den gotländska sjö
farten kan man finna i årets nummer. Den 
äldre sjöfarten behandlas i två artiklar, en 
om bramsegelskonaren Emelies sista resa 
under 1900-talets första år, och en om barken 
Maries resa till Jamaica 1887-1889. En längre 
artikel behandlar släkten Ekman och deras 
fartyg från slutet av 1800-talet och fram till 
nutiden.

Lotsen och konstnären Björn Hedberg 
målar större och mindre fartyg och en av 
hans bilder med de klassiska Drotten och 
Visby pryder omslaget. Själv blev jag mycket 
imponerad av hans bilder pä snipor som är 
synnerligen tilltalande. Modellbyggarna Ste
fan Bruns och Jan Claessons modell skonaren 
Baltica presenteras också.

Utöver detta finns det flera kortare b i
drag, v ilka som  sagt spänner över ett 
stort tidsspann och över olika ämnesom
råden. Visserligen kan innehållet tyckas 
vara tämligen lokalt förankrat, och en del 
föreningsnyheter finns givetvis med, men 
jag är övertygad om att varje sjöfartsintres- 
serad person kan ta del av innehållet med 
stor behållning.

Eric Hallberg
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När sjöfarten gick in i millen- 
nieskiftet anade vi en potenti
al i att samla sjöfartsanknuten 
bokutgivning, grafisk produk
tion och digital och tryckt 
kommunikation i en verksam
het. Med rätt kompetens, kon
taktnät och inriktning tyckte vi 
att idén inte kunde misslyckas 
-  och det har fungerat i tio år.

V I F IR A R  T IO  ÅR!

Breakwater Publishing AB 
startade i juli månad 2001 
och nu firar vi tio år! 
Välkommen in på www. 
breakwater.se och ta del av 
vårt utbud.

SV ER IG ES M A R IT IM A  
IN D E X  2 0 11 

Redaktör Klara Magnusson

Nu också med statsägda och 
K-märkta fartyg i skeppslistan. 
Läs även om Concordia Ma- 
ritime och SSPA Sweden AB i

FIN N ISH  M A R IT IM E  
IN D E X  2,0 10 -2.011 

Redaktör Krzysztof Brzoza

I text och bild presenteras den 
finska och åländska handels

flottan samt långtidsbefraktade 
fartyg på dessa hamnar.

SVEN SK SJÖ FA R TSH ISTO R IA  
I ST O R M  O CH  STIL T JE  
Redaktör Gert Malmberg

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. Rikt illustrerad. 345 kr.

Behöver Du hjälp med kom
munikation i form av årsberät
telse, företagspresentation, 
kund- och internkommunika
tion, bokproduktion och annat 
så finns vi här på Klippan vid 
mynningen av Göta älv och 
njuter av utsikten med tio års 
erfarenhet i kölvattnet.

Välkommen,

Välkommen med din beställning!
Våra böcker beställs lättast via adlibris.com. För beställningar via vår 
hemsida, plusgiro 192366-3 eller bankgiro 463-8417 tas en fraktavgift ut 
(50 kr inom Sverige, 125 kr inom Europa). Se hela Breakwaters sortiment 
på www.breakwater.se. Kontakta förlaget för företagsköp och större inköp.

B r e a k w a t e r ^ O
PUBLISHING J O

Breakwater Publishing AB, www.breakwater.se,order@breakwater.se, Banehagsgatan 15, 414 51 Göteborg, 031-722 74 80
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Till salu
Sveriges skeppslista 100 kr/st: 1966-1973, 1976, 1977, 
1978, 1979, 1980, 1982, 1985, 1986, 1990, 1992, 1993,
1994 ,1995 ,1996 . 100 kr/st
Lindholmens varv 1845-1945, häftad 200 kr
The Johnson Line (eng text) 100 kr
Sveriges rederier 100 kr
Svenska Flottans historia 1521 -1945 3 band 900 kr
Strandgut 1 -58 (saknas nr 34 o 56) 600 kr
Belgian Shiplovers sept 1968 /  nr 4 1975 nr 126-156

400 kr
Porto inom Sverige ingår i ovanstående priser. Vid hämt
ning i Kajutan i Göteborg drar vi av 50 kr.

KLUBB MARITIM -  GÖTEBORG  
kajutan@telia.com eller orjan44@hotmail.com  

Telefon 031-246515 (endast tisdagskvällar 18-21)

Fartygsnegativ till salu
På sikt kommer jag att avyttra en stor samling nordiska 
fartygsnegativ och börjar med Danmark. Merparten är 
svart-vita negativ, storlekar från 24x36 till 6x6 och 6x9. 
Många rariteter.
Cirka 800 handelsfartyg från VLCC, tankers, motorfartyg  
och roro. Bl a ÖK, Masrsk, Torm, Skou, DFDS och Laurit- 
zen. Många ex-svenska. 740 coasters, 16 motorseglare. 
Flertalet förpackade i skinnklädda lådor.
Förteckning på begäran.
Ge mig ett bud för denna unika samling! (Endast kontant- 
affär.)
Terje W. Fredh
Telefon 0523-10421
e-post fredh.terje@ jobbet.utfors.se

Möteskalender för Klubb Maritim-Göteborg

K ajutan sommarstängd från och med 28 ju n i och öppnar 
åter den 16 augusti!

Lördagen 3 september
Hamntur med Herkules, se sid 3.

Tisdagen den 4 oktober 2011 kl 19
Klubbmedlemmen Hans Eriksson kommer och berättar om sin 
tid på Rederi Ab Transatlantic 1977-1990. Vi kommer att få se 
Hans egna tagna foton samt gamla transfoton, varav många 
aldrig varit publicerade tidigare.

Fredagen den 28 oktober 2011 kl 19
Ingvar Holmqvists minne firar vi denna kväll, då avdelningen 
bjuder på middag. Obligatorisk föranmälan genom att skriva 
in sig på anmälningsblanketten i Kajutan.

Tisdagen den 1 november 2011 kl 19
Lennart Bornm alm och Rickard Sahlsten, med rötter i Bo
huslän, kommer denna kväll att låta oss få ta del av deras 
kunskap om Thordénrederierna. Intressanta foton både i färg 
och svartvitt har utlovats.

Fredagen den 9 december 2011 kl 19
Vi avslutar säsongen med traditionell ju ltallrik  i Kajutan. 
Obligatorisk bindande föranmälan till klubbvärlden Ragnar 
Magnander 0736-70 82 23

Filmaftnar
Följande tisdagar har vi filmvisning i Kajutan: 13 september 
visar vi filmerna Elevfartyget Stureholm och s/s Sydlands 
bärgning 1920. Den 11 oktober, 8 november och 13 december

Kajutan är öppen alla tisdagar mellan kl 18 och 21, dock inte 
under sommaruppehållet. Det är även öppet varje torsdag 
mellan kl 12 och 15 från och med den 6 oktober. Fikat är gratis 
som vanligt. Adressen är Sockerbruket 17 in på gården, första 
våningen. Tel 031-24 65 15.

Välkommen!

FOTOARKIVET • Klubb Maritim-Göteborg • Offert 51
Fotoformat 1 0 x 1 5 ( 1 0  kr/st) samt 1 8 x 2 4  (45 kr/st) 

Tillkommer porto och exp.-kostnad 15 kr, utlandet 25 kr.
Betalning vid leverans. Vid betalning från utlandet endast kontant.

OBS! FOTONA LEVERERAS I ORDNING FRÅN LISTAN. OBS!

Lennart Petterssons negativsamling Grimskär Kalmar 9621 Patria Skärhamn 9385
Gubben II Klädesholmen 9720 Pelikan Göteborg 9944

Bardal Varberg 10160 Gule Falkenberg 8419 Prinsessan Regina Göteborg 6517
Begonia Göteborg 9816 Gunn Djupekås 8359 Stena Baltica Göteborg 10676
Berglill Stockholm 10787 Ingela Smögen 9517 Suecia Stockholm 8623
Bia Göteborg 11015 Koster Edshultshall 10065 Sverker Smögen 4778
Braheholm Göteborg 9266 Kullen Hovenäset 9270 Tidö Stockholm 9906
Broholm Göteborg 8619 Libra Stockholm 7954
Carlsö Mollösund 9982 Lindö Klädesholmen 10596 Bogserbåtar
Ewald Hallsbäck 7569 Luna Hamburgsund 7719
Fina Fisken Stockholm 3937 Monica Skärhamn 10682 Bore Landskrona 10302
Fjaugen Slite 10140 Monita Stockholm 10485 Borgvik Göteborg 11129
Fjordskär Skärhamn 10025 Nordfart Degerhamn 9260 Bävern Uddevalla 11265
Gandia Göteborg 9467 Nycan Strömstad 2986 Mien Karlshamn 6868
Golden Oil Stockholm 8011 Ostkust Lidköping 11044 Storgrogg Stockholm 10648

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

Namn . ..........................................................................................................
Adress..........................................................................................................
Beställning via e-post bsg.soderberg@teiia.com

Sista beställninsdag är 
12 augusti 2011

därefter leverans inom 6-10  veckor
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