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

Per Lycke 50 år
Jungmannen som blev befälhavare i Klubb Maritim

Klubb Maritims ordförande Per Lycke har fyllt 50 år. Första gången jag träffade Per var i Västra Kretsens lokal 
Nakterhuset. Donald MacFie som var lärare till Per, hade ibland öppet hus för sina elever i sitt hem i Alingsås. Per 
satt då ofta i Donalds arbetsrum och tittade på allt bätologiskt som Donald hade. En kväll tog Donald med sig Per till 
Nakterhuset och Per blev Båtolog 797.

När Västra Kretsen åkte till London i september 1979 var Per yngste deltagaren med sina 18 år. Han hade dock redan 
som 15-åring prövat på sjömanslivet på Saga mellan Göteborg och London. Sedan blev det Laila och Breezand. Både 
hans far och farfar hade varit till sjöss och sjön lockade. Tanken var att börja på sjömansskolan i Göteborg. Nu blev det 
inte så men Per var fast biten av båtologin. Inom klubben har han nu avancerat och blivit befälhavare och besitter den 
högsta posten som ordförande. Han navigerar skutan Klubb Maritim med stadig hand på maskintelegrafen på Full 
framåt. Dom skall ha lite att göra i maskin (avdelningarna) också.

Fortsätt med det Per!
Grattis till 50-årsdagen i efterskott från oss i Göteborgsavdelningen!

Bertil Söderberg
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Redaktionellt

Vi hoppas att sommaren varit fin och givit många goda båto- 
logiska minnen. Länspumpen har varit runt om i landet och 
gjort reportage men vi finner att det blir mindre och mindre att 
titta på. Därför blir tidningar som Länspumpen allt mer viktiga 
då vi dessutom försöker att ta vara på det som en gång varit.

Trots att vi är fem personer i redaktionen söker vi alltid efter 
nya skribenter, så tveka inte utan hör av Dig!

Vi hoppas också att Du fotograferar flitigt! Fartyg som verkar 
nog så oansenliga idag kan bli högintressanta imorgon. Det är 
mycket viktigt att bevara det maritima kulturarvet i såväl bild 
som skrift.

Den tidigare utlovade artikelserien om de svenska second 
hand-inköpta paragrafarna är dessvärre skjuten på framtiden 
men boken om De svenska paragraffartygen kommer under 
hösten. Den kan beställas genom att betala in ett belopp sam
tidigt med årsavgiften för 2012. Inbetalningskortet beräknas 
nå Dig under oktober.

Väl mött i spalterna!
Redaktörerna

Ombyggda Sim ningen visar stolt upp sig 
utanför landets äldsta badort, Gnstafsberg i 
Byfjorden, efter att ha förrättat sin invigningstur 
dit. Foto Riekard Sahlsten.
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Vi söker besättningsmän/kvinnor av alla kategorier som seglat ombord i 
Ahlmarks-fartygen Alstern och Gapern byggda 1971 respektive 1972 vid 

Flekkefjord Slipp & Maskinfabrik i Norge!

Länspumpens redaktörer Eric Hallberg och Lennart Bornmalm 
är intresserade att skriva en längre artikelserie om fartyg till
hörande Ahlmarks Rederi Ab i Karlstad. De fartyg vi valt att 
börja med är de av Ankerlökken konstruerade fartygen Alstern 
och Gapern.

Kontakta gärna Eric Hallberg eller Lennart Bornmalm
Musikantvägen 26 C Barken Beatrices gata 40
224 68 LUND 417 60 GÖTEBORG
Tel 0706-76 40 08 Tel 031-23 07 02/0733-348 148
e-post eric.hallberg@biol.lu.se e-post lennart@gvc.gu.se
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Det var Bohusläns Båtservice i Kungshamn som sommaren 19S7 utförde plastningen av skrovet pä GG 253 P ort Said. Detta företag var specialiserat pä 
denna typ av verksamhet. På bilden ses fr v Sölve Larsson, ägare till Bohusläns Bätservice och skeppare Bertil Hansson. I bakgrunden ligger GG 253 Port 
Said. Foto Leif Jacobsson, Kamerareportage, Göteborg.

GG 253 Port Said -  en epok inom svensk fiskerinäring
A ndra och avslutande delen om Port Said

Lennart Bornmalm

Port Said kläddes in m ed plast
År 1987, i början av juni, togs GG 253 Port 
Said upp vid Kungshamns Slip & Mek. 
Verkstad (Roparebackens slip) för att plast- 
behandlas. De senaste två vintrarna hade 
varit m ycket kalla med islägg till havs, 
vilket hade bidragit till att flera fiskefartyg 
byggda av trä sprungit läck och sjunkit. 
Flera fiskelag hade därför i samband med 
detta övergått till stålfiskefartyg. Partrede
riet för Port Said ansåg att deras då 20 år 
gamla fartyg skulle kunna vara effektivt i 
ännu många år, men att de önskade skydda 
fartygsskrovet mot hårda isvintrar. I Fin
land hade en metod provats att klä in hela 
skrovet i plast, vilket fallit väl ut. Bertil 
Fiansson och hans söner beslöt sig för att 
plasta in hela fartygsskrovet från kölen 
till rangårdsjärnet. När bröderna Olsson 
i Skredsvik fick kännedom om att Bertil 
Fiansson och hans söner avsåg att plasta 
in fartygsskrovet på Port Said reagerade 
de med stor skepsis och befarade att vatten 
och kondens skulle kunna uppstå mellan

plastytskiktet och skrovet. Detta skulle i 
värsta fall kunna leda till att skrovet drab
bades av röta. För flertalet av bröderna 
Olsson var plast tillsammans med trä något 
som absolut inte var förenligt, och som 
man helst skulle hålla sig borta ifrån. Så 
de var definitivt inte lika entusiastiska som 
partrederiet inför denna nymodighet att 
plasta in ett fartygsskrov av trä.

Efter pingst (den 9 juni) 1987 inleddes 
förbered elserna m ed att p lasta in hela 
skrovet på Port Said. Medan fartyget ännu 
låg i vattnet togs all förhydningsplåt ovan 
vattenlinjen bort tillika med rangårdsjär
net. Det senare hade bröderna Olsson och 
dess anställda spikat så det närm ast satt 
som berget, vilket medförde att det tog ett 
par dagar att få bort. Därefter sliphalades 
Port Said och hela skrovet blästrades så att 
träet blev rent från all färg. Varje nåt urfräs- 
tes 20 mm djupt och 10 mm brett för att få 
bort gammalt beck och för att plastspacklet 
skulle få bra fäste. Sedan fick virket torka 
ordentligt under tre veckor. Eftersom kölen

och de första bordgångarna på Port Said 
var av träslaget bok krävdes extra lång 
torktid för bottenregionen, vilket var sex 
veckor. Medan botten torkade påbörjades 
arbetet ovan vattenlinjen efter tre veckor 
genom  att nåten beströks med prim er 
innan plastspacklet lades i för att jämna 
ut nåten. Hela fartyget täcktes med ett tak 
av presenningar för att skydda mot regn.

Efter att spacklingen av skrovet var klar 
kläddes detsamma med glasfibermattor, 
vilka fastsattes med plast som rullades på. 
Varje mattlager gav en tjocklek av 1,4 mm 
och efter att tre till fyra lager glasfiber
matta med plast pålagts, spikades dessa 
med rostfri spik. För att motverka att s k 
"stjärnor" bildades i plasten, vilket skulle 
kunna ge upphov till läckage borrades 
före spiken.

Man lade åtta lager mattor på bordlägg
ningen, vilket gav ett plastskal av 11-12 
mm tjocklek. I botten lades sju lager. Den 
största påfrestningen vintertid är givetvis 
vid vattenlin jen -  därför lades 10 lager
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matta i ett två meter brett bälte över detta 
område, vilket gav en tjocklek av 15 mm.

For att förstärka om rådet över stäven, 
kölen och akterstäven lades där ett 20 mm 
tiockt plastlager. För att ytterligare för
stärka utsatta om råden som t ex bogarna 
".ades i näst sista lagret en rowingväv som 
byggde 2,5 mm och var särskilt stark. Ett 
specialarbete gjordes med stäv och köl, 
aär en rostfri stävskena lades ovanpå 
rlasten . Skenan borrades och sattes fast 
med genom gående rostfria bultar vars 
ändar försänktes och svetsades slätt med 
skenan. Kölen försågs med en plastköl 
som täcktes med ett 15 mm tjockt galva- 
niserat u-järn. M ellan plast- och stålköl 
fylldes plast blandad med sand för att få 
det riktigt tätt. Hela kölen var sedan fast
satt som stävskenan med genom gående 
rostfria bultar.

Som skydd för trålborden på låringarna 
päsattes, förutom ett 15 mm tjockt plast
lager, också en rostfri plåt. Plastningen 
avslutad es vid skarnd äcket genom  en 
inlräsning på 15 mm fem centimeter frän 
överkant. Ovanpå placerades ett nytt 75 
mm brett rangårdsjärn, vilket spikades 
med sex tums ekspik.

Hela plastningen täckte en yta av 350 
kvm . K ostnaden för ett 12 mm tjock t 
plastlager var 1 200 kronor per kvm. Där
till kom spackling, slipning och målning. 
Dessutom tillkom stävskenan, kölen och 
slutmålningen, vilken utfördes två gånger 
med tvåkom ponentslack för att m otstå 
isen. Andra stora kostnader var hyra av 
slipen, täckning med presenningar och 
byte av bordläggning för 15 000 kronor etc.

Den totala kostnaden översteg väsentligt 
den kalkylerade kostnaden om 550 000 
kronor. Partrederiet tyckte ändå att investe
ringen var lönsam, vilken det sedan skulle 
visa sig vara. GG 253 Port Said återlevere- 
rades frän varvet i september 1987.

1989, under sommaren, byggdes däcks
huset ut i babords sida och delar av låd
stället togs bort. I detta utrymme inreddes 
omklädningsrum med tvättställ, samtidigt 
som mässen och byssan utvidgades i detta 
om råde. Ett större badrum  med dusch 
installerades i maskinkappen med ingång 
mot babord i det nyinredda omklädnings
rummet. Nedgången till maskinrum met 
flyttades också till detta utrymme och den 
tidigare maskinnedgången i korridoren i 
däckshusets styrbordssida stängdes. För att 
minska buller från huvudmotorn bekläd
des skottet som vette mot maskinrummet 
i korridoren i däckshuset med blymatta. 
Vidare byggdes en helt ny inredning i 
mässen och byssan, samt en ny nedgång 
i skansen . D essutom  byggdes ett helt 
shelterdäck. Alum inium arbetet utfördes 
av Sotenäs M ekaniska Verkstad Ab (Jan 
Holmstig), medan inredningen utfördes 
av Kungsham ns m arininredning. Båda

företagen är belägna i Fisketången.
1990, augusti till tredje veckan i n o

vember, installerades en ny huvudmotor 
ombord i fartyget. Detta var en 8-cylindrig 
Wärtsilä diesel typ 8R 22HF om 1000 hk 
(750 kw). Denna motor hade egentligen 
en effekt av 2 000 hk, men sänktes till 1000 
hk. Den tidigare maskinbädden och pro- 
pellerutrustningen behölls. Eftersom den 
nya m otorn var utrustad med en större 
ljuddämpare krävdes att fartygets skorsten 
ersattes mot en större. Samtidigt byttes den 
tidigare m esanm asten mot en ny större 
som fästes i fram kanten av skorstenens 
övre del i vilken den aktre radarn placera
des. Installationen utfördes av Karstensens 
Skibsvaerft A/S i Skagen.

Anledningen till att huvudmotorn byttes 
var en olyckshändelse så till vida att under 
sommaruppehållet hade partrederiet låtit 
renovera den b efin tliga huvudm otorn 
genom att bl a installera nya kolvar. Dessa 
hade olyckligtvis blivit felmonterade med 
något kvartsvarv av firman som utförde 
renoveringen -  och när motorn startades 
kyldes inte denna till fullo, vilket bl a re
sulterade i att vevaxeln gick sönder. Detta 
haveri blev mvcket dyrbart för partrederiet 
med inköp av ny huvudmotor och instal
lationen av denna, samt uteblivet fiske un
der hela hösten 1990. För övrigt var fisket 
under denna höst mycket bra.

1991, under sommaruppehållet, byggdes 
skansen om till två tvåmanshytter och en 
fyrmanshytt. Skansen försågs med en sk  
flytande durk för att minska vibrationer 
och öka komforten i skansen. Detta hade 
utvecklats av Projekt Lindholm en Ab i 
Göteborg. A rbetet utfördes av Sotenäs 
M ekaniska Verkstad Ab (Jan H olm stig) 
och Kungshamns Marininredning, Fiske
tången.

1992, den 2 januari, sålde Bertil H ans
son sin andel i fartyget till sönerna Jan och 
Sven-Göran Hansson. De kom därefter att

äga 50 % vardera i fartyget. Bertil kvarstod 
dock som huvudredare för fartyget fram 
till i september 1998.

1999, juni till september, ersattes den ur
sprungliga styrhytten mot en ny större och 
modernare av aluminium vid Ö-varvet Ab 
på Öckerö. Ö-varvet var totalentreprenör, 
medan Öckerö Båtvarv utförde inrednings
arbetena. Bland annat bvggdes en pulpet 
i vilken ett flertal instrument placerades, 
men även i takfriser byggdes olika navi- 
gationsinstrument in. I inredningen ingick 
både sittgrupp och två pilotstolar, samt 
television. Allt var smakfullt utfört i ljusa 
färger med ekträ som huvudsakligt träslag.

2005, i september, installerades en ny fyr- 
bladig propeller av Bergs fabrikat. Arbetet 
utfördes av Ö-varvet Ab pä Öckerö. Sam
tidigt byttes också propelleraxeln, medan 
den ursprungliga växeln av Hirschbachs 
fabrikat behölls. Den nya fyrbladiga Bergs 
propellern halverade bullernivån ombord 
sam tidigt som fartyget fick en jäm nare 
gång.

GG 253 Port Said 
skrotas efter 43 år i fiskets tjänst

I augusti 2008 beslutade sig bröderna Jan 
och Sven-Göran Hansson för att lämna en 
ansökan till Fiskeriverket om att skrota sitt 
fiskefartyg Port Said. Enligt Sven-Göran 
Hansson var inte beslutet lätt. För hans 
broder Jan var det kanske något lättare 
eftersom  han inom två är skulle uppnå 
pensionsålder och att han hade varit yr
kesfiskare sedan 14 års ålder. Orsaken till 
denna ansökan var att Fiskeriverket kunde 
erbjuda generösa skrotningspremier från 
EU till fiskelag som särskilt var inriktade 
på fiske efter torsk i Östersjön. Eftersom be
ståndet av torsk var hotat ville myndighe
terna minska fisketrycket på just denna art i 
Östersjön. Därför erbjöds skrotningsbidrag 
som i många fall låg långt över fiskefarty
gens marknadsvärde, vilket bidrog till att

P ort Said pfl väg in till hemmahamnen den 10 september 1999 i samband med att Ö-varvet Ab åter- 
levererat fartyget med den nya styrhytten. Foto Krister Bäng.
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Flerskiktsbild av Port Said utförad av Torstein 
Landström, Gränna.
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Sven-Göran Hansson har just startat hnvudmotorn ombord i m/s P ort Said för sista gången den 10 
maj 2009. Foto Lennart Bornmalm.

det var svårt att motstå ett sådant erbju
dande för många fiskelag. Partrederiet för 
Port Said lämnade i början av 1980-talet det 
pelagiska fisket (huvudsakligen sillfiske) 
och övergick då till att fiska framför allt 
torsk i Östersjön och Nordsjön. Under de 
sista fem åren bedrevs fisket enbart i Öst
ersjön. Därför föll fiskelaget inom kvoten 
för de som var inriktade på fiske efter torsk 
i Östersjön, där fiskekapaciteten skulle re
duceras. Sven-Göran som är 12 år yngre än 
sin broder Jan ville helst behålla Port Said 
och fortsätta fisket. Dessutom var hans son 
då i tonåren -  och skulle eventuellt kunna 
tänka sig att bli yrkesfiskare efter avslutad 
skolgång. Men att lösa ut Jan som ägare i 
Port Said var dock aldrig aktuellt för Sven- 
Göran, utan tanken lutade mer åt att någon 
eller några andra personer skulle köpa in 
sig i partrederiet. H ursom helst, när allt 
kom omkring valde Sven-Göran tillsam 
mans med Jan att sälja fartyget till skrot.

2008, den 18 december, sålde Sven-Göran 
Hansson sin andel (50 %) i fartyget till sitt 
bolag Hönö Röd Fiske & Turism Ab.

Fisket med GG 253 Port Said bedrevs tills 
sista veckan i april 2009. Därefter fördes 
fartyget till hemmahamnen för avrustning 
under ett par veckor -  och söndagen den
10 maj 2009 kl 21.30 lämnande GG 253 Port 
Said hemmahamnen för sista gången med 
kurs mot Grenå i Danmark. Det var en resa 
som skulle ta hela natten med ankomst till 
Grenå ca kl 07.30 påföljande morgon. Jag 
fick förmånen att få följa med på denna resa 
till Grenå som blev fartygets sista resa. Jag 
hade varit med på verkstadsprovturen som 
Bröderna Olssons båtvarv i Skredsvik gav 
i oktober 1966 vilken gick från Studseröd 
till Bornöarna och åter med Bertil Hansson 
som skeppare ombord. Nu var det hans

båda söner som tog fartyget på hennes sista 
resa, nästan 43 år efter leverans från varvet. 
Det råder ingen tvekan om att det hade 
varit ett bra fartyg genom åren, en riktig 
slitvarg. Varvet hade byggt ett synnerligt 
förstklassigt fartyg som väl stämde in på 
Bröderna Olssons slogan i annonserna, 
näm ligen "Förstklassigt m aterial -  gott 
arbete".

Det hade blåst kuling under dagen den
10 maj så det var mycket vågrörelse när vi 
kom utanför Hönö huvud, vilket gjorde 
att fartyget lade över en del eller snarare 
rullade en hel del. Eftersom jag är känslig 
för att bli sjösjuk visste jag vad klockan var 
slagen. Snart skulle jag få känning av att 
fartyget rörde sig mycket. Jag samtalade 
en stund med bröderna Hansson medan 
solen höll på att gå ned. Det var en vacker 
majkväll och det kändes nog för oss alla en 
smula vemodigt att det nu var Port Saids 
sista resa efter alla dessa är. Fartyget hade 
varit välkänt som Sveriges största fiske
båt byggd av trä. Tyvärr fick jag relativt 
snart känning av sjösjuka och sökte mig 
ut i friska luften. Inte för att detta hjälpte 
något nämnvärt då luftcirkulationen var 
god på bryggan ombord i Port Said, men 
det kanske hjälpte en aning. Snart därefter 
gick jag och lade mig och kände mig inte 
särskilt fräsch. Resan var inte lika behaglig 
som under provturen 1966 i Gullmarsfjor- 
dens lugna vatten. Efter några timmars 
gång kom vi i lä under det danska landet 
eftersom vinden var västlig -  och då blev 
det betydligt behagligare.

Jag somnade och sov gott i några tim
mar. Vid halv sjutiden på morgon var solen 
redan uppe och det såg ut att bli en vacker 
dag. Vi närmade oss nu sluthamnen Grenå. 
Väl i hamn kom Peter Sondergaard (en av

delägarna till Fornaes Aps) och hälsade 
oss välkomna. Han bjöd oss in på kontoret 
och dess lunchrum, där han och hans kom
panjon Kresten Hjelm Christensen bjöd på 
dansk frukost (morgenmad). Det var ett 
synnerligen trevligt och varmt bemötande. 
Både Kresten och Peter har tidigare varit 
fiskare -  och hade börjat skrota båtar i en 
liten skala i början av 1990-talet i anslut
ning till att dåvarande EG (Europeiska 
Gemenskapen, från den 1 november 1993 
Europeiska Unionen) ökade bidragen för 
utskrotningen av fiskefartyg som ett led 
i att reducera fiskeflottans storlek inom 
EG:s medlemsstater. Frän 1993 då bolaget 
Fornaes Aps bildades och fram till 2009 
hade företaget skrotat över 1300 fartyg. 
Enligt Kresten Hjelm Christensen var det 
Peter Sondergaard som initialt var mest 
intresserad av att skrota fartyg och var den 
drivande kraften, medan Kresten var mer 
intresserad av fisket.

Successivt blev det dock mer och mer att 
göra vilket krävde att båda ägarna engage
rade sig på heltid i företaget. Fornaes Aps 
har ett mycket gott anseende bland berörda 
fiskerimyndigheter i de nordiska länderna, 
vilket de är mycket måna om att upprätt
hålla. Fornaes Aps sysselsätter idag ca 30 
personer inklusive administrativ personal.

Efter frukost visade Kresten oss runt 
inom företaget och dess områden: det var 
kolossala ytor och byggnader fyllda med 
diverse skeppsutrustning som t ex v in 
schar, däckshus av aluminium, motorer, 
navigationsutrustning etc som företaget 
hade till försäljning. En del av utrustningen 
var nästan ny -  sä för den som söker begag
nad utrustning till sin båt är Fornaes Aps i 
Grenå en fantastisk fyndmarknad.

Senare pä dagen åt jag lunch tillsam -

Jan Hansson på bryggan under resan till Grenå 
tidigt på morgonen den 11 maj 2009. Foto Len
nart Bornmalm.
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mans med Jan och Sven-Göran Hansson 
och deras känslor var av förståeliga skäl 
mycket blandade denna dag. En epok var 
otvivelaktigt över för dem och GG 253 Port 
Said hade varit deras följeslagare i mer el
ler mindre ur och skur under årens lopp. På 
något sätt hade de lämnat en gammal kom
pis för gott! Deras fruar skulle komma med 
Stena Lines färja Stena Nautica på efter
middagen samma dag -  och därefter skulle 
de tillsammans resa på en liten semester i 
Danmark och efter ett par dagars resa hem 
med Stena Line över Frederikshavn-Göte- 
borg. Efter lunchen gick jag och tittade på 
Port Said en sista gång och tog några bilder 
i olika vinklar på fartyget. Nu hade Stena 
Nautica anlänt från Varberg till Grenå -  och 
det var dags för mig att säga adjö till Jan 
och Sven-Göran H ansson och tacka för 
att de vänligen låtit mig få förmånen att 
följa med på G G 253 Port Saids sista resa. 
Detta är jag idag mycket tacksam för. Inom 
släkten O lsson i Skredsvik är Port Said 
förenad med Bröderna Olssons signum för 
framstående skeppsbyggare. För Bröderna 
O lsson var Port Said ett prestigebygge, 
där de ville visa att det var m öjligt att 
bygga stora fiskefartyg av trä som kunde 
utrustas med starka motorer, när belackare 
hävdade det m otsatta. B ertil H ansson 
som i Skredsvik kallades "Bertil på Hönö" 
hade förtroende för Bröderna Olsson som 
båtbyggare -  därför blev deras samarbete 
genom åren m ycket gott. U tan omsvep 
anses Bertil som varvets bäste kund -  som 
genom sina beställningar och nya idéer 
möjliggjorde för Bröderna Olsson att både 
bibehålla och utveckla sin kompetens som 
skeppsbyggare av träfartyg.

Peter Sondergaard var vänlig och skjut
sade mig till Stena Nautica -  och vi fick 
nu tillfälle att samtala om när Port Said 
byggdes och att det var ett betydelsefullt 
bygge för varvet pä den tiden. D ärför 
byggde varvet detta fartyg extra starkt -  så 
det blir nog inte lätt att skrota det inflikade 
jag. Peter framhöll att han befarade detta
-  och dessutom var skrovet plastat, vilket 
inte underlättade upphuggningen dels av 
miljöskäl och dels på grund av att skrovets 
hållfasthet därmed var extra hög. Vidare 
inform erade P eter om att skrotningen 
skulle ta fart efter att ägarna rest -  och en 
vecka senare (18 maj) lämnade Fornaes Aps 
ett intyg till officiella myndigheter att Port 
Said var skrotad.

Väl ombord på Stena Nautica gick jag 
upp på övre däck och tog några sista bilder 
av G G 253 Port Said som låg i hamnen -  
och när Stena Nautica gled ut ur hamnen 
vinkade jag för mig själv ett sista farväl 
till Port Said samtidigt som minnena ru
sade förbi. Jag minns mycket väl när hon 
byggdes och hur stolta bröderna Olsson 
var över att få bygga detta stora fina fis
kefartyg- Provturen i Gullmarsfjorden en

eftermiddag i oktober 1966 hade givit ett 
starkt intryck och glädje vilket nu på något 
sätt kändes mycket nära! Det var overkligt 
att 43 år hade passerat förbi sedan dess 
och att det stolta fiskefartyget Port Said 
nu hade lämnats till skrot efter att ha varit 
i fiskets tjänst under alla dessa år med 
samma familj som ägare. Av alla fiskefartyg 
bröderna Olsson byggt genom åren har jag 
endast åkt med Port Said och dessutom 
både på verkstadsprovturen och på hennes 
sista resa. Fiskefartyget Port Said var ett 
begrepp och en symbol över framstående 
bohuslänskt skeppsbyggeri som nu tyvärr 
tillhör en svunnen tid. M otvilligt lät jag 
mig nöjas med min fars uttryck "Allting 
har sin tid" medan jag såg en sista skymt 
av GG 253 Port Said försvinna.

Fartygsdata Port Said (III)
Reg.nr 10731
Signal SIPG
Byggår 1966
Varv Bröderna Olssons Båtvarv

Ab
Byggort Skredsvik, Sverige
Bvgg nr. 250
Tonnage brt 150
Tonnage net 74
Lxbxd 98x23x11 fot;

30,09x6,94x2,91 meter 
Fart knop 11
Huvudmotor Lister Blackstone 8-cyJ 

diesel, typ EWS8L 
Effekt hk 1000
Hjälpmotor Lister diesel om 15 hk
Propeller JW Berg propeller, trebladig

med ställbara blad 
Trålvinsch Berg & Johansson mekanisk

vinsch med 6 tons dragkraft
Fiskerumskapaciet 1940 fisklådor (45 kg) då 

räknat i både det stora och 
det mindre lastrummet

Brännoljetankar 30 kbm + dagtank 1 kbrr. 
Vattentankar totalt 2 kbm

Byggarbetslaget
Följande personer byggde GG 253 Port Said 
under åren 1965/1966 vid Bröderna Olssons 
Båtvarv Ab, Skredsvik:
Ivar Orsbeck (1899-1973), timmerman, snickare 
sågare, bitr konstruktör & styrelseledamot 
Göran Ohlsson (1900-1976), timmerman, snick
are, sågare & montör
Verner Olsson (1906-1988), varvschef och sty 
relseordförande, timmerman, sågare & drivare 
Gunnar (Olsson) Bornmalm (1907-1998), tim
merman, finsnickare, målare inkl sprutmålning 
& styrelseledamot
John Olsson (1908-1989), finsnickare
Albert Olsson (1910-1991), snickare, montör 6c
konstruktör
Sören Olsson (1911-2001), timmerman, snickare 
och ansvarig för utstämpling av ek- och bokträ 
Östen Olsson (1915-1976), smed, montör & 
sågare
Arne Johansson (1921-1989) (svåger till Östen 
Olsson), smed, montör, svarvare & svetsare 
Fridolf Karlsson (1917-), timmerman & fin
snickare
Gunnar Karlsson (1925 -), huvudsmed, montör, 
svarvare, svetsare & problemlösare 
Henning Karlsson (1919-1990), smed, montör, 
svarvare, svetsare & problemlösare 
Gösta Olsson (1912-1995), timmerman & snick
are
Bror Rödin (1940—), timmerman & finsnickare 
Göran Carlsson (1952-), Båtbyggarlärling 
Sture Olsson (1947-) (son till Albert Olsson), 
sommar arbetare
Siv Olsson (1949-) (dotter till Verner Olsson), 
sommar arbetare
Ingalill Kollén (1950—) (systerdotter till Bröderna
Olsson), sommararbetare
Kjell Olsson (1951-) (son till Verner Olsson),
sommararbetare

GG 253 P ort Said i hamnen utanför Formes Aps anläggning i Grenå. Foto Lennart Bornmalm.
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Underentreprenörer ett urval
Ragnarssons Båtelektriska (Ruben Ragnarsson),
Fiskebäck (Göteborg)
Gunnar Nilssons Rör Ab, Skredsvik 
JE Lindbom Ab, Lysekil
Atlas Marin Ab, Göteborg (montör Holmberg) 
JW Berg Varv & Mek. Verkstad Ab, Hälsö 
Berg & Johansson Ab, Hönö

Föreliggande artikel har huvudsakligen 
behandlat historiken om det tredje fiske
fartyget Port Said. Ni kanske undrar vilka 
öden som följde de tidigare fiskefartygen 
Port Said. Nåväl, här följer i sammandrag 
dessa fartygs historia. Den första GG 253 
Port Said (reg.nr 9732) kontrakterades den 
19 december 1955 med utlovad leverans 
den 15 november 1956. Kontraktssumman 
var 331000 kronor. Fartyget blev något 
försenat och levererades först i februari 
1957. Efter några fram gångsrika år med 
goda sillfångster under slutet av 1950-talet 
ansåg partrederiet för Port Said tiden mo
gen för att investera i en ny och modernare 
fiskebåt. Då det andra fartyget GG 253 Port 
Said (reg.nr 10191) beställdes genom Ab 
Knippla Skeppsvarv (Sigward Carlsson) 
lämnades den tidigare Port Said (reg.nr 
9732) till försäljning.

1961, den 14 augusti, sålde Sigw ard 
Carlsson fartyget vidare till Evert Nilsson 
(1909-1988) 5/12, dennes son Filip N ils
son (1939-2009) 5/12 och Roland Claesson 
(1913-1994) 2/12. Priset var 355 000 kro
nor. Evert Nilsson och Filip Nilsson hade 
tidigare varit ägare av GG 592 Kon-Tiki
II (ex GG 918 Klinton från Öckerö, reg.nr 
8624, byggt 1942 vid JW Bergs varv, Hälsö) 
tillsammans med James Olofsson. Fartygs- 
namnet ändrades till GG 592 Kontiki III 
med hemort Knippla.

1964 installerades en ny huvudmotor, 
6-cylindrig June-Munktell typ 6TFD260M-

VH om 540 hk ombord i fartyget. Kontrakt 
skrevs med Ab Jönköpings M otorfabrik 
den 11 december 1963 (Beställningsnum
mer 3413). Agent var Rolf Hedlund i Gö
teborg. Inm onteringen utfördes av Ab 
Öckerö Slip och Mekaniska Verkstad (år 
1973 namnändrat till Ö-varvet Ab) till ett 
kontrakterat pris av 20 500 kronor. Motorn 
levererades från fabrik till Ab Öckerö Slip 
och Mekaniska Verkstad i slutet av april 
1964.

1965 installerades ett helt nytt däckhus 
med styrhytt av alum inium . D essutom  
byggdes en valback och även denna av 
aluminium ombord på fartyget. Arbetet 
utfördes av Flekkefjord Slipp & Maskinfa- 
brikk, Flekkefjord, Norge.

1971, den 17 juni, såldes GG 592 Kontiki
III för 318000 kronor till Göran Gunnars- 
son, Arvid Nilsson (skeppare), Bertil An
dersson, Harald Nilsson (son till Arvid), 
Sigfrid Johansson och Evert Andersson (far 
till Bertil) med 1/6 vardera. Samtliga från 
Träslövsläge. Fartygets namn ändrades till 
VG30 Nordland och ny hemmahamn blev 
Träslövsläge. Detta fiskelag bedrev huvud
sakligen flyttrålsfiske efter sill i Kattegatt 
och Skagerack, samt bottenträlfiske efter 
t ex torsk i samma områden beroende på 
säsongen.

1974, den 1 januari, sålde Sigfrid Johans
son sin andel i fartyget till Bertil Andersson 
och Göran Gunnarsson i samband med att 
han gick i pension.

1978, den 1 januari, sålde Arvid Nilsson 
sin andel i fartyget till Bertil Andersson och 
Göran Gunnarsson i samband med att han 
pensionerades.

Ca 1986 förlängdes valbacken med ca 
tvä meter vid Karstensens Skibsvaerft A/S, 
Skagen.

Ca 1987 förlängdes valbacken till ett 
shelterdäck på fartygets babordsida. Även

denna installation utfördes vid Karstensens 
Skibsvajrft A/S, Skagen.

1989, den 2 januari, överlät Evert Anders
son sin andel i fartyget til 1 sin son Bertil An
dersson och Göran Gunnarsson i samband 
med att han pensionerades.

1990, installerades en ny huvudmotor 
ombord i fartyget -  en 12-cylindrig Cater
pillar typ 3412 om 670 hk (493 kw). Arbetet 
utfördes av Sotenäsverken, Kungshamn.

1991, den 31 oktober sålde Harald Nils
son i samband med pensioneringen sin an
del i VG30 Nordland till Bertil Andersson 
och Göran Gunnarsson som därmed kom 
att äga 50 % vardera i fartyget.

1997 under 10 veckor på som m aren 
byggdes fartyget om till häcktrålare genom 
att ett nytt akterdäck med akterspegel av 
alum inium  installerades. D etta innebar 
att det tidigare fartyget förblev intakt och 
den nya skrovsektionen av alum inium  
byggdes samman akter om det befintliga 
skrovet. Arbetet som utfördes av Karsten
sens Skibsvaerft A/S, Skagen blev mycket 
lyckat och var det första av sitt slag som 
varvet utfört på ett fiskefartyg byggt av 
trä. Anledningen till att fartyget byggdes 
om till häcktrålare var att det underlättade 
fisket efter havskräfta, m edan fartyget 
användes som sidotrålare vid sillfisket. 
Därför behölls trältrumman pä fartygets 
fördäck för detta fiske.

2001 installerades vid Karstensens Skib- 
svaerft A/S, Skagen slingerkölar pä farty- 
getsskrovet. Dessa var av stål och 6 meter 
långa och 40 cm breda, vilket ökade farty
gets stabilitet avsevärt.

2002 ersattes brädgången med 10 mm 
aluminiumplåt som målades vit. Arbetet 
utfördes av Ab Träslövsläges Varv (Björn 
Langenbach), Träslövsläge.

2003 installerades fisktankar av alumi
nium ombord i fartyget, vilka användes 
vid sillfiske. Dessa utgjorde ca 2/3 av last
rumsutrymmet. Dessa hade en kapacitet 
av 40 ton. Den aktra delen av lastrummet 
bibehölls som tidigare. Även denna instal
lation utfördes av Ab Träslövsläges Varv.

2007, den 20 april, sålde Göran G un
narsson  och B ertil A ndersson  60 % av 
fartyget till Daniel Axelsson och dennes 
söner Lars och Mikael Axelsson (GG 158 
Sunnanland), Fiskebäck med 20% vardera. 
Fartyget blev en s k kvotbät.

2009, den 1 december, sålde Göran Gun
narsson och Bertil Andersson resterande 
andelen (40% ) i fartvget till Axelssons i 
Fiskebäck, som därefter kom att äga en 1 / 3 
vardera i fartyget.

2010, den 22 april, såldes fartyget till 
Kb Stengrunden 2258 (Thomas Zernell i 
Helsingborg) efter att i princip ha legat 
upplagt i Fiskebäcks hamn sedan 2007. Far
tvget behöll namnet men omvandlades till 
fritidsfartyg och ligger nu i Karlstad (den 
8 augusti 2010). Kb Stengrunden ändrades
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till Zeehavfs Shipping kb (Christian Nils
son, Billesholm). Fartygets namn förblev 
oförändrat och hemorten är Träslövsläge.

Fartygsdata Port Said (I)
Reg. nr 9732
Signal SGZY
Byggår 1957
Varv Bröderna Olsson & Co,

Båtvarv
Byggort Skredsvik, Sverige
Bygg nr 236
Tonnage brt 85,89
Tonnage net 64
Lxbxd 78x21,6x11 fot;

22,65x6,40x2,91 meter 
Fart knop 10,5
Huvudmotor Skandia 4-cyl diesel, typ 

485A
Effekt hk 300
Hjälpmotor Hartz diesel om 5 hk
Propeller ] W Berg propeller, trebladig

med ställbara blad 
Trålvinsch Berg & J ohansson mekanisk

vinsch med 3 tons dragkraft 
Fiskerumskapaciet 1 000 fisklådor (45 kg) 
Brännoljetankar 10 kbm 
Vattentankar 2 kbm

Port Said
GG 253 Port Said (reg.nr 10191) som le
vererades den 30 maj 1961 från Bröderna 
Olssons bätvarv Ab i Skredsvik såldes den
4 maj 1966 för 625 000 kronor till ett partre
deri i Bleket på Tjörn, vilket utgjordes av 
Georg Berntsson (skeppare), Ove Johans
son och Sven Johansson (huvudredare). 
Georg Berntsson och Ove Johansson hade 
tidigare varit delägare i LL351 Capråny 
(ex Rex; reg.nr 9844), som de hade förlorat 
i en brand på Nordsjön den 7 oktober 1964. 
Även detta fartyg var byggt i Skredsvik. 
Port Said döptes om till Lindesnäs efter 
den norska halvön Lindesnes som är den 
sydligaste platsen på Norges fastland - och 
som är känd för sin fyrstation och det 16 
meter höga fyrtornet. I Bleket hade fiskebå
tarna i mitten av 1960-talet temanamn efter 
kända norska fyrplatser som Lister och Ry- 
vingen. Därför föll det sig naturligt för det 
nya partrederiet att döpa deras nyinköpta 
fiskebåt till Lindesnäs. Distriktsbeteckning 
och hemmahamn blev GG 259 respektive 
Bleket. Tyvärr blev nya Port Said (reg.nr 
10731) försenad och levererades först den 
28 oktober 1966, varvid partrederiet för 
Lindesnäs fick vänta extra länge på sitt 
inköpta fartyg. Detta levererades först den 
18 oktober 1966 till partrederiet i Bleket. 
Under åren 1966 till slutet av 1968 bedrev 
partrederiet för Lindesnäs säsongsvis par- 
trålsfiske med GG 418 Lister, vilket gick 
riktigt bra. Tyvärr gick fisket dessemellan 
och under 1969 inte så bra rent ekonomiskt, 
vilket ledde till att dåvarande Skandina

viska Banken (numera SEB) tog fartyget 
i mät i december 1969. G G 259 Lindesnäs 
låg då i Blekets hamn.

1970, den 9 januari, inköptes fartyget på 
exekutiv auktion för 290000 kronor av Ab 
Skärhamns Oljetransport (Lars och Vilgot 
Johansson) i Skärhamn. Fartyget lämnade 
Blektes hamn tisdagen den 27 januari 1970 
och fördes till Skärhamn och lades upp 
till försäljning vid Malagaomrädet i Skär
hamns hamn. Epoken för Bleket på Tjörn 
som fiskeläge med större fiskefartyg tog 
definitivt slut i samband med att GG 259 
Lindesnäs gjorde sorti ur liamnen denna 
kulna och iskalla januaridag för över 40 
år sedan. Dock kom fartyget att ha Bleket 
skrivet på nam nbrädan även som fiske
fartyg på Åstol. I slutet av oktober 1970 
sliphalades G G 429 Rimfors (reg.nr 10771) 
från Åstol pä Skärhamns slip för besikt
ning i samband med att fartyget sålts till 
Danm ark. Anders Johansson, skeppare 
ombord på Rimfors, kom då över och sy
nade GG 259 Lindesnäs som låg upplagd 
vid kajen bredvid slipen. Östen Nilsson, 
som då var anställd av OT-rederierna hade 
åtagit sig att ansvara och se efter underhål
let av GG 259 Lindesnäs för Ab Skärhamns 
Oljetransports räkning. Östen Nilsson och 
Anders Johansson började sam tala om 
fiskebåten Lindesnäs och Östen erbjöd An
ders Johansson att köpa fartyget. Det ville 
dock inte Anders, dä erbjöd Östen honom 
att hyra det, men det var han inte riktigt in
tresserad av heller. Östen Nilsson stod dock 
på sig odi framförde till Anders Johansson 
att de kunde träffa Lars och Vilgot Johans
son för vidare samtal, vilket intresserade 
Anders Johansson. Resultatet blev att ett 
fiskelag på Åstol bildades bestående av 
brödraparen Gustaf Gustafsson och Olof 
Gustafsson (tidigare delägare i ståltrålaren 
GG 190 Silverfjord) och Anders Johansson 
och Ludvig Johansson (tidigare delägare 
i ståltrålaren GG 429 Rimfors), samt Olle 
O lsson (tidigare delägare i ståltrålaren 
GG 379 Themsen) och började fiska räkor 
med GG 259 Lindesnäs med Ab Skärhamns 
O ljetransport som ägare. Östen Nilsson 
var rederiets kontaktman och ombesörjde 
underhållet. 1 samband med att fartyget 
togs ur sitt upplag sliphalades GG 259 
Lindesnäs vid Skärham ns Slip & Mek. 
Verkstad för översvn och rengöring samt 
målning. All utrustning genomgicks och 
fartyget omändrades för räkfiske. Fartvgets 
namn, d istriktsbeteckning och hem m a
hamn förblev oförändrat, även om fartyget 
inofficiellt hade Ästol som hemmahamn. 
F iskelaget bedrev räkfiske i Skagerack 
och Nordsjön med landning i Göteborgs 
fiskhamn under 1,5 år. GG 259 Lindesnäs 
var under hela tiden till salu. En dag ringde 
Gustaf Gustafsson, som var skeppare om
bord, från fiskeplatsen till Östen Nilsson 
och meddelade att masten gått av. Denna

var av trä och var för övrigt den sista 
träm asten Bröderna O lsson installerade 
ombord i ett nybyggt fiskefartyg från deras 
båtvarv. Nu visade det sig att masttoppen 
var rutten så masten brutits vid infästet för 
trållyftet. Fiskelaget kunde dock bärga sin 
fångst och landa denna. Därefter gick de 
till Skärhamn, där Skärhamns Svetsverk- 
stad (ett dotterbolag till OT-rederierna) 
gjorde temporär lagning och förstärkning 
av masten med stålbeslag under helgen. 
Påföljande måndag kunde fartyget avgå 
på fiske igen. Därefter tillverkade samma 
företag en ny fin stormast av rostfritt stål 
som installerades ombord i fartyget. Vid ett 
annat tillfälle behövde vevaxeln i fartygets 
huvudmotor bytas - och ny sådan rekvire
rades frän Deutz motorfabrik i Tyskland. 
Det visade sig dock att den vevaxel som 
anlände från Tyskland var skev, vilket 
motorfabriken till en början inte ville kän
nas vid, men efter att Nohabs motorfabrik 
i Trollhättan inspekterat densam ma och 
m eddelade att den var skev gav Deutz 
med sig och levererade en ny vevaxel till 
Skärhamns Slip & Mek Verkstad, där den 
nya vevaxeln installerades. Troligen hade 
den skeva vevaxeln tappats i samband med 
transporten och skadats eftersom det var 
ett stort jack i densamma.

1972, den 2 augusti, såldes fartyget till 
Kiel i dåvarande Västtyskland för 420000 
kronor. Ny ägare blev partrederiet Bruno 
Madsen och fartyget döptes om till Walku- 
re II med Kiel som ny hemmalaamn. De 
nya ägarna hämtade fartyget i Skärhamn 
och avgick därefter till Kiel. Fartygets se
nare historia är i dagsläget inte känd, men 
jag återkommer till denna vid ett senare 
tillfälle.

Fartygsdata Port Said (II)
Reg.nr 10191
Signal SICU
Byggår 1961
Varv Bröderna Olssons Båtvarv

Ab
Byggort Skredsvik, Sverige
Bygg nr 243
Tonnage brt 99,94
Tonnage net 44
Lxbxd 84x22x11 fot;

24,64x6,53x2,77 meter 
Fart knop 10,5
Huvudmotor Deutz 8-cyl diesel, typ 

8BA8M2S 
Effekt hk 585
Hjälpmotor Lister diesel om 10 hk
Propeller JW Berg propeller, trebladig

med ställbara blad 
Trålvinsch Berg & Johansson mekanisk

vinsch med 4 tons dragkraft 
Fiskerumskapaciet ca 1150 fisklådor (45 kg) 
Brännoljetankar 13,5 kbm + dagtank 1 kbm 
Vattentankar 2 kbm. Ä-
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SVERIGES M A RITIM A  
IN D EX 2011 

Redaktör Klara Magnusson

Nu också med statsägda och 
K-märkta fartyg i skeppslistan.

Läs även om Concordia Maritime och 
SSPA Sweden AB i årets utgåva.

FINNISH M A RITIM E 
IN D EX 2010-20X1 

Redaktör Krzysztof Brzoza

I text och bild presenteras den finska 
och åländska handelsflottan samt 
långtidsbefraktade fartyg på dessa 

hamnar.

Svensk Sjöfartshistoria

I storm och stiltje
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. 345 kr.

Välkommen med din beställning!
Våra böcker beställs lättast via adlibris.com . För beställn ingar via vår hemsida, plusgiro 192366-3 eller bankgiro 
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w ww .breakw ater.se. Kontakta förlaget för företagsköp och större inköp.
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LASARBILDER
C e e s  d e  B ijl

E j . ER LAS

DFDS Britannia Seaw ays i New Watenvay fotograferad av Cees de Bijl den 20 maj 2011

R u d ig e r  B u r e l l H a n s  E r ik s s o n

Aegean Sky av Kingstoum. Byggd som TorFinlandia 1974 i Sandefjordför 
Tor-Line. Fotograferad den 29 november 2007 av Rudiger Burell i Östersjön 
pä resa Liibeck-Hangö.

1 2

Kathryn Spirit ex Holmsund i upplag i Sorel, Canada i oktober 2010 foto
graferad av Hans Eriksson.



Det måste ha varit svårt för atomsopfartyget Sigyn att ta sig iu i Simrishamns fiskehamn. Besöket gällde reparation av hjälpmaskineriet. Foto den 22 oktober 
2010 av Åke Möller.

R u d ig e r  B u r e l l R u d ig e r  B u r e l l

Taigeta av Portsmouth vänder i Gdansk den 23 augusti 2010. Hon byggdes 
1970 i Nystad som R epola och blev svensk som Ann Ragne 19S4. Fotograf 
var Riidiger Burell.

Finnforest - Stockholm i Liibeck den 5 mars 2010 fotograferad av Riidiger 
Burell. Hon är ett av fartygen i Stenas berömda Ulsanserie, som byggdes i 
slutet av 1970-talet. Flera av dem seglar ännu.
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Eureka kommer seglande in mot Göteborg en härlig höstdag. Foto Krister Bång den 6 oktober 2007.

Kuttern Eureka
Eric Hallberg

Den engelska kuttern Eureka har jag 
sett under många år dä hon läg vid 

bryggan i Oxevik. Det säg ungefär likadant 
ut från år till år, men plötsligt hade den 
fula, något ålderstigna, ankungen förvand
lats till en svan. Det är självklart intressant 
att ta reda på vad som låg bakom denna 
förvandling, så därför kontaktade jag Sven 
Segerstedt som tillsammans med hustrun 
Ingrid är ägare till Eureka. Jag träffade 
ägarparet en solig, men blåsig dag i maj 
för en intervju.

På kutterjakt
Sven Segerstedt fick tidigt ett intresse för 
engelska kuttrar. En del låg väl i generna, 
eftersom hans pappa Evert hade varit tills 
sjöss, bland annat i segelfartygen Ponape 
och l'Avenir. Evert hade därefter utbildat 
sig till skeppsbyggare vid KTH. Efter det 
att utbildningen var klar blev han en tid 
chef på varvet i Bovallstrand. Ett varv 
som bland annat kom att bygga fiskebåtar 
för Sovjet. En annan inspirationskälla var

konstnären Sven Rinman som bodde nära 
familjen Segerstedts sommarhus i Onsala. 
Sven Rinman var drivande när det gällde 
att sätta den engelska kuttern Gratitude i 
stånd. En galjonsfigur i detta sammanhang 
var för övrigt Kjell Wollter. Gratitude blev 
iståndsatt och Sven Segerstedt kom att 
vara ombord i henne under några somrar 
mot slutet av 1960-talet. Då dök tanken 
på att skaffa en egen kutter upp. Steget 
från tanke till handling var i detta fall inte 
långt. Logiskt sett skulle ju det rätta stället 
att hitta en engelsk kutter vara i, just det, 
England. Därför skaffade Sven 1969 en före 
detta lotsbåt, Lolita, för att åka över Nord
sjön för att leta upp en sådan. Tyvärr kom 
man inte ända fram, utan resan slutade i 
Danmark, och där fanns det inte så många 
engelska kuttrar.

Sommaren efter, 1970, gjordes en ny resa 
längs Norges kust för att hitta en kutter där 
i stället. Vis av erfarenheterna från somma
ren innan gjordes resan denna gång med 
bil. Man körde ända upp till Trondheim och

söderut, ivrigt spanande efter kuttrar, och 
i Bergen låg hon, Eureka! Affären gjordes 
upp och Sven, Ingrid och Svens svåger blev 
ägare till båten.

Eureka från Great Yarmouth
Eureka, som uppenbarligen är det ur
sprungliga namnet, byggdes 1880 i Great 
Yarm outh. Hon har en ganska ovanlig 
konstruktion eftersom  den undre delen 
av skrovet är klinkbyggt, medan den övre 
bordläggningen är kravellbyggd. Vid vilket 
varv hon byggdes är okänt. Vid ett besök 
på Great Yarmouths sjöfartsmuseum fick 
Sven kontakt med intendenten, C.H. Le- 
wis, som kunde ge uppgifter om några av 
ägarna i Yarmouth. Den första ägaren gick 
inte att spåra, men mellan åren 1886-1901 
hade Eureka fem ägare i Yarmouth. 1901 
försvinner hon ur rullorna för Great Yar
mouth, troligen har hon blivit såld till ett 
annat distrikt i England. Eureka såldes till 
Norge 1914.
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tureka när hon just kommit till Sverige, hoto Sven Segerstedt. Sun däeksbnlkar om- el! tidigt och stor! projekt, hoto Sven Segersteilt.

Tiden i Norge
Den förste norske ägaren var Josef Jansen. 
1938 såldes hon till Nils Kaland i Fonnes 
som blev hennes femte norska ägare, men 
också den som kom att ha henne längst tid. 
I samband med att hon sålts till Norge hade 
hon blivit motoriserad, och hon hade också 
fått en styrhytt. Den första motorn var en 
18 hk Verdandi, som ju alltså inte var så 
kraftfull. Den ersattes av en Wichmann på 
30 hk. Runt 1950 ersattes den motorn av en 
kraftigare motor, en 40 hk Wichmann. En 
större styrhytt byggdes i samband med det 
senare motorbytet. Nils Kaland använde 
henne som fraktfartyg, och den vanligaste 
lasten var fisk till Fleslands silloljefabrik 
söder om Bergen. U nder påsken 1955 
råkade Eureka ut för ett allvarligt haveri. 
Besättningen på tre man hade dock tur och 
blev räddad redan pä kvällen samma dag. 
Efter haveriet förstärktes skrovet genom att 
en extra bordläggning av fur lades på den 
ursprungliga av ek. Innan detta gjordes 
hade den klinkbyggda delen fått en jämn 
vta med kilformad läkt.

Hon användes som fraktfartyg fram till 
1966-1967, och blev sedan upplagd i Ber
gen under några år innan Sven Segerstedt 
dök upp 1970 och köpte henne för 8000 
norska kronor av den siste norske ägaren, 
Arnulf Olsen, som då bara hade ägt henne 
något år.

Eureka kom m er till Sverige
Efter köpet seglade man ner henne till 
Onsala. Omedelbart efter ankomsten star
tade arbete med att få henne i bra skick. 
Det första som gjordes efter ankom sten 
var att byta ut förstäven. Ekvirket till den 
levererades från Verner Olsson i Skreds
vik. Det arbetet utfördes i Lerkils hamn. 
Över sommaren 1971 låg Eureka ankrad

på N elleviken . Sedan dess har Eureka 
gåtts igenom ordentligt av sin nya ägare, 
för att återställas till originalskick. Detta 
har ju inneburit ett otroligt arbete under 
40 år, men Sven och Ingrid har inte gett 
upp, även om systern och svågern så små
ningom kom att lämna projektet.

H östen 1971 startade Sven och hans 
far en marina i Oxevik. Givetvis följer dä 
Eureka med dit, och där har hon legat sen 
dess. A rbetet med Eureka fortsatte och 
efter förstäven var det dags för nya däcks
balkar och spant.

Styrhytten från 1950-talet lyftes iland 
vid Oxevik, och finns ännu kvar där. Wich- 
mannmotorn ersattes 1980 av en Albin G 
62 på 140 hk. En mast fick man från väner- 
skutan Gunnaren.

Ett nytt däck lades som m aren 1996,

och året efter var det dags för reling och 
brädgång.

Gamla hjälpm edel
När man kommer till familjen Segerstedts 
hus i Oxevik blir man direkt imponerad 
eftersom  det står en 60 är gammal Wil- 
lysjeep med orange kaross på gårdstunet. 
Karossen ser lite rostig ut, men en ny är 
på gång. Den händige ägaren har lyckats 
med att lyfta ur bensinmotorn och ersätta 
den med en dieselmotor. Jeepen användes 
för olika uppdrag på marinan som Sven 
Segerstedt drev fram till 1990. Eftersom 
marken arrenderades, och ägarna inte ville 
sälja, ansåg Sven att det var svårt att driva 
verksamheten vidare, så i stället började 
han att undervisa på teknikprogram met 
pä gymnasiet i Uddevalla. Ungefär samti-

Sommaren 199/ fick fartyget ny reling och brädgång på styrbords sida. Foto Sven Segerstedt.
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digt blev Sven och Ingrid ensamma ägare 
till båten, eftersom svågern då drog sig ur 
projektet.

En annan gam ling, förutom  jeep en , 
är blocksågen som finns i ett uthus intill 
boningshuset. Det är en gamling som till
verkades för drygt 100 år sedan i Danmark. 
Innan den kom  till O xevik fanns den i 
Vasseröd på Orust. När Sven beskrev hur 
lätt det är att tillverka en mast måste man 
bli imponerad: "D et är bara att såga så att 
mastämnet är åttkantigt, och sedan är det 
bara att hyvla." Sven har också en pålkran, 
vilken ibland används när det gäller att 
bygga bryggor.

Eureka vid Beckholm en  
Numera är Eureka i sädant skick att det går 
att göra ordentliga seglingar med henne.

Sä här såg Eureka ut under ungefär 15 år. Foto Sven Segerstedt.

År 200S kom hon till Beckholmen i Stockholm. Foto den 11 augusti 2008 av Krister Bång.

Eureka inte har passagerarcertificat kan 
man ta högst 12 gäster.

A lbinm otorn som inte är helt pålitlig
-  den har ju  några år på nacken -  skall 
ersättas av en införskaffad Volvomotor, 
men som behöver kompletteras. Motorbäd
den måste ju också anpassas till den nya 
motorn. Propellern skall eventuellt också 
bytas. En ny kapp med skylight står också 
på listan över saker som måste åtgärdas 
före en sådan resa.

Inredningen skall kompletteras genom 
att en aktersalong skall inredas. En dusch 
hade ju inte heller varit så dumt, men det 
innebär att ytterligare vattentankar måste 
installeras. En annan tanke är att bygga en 
hjärtstockstrumma, som det fanns rester 
av tidigare, men det är ju inte ett måste, 
utan mer en önskan att komma så nära 
originalskicket som möjligt.

Det löpande underhållet är inte så krä-

År 2008 seglades hon upp till Stockholm 
och låg under vintern vid Beckholm en. 
Skälet var att två av sönerna är bosatta i 
Stockholm, så det kunde bli en del famil
jeliv då båten låg där. På den tiden var inte 
varvsområdet inhägnat, vilket gav en hel 
del kontakter med folk som hade vägarna 
förbi. En fördel med att ha en båt på ett 
sädant ställe som Beckholmen är ju också 
att det finns personer med samma intresse 
som man kan utbyta erfarenheter med.

Under tiden på Beckholmen seglade man 
också in i Mälaren genom Hammarbyle
den, och besökte bland annat Mariefred 
och Birka.

Planer för fram tiden
Tankarna är ju att Eureka skall kunna göra 
längre seglatser än tidigare, till exempel till 
England, men dä är det några saker som 
måste göras. En annan idé är att genomföra 
historisk makrilldörjning, men eftersom Den gamla styrhytten står kvar på land i Oxevik. Foto Eric Hallberg.
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En stilla och lugn kväll pä akterdäck.

vande då det inte är så många fler ytor än 
masterna som lackas: övrigt trävirke tjäras. 
Ofta får Sven och Ingrid hjälp av sonen 
Peter med fru Emm a som är den av barnen 
som visat mest intresse för Eureka. Vårut
rustningen beräknas ta ungefär 40 timmar 
totalt årligen. Sliptagning görs varje eller 
vartannat år för bottenmålning för att hålla

påväxten borta.
Som en sammanfattning kan jag säga att 

jag beundrar Svens och Ingrids otroliga 
tålamod med att återställa Eureka till ett så 
ursprungligt skick som möjligt. De tycksju 
inte ens ha tvekat under den långa period 
som renoveringen pågått!

Ägare i England 1886-1890
Beteckning under tiden i Yarmouth: YH 815 
1886-1901 J. Howes, Yarmouth
1895 Hewett & Co, Gorleston
1896 G. Balis, Great Yarmouth 
1898 G. Nicholls, Great Yarmouth 
1899-1901 A.R. Daniels, Great Yarmouth

Ägare i Norge
1914 JosefJansen

Joh. S. Langeland, Jörpeland 
Marcelius Pedersen, Jörpeland 
Emil Trondsen Grönnås, Moster- 
havn, Bömlo 

1938 Nils Kaland
Arnulf Olsen, Bergen

Mätbrev
En m ärklig om ständighet är att Eureka 
fick ett svenskt mätbrev innan hon fick ett 
norskt. Det svenska mätbrevet upprättades 
den 4 maj 1923 i Strömstad.
Dimensioner längd 17,74; bredd 5,15; djup 
2,37 meter.
Nettotonnage 26,25 registerton.
Norskt mätbrev upprättades i Stavanger 
den 29 juni 1923. Registrerades i Norge 23 
april 1924.
Mått i engelska fot längd 58,1; bredd 17,1; 
djupgående 8,1.
Bruttotonnage 38,97 registerton; nettoton
nage 26,36 registerton. # -

Sven Segerstedt vid sitt nästa renoveringsobjekt, en jeep.
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Signeborg, akvarell av Olle Amundson.

Olle Amundson, bild- och ordkonstnär

Krister Bång

Ml KIM

MOTIV:

För vår serie om M arina M otiv åkte 
jag ut till Marstrand för att träffa Olle 

Amundson, konstnär och sjöman.
-  För mig är det viktigt att en målning 

har något att berätta, säger Olle.
Och tavlan här ovan är en sådan berättel

se. Olle blev fascinerad av Sven Kjellgrens 
berättelse i boken Ragnar Nilsson och Rederi 
Ab Ragne. Till del beror det kanske ocksä på 
att Olle varit befälhavare i Ragne-rederiets 
Birgit Ragne.

Signeborg var byggd för att gå på de 
Stora Sjöarna i Kanada och hon levererades 
den 12 oktober 1939. Då hade andra världs
kriget redan brutit ut, så någon trafik på sin 
tilltänkta trad kunde inte komma till stånd. 
Signeborg lastade i stället full last av pap
persmassa i Sundsvalls distrikt och drog

sedan till USA. Fartyget gick sedan mes
tadels i fart mellan Nord- och Sydamerika 
och höll sig undan från krigets fasor. Först 
år 1947 kom Signeborg tillbaka till Sverige. 
Då var Berndt Redig kapten ombord. Han 
hade gått ut med fartyget redan 1939 och 
var den ende som var kvar sedan dess.

I boken finns det foto som ligger till un
derlag för målningen. Personen som står på 
kajen och väntar är skeppsredaren Ragnar 
Nilsson, Ragne-Bolagets chef.

Signeborg blev en trotjänare för väster- 
viksrederiet och såldes först i februari 1961 
till Brattbolagen i Göteborg och fick heta 
Adolf Bratt innan hon två år senare såldes 
till Italien. Hon skrotades 1971.

Olle Amundson är född i Stenungsund 
och gick till sjöss 1950 och seglade med 
Johnson, Transatlantic och Ostasiat innan 
han läste till sjökapten. Därefter gick han 
ut med Margaret Johnson och slukar varje 
rad som skrivs i Båtologen om detta fartyg. 
Han har också varit i samma rederis Lions 
Gate och även tredje styrman i Ahlmarks

Aspen innan han kom till Rederi Ab Ragne 
och blev befälhavare i Birgit Ragne. Ar
1965 blev han lots på Landsort men efter 
rationaliseringar där gick han åter till sjöss 
och kom till Stena Nordica som då gick i 
trafik mellan Skottland och Irland. Från 
1970 blev han lots i M arstrand där han 
sedan verkade fram till sin pensionering.

Redan tidigt började han med att måla 
tavlor. Ingen av föräldrarna hade några 
sådana talanger men Olles söner, Niklas 
och M attias, har ärvt lite konstnärliga 
egenskaper av sin far.

I sitt måleri vill Olle också visa det dra
matiska. Han har målat Vinia i full storm 
i Biscaya.

-N orrm ännenhar sin sjörullade akvavit, 
säger Olle, men vi hade sjörullat vin.

Olle har också målat en tavla av den lilla 
skutan Silva som förliste på Sälöfjorden 
den 11 oktober 1984. Besättningen rädda
des och även Silva såsmåningom.

O lle A m undson är förstås m edlem  i 
Klubb Maritim. Det blev han 1994.
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Nostalgi

Hon kom i laber morgonbris 
tusentals daggdroppar glittrande 
i solens första låga strålar 
lämnande lite svalkande fukt 
i skuggvinklarna

Hon kom i barlast, "sloiv ahead" i maskin
väntande lotsbåten
Ljuden frän kolvarnas svischande
de över vattenytan, halvt blottade
propellerbladens schaffsande genom vattnet

Hamnklargöring 
Smällande, knattrande steam 
rusande genom rör och draneringskranar 
Slamret från wincharnas tomgångsvarv 
spottande, fräsande, steamblandat kondens
vatten
Klinket från topprepsivincharnas stoppklackar 
över trummornas kuggkransar

Bommar som toppas 
preventerkättingarnas rappande ljud 
över luckekarmar och ståldäck 
Vippan d e skärs to ekar 
gungande i sina kättinglängor 
kanande, kraschande mot däck

Skepparn pä bryggan, vitskjortan pä 
snörvlande sin pipa

spridande sötman från "halfand half" tobaken. 
Timmerman pejlar runt 
3:e styrman pä toppbryggan 
klarande antenn

Avlösning tills rors. Hamnrorgängaren tar över
-  rätt som det går- visselsignal från bryggan 
Vakten pä däck -  ta hem loggen 
rigga lotslejdaren om styrbord 1 1/2 famn över 
vattnet
Lotsen äntrar ombord

För och akter. Koppla bogserbåtarna 
Bobords sida till kaj 
Fira en schackel till vattnet 
Stand by, klar att fälla

Snart skall den gamla steamern 
än en gång vara väl förtöjd vid kaj

Hon går i time-charter, World-Wide basis 
New York, Hongkong Rio, Sidney 
klotets alla hamnar 
alla lika aktuella

Dofterna frän  i "vindbrassade" luftrör 
förnimmande om caeao, kryddor, kaffe, 
melass, teak, mahogny, logs, copra, hudar 
och mycket, mycket annat 
som burits i dessa lastrums innandömen

under tiden och årens gäng

Garneringsträt genompyrt av alla dessa odörer 
rännstensslammets fram- och tillbakafärd 
mot slutliga silgallret

En gängen "epok” 
förnimbart bakom slutna ögonlock 
i näsor, i öron 
nu borta för alltid

Att än en gäng få uppleva ett tropikhamns- 
anlöp,
om bara för ett ögonblick, 
efter 25 dygn i sjön

Gubbarnas förväntningar 
landgångsfrossan, ivern, kanske breven, fröj
derna?
Lukterna, ljuden, ropen, orderna, svordomarna, 
kardelsprungna wires, trassliga kastlinor, 
kättingstoppare, blodiga händer 
kinkar och törnar på spelnockar

Roströken, slamret från spel och klys, 
kättingens dån när ankaret gick

Minns ni som kanl

Silvas förlisning, akvarell av Olle Amundson.
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M/s Ulvön. Idyllisk strandtomt.

Ulvöarna -  en norrländsk 
sevärdhet

Text Lars Pettersson, foto Lars Pettersson och Krister Bång

Undertecknad har semesterminnen från Ulvöhamn. Jag var på 1950-talet 
anställd i Konsum Matfors, där föreningsledaren som var min chef hette 
Gösta Nordlinger. Han var känd som en skicklig ekonom. Hans hustru 
Mary härstammade från Ulvön och hon tillhörde lotssläkten Wisten. Hen
nes far och farfar var kända lotsar på sin tid. I semestertider brukade jag 
följa med ut till Ulvön, givetvis kombinerade jag då resan med att hjälpa 
till med diverse uppgifter.

Ulvöhamn har idag en fast befolkning men redan på 1500-talet bodde 
där fiskare året runt. Strömmingsfisket har haft stor betydelse, såväl 
salt- och surströmmings tillverkning är produkter som gjort Ulvön känd 
i vårt land.

Via mina anställningar i olika Konsumföreningar i Medelpad och Ång
ermanland bl a i Mjällom och på Hemsön. I Mjällom märkte jag vilken 
delikatessvara surströmmingen är och då även i södra delarna av Sverige. 
År 1950 hade Gävlefisk problem med kvaliteten pä surströmmingen. 
Kooperativa förbundet hörde sig för om kvaliteten hos tillverkarna i 
Mjällom, och beställde därifrån istället.

Votivskeppet i kyrkan.

Två öar
Kanske mindre känt för många läsare är att Ulvön består av två öar,

Den gamla lotsuppassningsstugan. Ulvö Skärgårdshotell.
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Hamnen med Lotsberget i bakgrunden.

v era och södra Ulvön. På norra ön finns de kända fiskelägena Ulvöhamn
- r;r.dviken. Den sydligaste ön kallas Ytterön där fiskeläget Marviks- 

rr.an är beläget. Ytterön har en mer kargare typografi och har därför 
— åren varit mindre lockande för permanent boende. De tre nämnda 

räcelägena har lokaliserats till sund och vikar.
Såväl Ludvig Nordström som Kjell Söderberg har via forskning och för

irrande bidragit till att dokumentera Ulvöarnas historia. Kjell Söderberg 
■o— skrivit boken Lotsarna pä Ulvön, är hedersdoktor vid Umeå Univer- 
s;et. Han härstammar från en släkt som bott på Ulvön sedan 1500-talet.
'.'.ed sitt kunnande om Ulvön har Kjell Söderberg skrivit flera böcker
-  Ulvöarna bl a Ulvö lotsplats 1978 .1 den imponerande faktasamlingen 

rar. har kan man följa tre kända lotssläkten på Ulvön. Femton personer 
~ar varit lotsar i släkten Söderberg, sju från släkten Öhman och sex från 
makten VVisten.

\ ä r  det gäller Ulvöham ns fiskeläges historia har Kjell Söderberg 
rivit ut boken Ulvöhamn -  tvä bilder ur ett fiskeläges historia med första 
ie len  som behandlar perioden 1750-1850 om fjärrfisket pä Gävle. Del 
två handlar om fisket från 1905 med åretruntboende fiskare som blev
mantalsskrivna på ön.

Lotsuppassningsstugan flyttades vintern 1850- 1851 av mästerlotsen 
Jonas Öhman upp på lotsberget. Stugan är idag "m useum ". Där finns 
bl a Medelpads Sjöhistoriska Förenings samtliga nummer av tidningen 
Lubrikatorn. Stugan är öppen vissa tider under sommaren.

Till Ulvön tar man sig från Köpmanholmen med m / s Ulvön eller med 
m s Kusttrafik frän Docksta respektive Ullånger. Medelpads Sjöhisto
riska Förenings s / s Primus gör även turer till ön men är för närvarande 
inte i trafik pga renoveringsarbeten.

Ett besök på Ulvöarna rekommenderas varmt och det finns även Ragnhild och Kjell Söderberg.
med restaurang sommartid.

Centrum med brandstation och turistinformation. Ängbogseraren Primus i Ulvöhamn.

ifv i ä o  1 i £
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Det gamla Stenafartyget upplagt vid Cityvarvet den 21 juni 2011.

En TRANSFER till Cityvarvet

Som nytillträdd ordförande för Klubb 
Maritim Göteborg har man naturligtvis 

visioner för den framtida verksamheten. 
För mig är det viktigt att vår verksamhet 
attraherar nya och yngre förmågor med 
ett sjöfartsintresse som inte bara bygger 
på samlande. Att aktivt bevaka aktuella 
händelser inom sjöfarten är då ett viktigt 
inslag.

Sedan mitten av december ligger ett stort 
s k ropaxfartyg, Transfer, upplagt invid Ci
tyvarvet. Den initierade ser omgående att 
det handlar om en av de mest ombyggda 
enheterna i Stenakoncernens s k Ulsanserie. 
Det är med andra ord ett fartyg av stort 
sjöfartshistoriskt intresse som prytt ham
nen under första halvåret 2011. Det kändes 
nödvändigt att ta en närmare titt på detta 
epokgörande fartyg som nu uppnått den 
aktningsvärda åldern av 34 år.

Transfer ägs av det lettiska bolaget Sia 
Finest i Riga, men står under management 
av Brax Shipholding Rederi Ab i Göteborg.

Riekard Sahlsten

Vid kontakt med vår klubbmedlem Sven- 
Olof Brax erhölls ett positivt bemötande. Vi 
var på lämplig tid välkomna till båten, där 
sonen Gustav Brax är befälhavare.

Den 23 m ars 2011 sam lades en skara 
klubbmedlemmar vid porten till Citvvar- 
vet. Gustav Brax tog emot vid en lotsport 
i fartygssidan. Betraktaren kunde genast 
notera att mer än 30 års idogt slit i alla års
tider och väder naturligtvis satt sina spår 
i det som på fastighetsmäklarspråk kallas 
för "ytskikt". Men allt är väl underhållet 
och fungerar utmärkt. Stora delar av den 
maskinella utrustningen är dessutom ori
ginal från 1977. Detta säger en hel del om 
den ursprungliga byggkvaliteten. Gustav 
Brax lotsade oss systematiskt genom hela 
Transfer och beskrev mycket kunnigt de 
ombyggnader som gjorts under åren. Litet 
ödslig stämning upplevdes onekligen i de 
passagerarutrym m en som tillkom  1979 
inför trafiken Grekland-Syrien. Där gene
rationer av brittiska långtradarchaufförer 
suttit och diskuterat ligafotboll och andra

tunga världsproblem, härskade nu mörker 
och tystnad. Men skenet bedrar. Transfer 
kan på ett par dagar rustas för i stort sett 
vilken trafik som helst. Brax Shipholding 
ligger inte Stenakoncernen långt efter 
beträffande flexibilitet och effektivt mark
nadstänkande.

Gustav Brax utvecklade vidare vilka re
parationer och förbättringar som gjorts av 
däcken vid varv i Polen under november 
månad inför den då aktuella chartern till 
NAVIRAIL och trafik mellan Helsingfors 
och Estland. Dessvärre framkom efter kö
pet att fartyget endast hade isklass 3 enligt 
Lloyds klassning och inte den isklass 1A 
som Lloyds klasscertifikat visade. Alltså 
blev det ingen charter utan Transfer ham
nade i upplag vid Cityvarvet för vidare 
order.

Det var en stor internationell sjöfartsny- 
het när Stenakoncernen i december 1975 
meddelade att man beställt en serie med 
elva lastfärjor vid Hyundai Shipbuilding 
i Ulsan, Sydkorea. Till beställningen var

22 ' r v



f  Brax betonar vikten av korrekta 
, ■ ; isklass.

.1 c r la d  en option pä bygget av ytterligare
-  systerfartyg. Bakom Stena uppgavs

3  ert europeiskt konsortium. Första le- 
;:= -s e n  skulle ske mars/april 1976 och 
irefter ett fartyg per månad. Priset för de 

a fartygen uppgavs till 110 miljoner USD 
finansieringen var delvis arrangerad i 

f ■ ikorea. Fartygen skulle betalas med 30 
rooent kontant och med 7 års kredit på 

rrocent av priset till en ränta av 8,25

Bryggan pä Transfer.

procent. Detta ansågs vara ett mycket bra 
avtal.

Att båtarna i Ulsan-serien fick ett sä pass 
tilltalande yttre kan man nog tillskriva 
Stenakoncernens dåvarande tekniske chef 
Helge Olofsson. Han var alltid mån om 
att det skulle vara tilltalande linjer på de 
fartyg som byggdes. Ulsan-serien kom att 
bli Helge Olofssons sista stora uppdrag för 
Stenakoncernen.

Nu blev leveransen av Ulsan-båtarna 
inte riktigt så rask som det var tänkt frän 
början. Transfer är nybygge 643, vilket 
innebär att hon är den andra i Ulsan-serien, 
sjösatt den 15 juli 1977 och levererad den
4 november samma år som Stena Runner 
till ett Stenabolag i London.

Som  nv kom  Stena R unner hem  till 
Europa via Singapore, Port Said, Piraeus, 
G ibraltar och anlände Tees den 15 d e

A lpha Progress gästade Göteborg i februari 197S.
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cember. Dä hade hon fått en charter till 
den grek-libanesiske redaren Constantin 
A rghiris, vilket om edelbart föranledde 
omdop till Alpha Progress för att passa till 
charterrederiets namnserie. En ytterligare 
undercharter skedde via Stenas förmedling 
till Ferrym asters som väntade leverans 
av det systerfartyg som kom att levereras 
som Elk. Alpha Progress målades senare 
upp i den grekiske redarens gula färger 
och visades upp i Göteborg sista veckan i 
februari 1978. Sedan gjorde hon ett antal re
sor Storbritannien-Saudiarabien.. .Indien- 
Pakistan. Efter ett år bröts samarbetet med 
Arghiris och Alpha Progress gjorde några 
resor över Engelska kanalen, eventuellt för 
Tor Line, innan hon anlände Bremerhaven 
i slutet av mars för att byggas om till det 
som numera kallas för ropax.

Vi skall inte belasta artikeln med far
tygets fullständiga historia, som går att 
se via andra källor. Vi kan bara i korthet 
berätta att Stenakoncernen redan under 
1978 skapat kontakter med den grekiske 
kylfartygsredaren Soutos angående färje- 
trafik mellan Grekland och Syrien. Detta 
var en affärsidé som byggde på de svå
righeter lastbilar från Europa hade att 
passera de turkiska b ergstrakterna på 
väg mot Mellanöstern. Redan i november 
samma år hade Stena Nordica, omdöpt 
till Hellas, provat trafik mellan Volos och 
Lattakia. Erfarenheterna var goda och nu 
ville konsortiet Stena-Soutos satsa stort. 
Alpha Progress gick i mars 1979 till Hapag 
Lloyd Werft, Bremerhaven, Västtyskland 
för att byggas om för denna trafik. Detta 
innebar att överbyggnaden förstorades för 
att ge salongs- och hyttplatser åt 144 chauf
förer. Vidare överbyggdes väderdäcket och 
fartyget försågs med sponsoner i sidorna. 
Hon var klar i juni samma år under nam
net H ellas, nu under grekisk flagg och 
inledde i juni 1979 trafik Volos-Lattakia 
under marknadsföringsnamnet Hellas Syra 
Express Line. De första åren utvecklades 
samarbetet väl. Systerfartyget Syria tillkom 
snart i trafiken och under 1981 återvände 
Hellas till Hapag Lloyd Werft för förläng

ning med drygt 34 meter och en utökning 
av passagerarkapaciteten med 64 bäddar. 
Samarbetet med Soutos började dock kna
ka i fogarna och Stenakoncernen tog över 
trafiken i egen regi under namnet Hellas 
Ferries. Redan en tid efter förlängningen 
var Hellas uppe i Europa igen och prövade 
trafik över Engelska kanalen, främst Felix- 
stowe-Zebrugge, för Townsend Thoresen/ 
European Ferries. Proven var positiva och 
efter ett ytterligare gästspel för Hellas Fer
ries i Medelhavet, som sedan lades ned, 
hamnade Hellas permanent hos Townsend 
Thoresen / European Ferries. Namnet blev 
1986 Doric Ferry helt i enlighet med re
deriets namnserie. Rederiets verksamhet 
togs i början av 1987 över av brittiska P&O. 
Trafiken fortsatte på linjer från Felixstowe 
till Rotterdam/Europoort och Zeebrtigge. 
N amnet ändrades än en gång till European 
Tideway under 1992 och P&O-sfären för
värvade slutligen fartyget under 1994 från 
Stenakoncernen.

Trafiken över Engelska kanalen kom att 
rationaliseras ytterligare och under 2002 
övertog Stena Line trafiken mellan Rot

terdam/Europoort och Felixstowe. Stena 
Line flyttade till Harwich och European 
Tideway blev Ideway för en tids upplägg
ning innan hon återkom till Stena-flottan 
och blev Stena Transfer.

Tiden gick och Stena Line beslutade att 
ersätta tre fartyg med två. Stena Transfer 
gjorde sin sista tur m ellan Rotterdam , 
Europoort och Harwich söndagen den 5 
september 2010 och ersattes dagen efter 
av Stena Carrier, som då närm ast kom 
från tjänst Göteborg-Kiel. Enligt uppgifter 
i pressen skulle Stena Transfer vara såld 
till återvinning i Kina. Men ryktet om hen
nes död var betydligt överdrivet och hon 
såldes istället till ett lettiskt rederi under 
management av Brax Shipholding Rederi 
Ab i Göteborg.

Enligt Sven-Olof Brax är det ingen omöj
lighet att Transfer kommer att uppnå en 
ålder av 40 år, givet att man lyckas fä fort
satt sysselsättning för henne.

Vi tackar Sven-Olof och Gustav Brax för 
vänligt tillmötesgående och hoppas på fler 
liknande arrangemang.

H ellas lastar i Volos omkring 19, 9

Byssan stär för tillfället oanvänd. Baren kan nog öppna när som helst.

24



- V - :  ~tår för ögonblicket tom.

De 12-cylindriga Pielstick-motorenw är original

Fakta om Transfer
(källa Brax Shipholding Rederi Ab): 
Bruttoton: 21162 t 
Längd: 184,61 m 

: 25.28 m

Passagerare: 166
Fraktkapacitet: 2500 lane meters
Maskineri: 2x l2 -cy l Pielstick-dieselar på 15600 hk
tillsammans
Fart: 16, 5 knop
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Nya person- och cykelfärjan D essi pä väg in mot Färjestaden med Kalmars skyline i bakgrunden. Foto i Färjestaden den 17 juni 2011.

Återupprättad färjelinje
Text och foto Krister Bång

Efter 39 år i träda plöjer nu åter en färja 
vågorna i Kalmarsund mellan Färjesta

den och Kalmar. Det är det hårt satsande 
Ressel Rederi Ab som styr färden.

Sedan Ölandsbron invigts den 30 sep
tem ber 1972 lades färjetrafiken  m ellan 
Kalmar och Färjestaden ner. Allmänheten 
blev hänvisad  till den nya bron, även 
cyklister och gångtrafikanter. Med tiden 
ökade den motordrivna trafiken på bron 
och gång- och cykelbanorna försvann till 
förmån för biltrafiken. För att kompensera 
detta öppnade kommunerna Kalmar och 
M örbylånga samt Trafikverket en buss
service där man fraktade passagerare och 
cyklar mellan fastlandet och Öland.

Många pendlare, och inte minst turis
terna, saknade en färjeförb in d else. Ar 
2006 tog sig detta önskemål fastare former 
då svägerskorna Lotta och Carina S jö
berg i Färjestadens Företagargrupp, och 
även Ulla Ressel, vd för Rederi Ab Ressel, 
började driva frågan. Lotta Sjöberg hade 
jobbat som biljettflicka hos Kalmarsunds- 
bolaget innan nedläggningen 1972.

Så småningom blev representanter för 
näringsliv och politiker intresserade av 
projektet. Många praktiska frågor återstod 
dock att lösa, inte m inst finansieringen. 
Ett genombrott i den frågan kom 2010 när 
Transportstyrelsen och de båda kommu
nerna Kalmar och Mörbylånga beslutade 
att stödja projektet under tre år med en 
miljon kronor årligen för trafik från veckan 
före midsommar till slutet av augusti.

Nu blev det en bråd tid för Ressels att 
finna ett läm pligt fartyg. Det fanns inte 
så stort utbud på andrahandsmarknaden 
eftersom linjen över Kalmarsund betraktas 
som D-område med högre krav på säkerhet 
än vanlig skärgårdstrafik. Man letade efter 
fartyg såväl i Sverige som utomlands och 
fastnade så småningom för den danska 
katamaranen Danish Fort 7.

Efter inköpet i april i är togs nyförvärvet 
till Marincenter Syd i Simrishamn för att 
anpassas till svenska förhållanden, ett nog 
så knepigt arbete, trots att fartyget inte var 
äldre än fem år. Den typiskt danska baren 
med ölpump försvann och ersattes av en

"hederlig" svensk cafeteria. Men man har 
trots det öl- och vinrättigheter ombord.

Fartygets namn ändrades till Dessi, döpt 
efter familjen Ressels dotter Desirée.

Den 17 juni i år var det dags att visa upp 
fartvget för pressen. Förutom Länspumpen 
var även TV 4, Kvälls-Posten från Malmö 
samt Barometern och Östran från Kalmar 
pä plats för att ta del av fartygets facili- 
teter. På Barometerns webb-tv kunde man 
se denna tidnings huvudredaktör förnöjt 
dricka kaffe.

Dessi är godkänd för högst 118 passa
gerare. Priset för en enkelresa är 40 kronor 
och då får man ta med sig sin cykel utan 
extra kostnad. Är man en frekvent resenär 
kan man köpa ett paket och då kostar varje 
resa bara 20 kronor.

En speciell poäng är förstås att färjan hör 
hemma i Färjestaden. Dessutom har man 
m ålat Ö landsbrons vägnum m er 137 på 
sidan av fartyget för att markera att Dessi 
är en naturlig del av vägnätet.

Vid visningen av fartyget representera
des rederiet av vd Ulla Ressel med maken
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Jochum, marknadsansvarig Anders Ham
mar samt av en stor del av de anställda. 
Befälhavare under den första helgen var 
sjökapten Fredrik Robbertte.

Under en vecka hinner Dessi med 69 
dubbelturer över Kalmarsund. Överfarts- 

är 2 0 -2 5  m inuter, så en avgång
■  a gör att fartyget utnyttjas

: Hon är utrustad med två Iveco- 
in er om tillsam m ans 900 hk och 

r : ;r r o p e lle r  som  gör att fartyget 
ur iäm piigt för det grunda Kalmarsund 
och har bra manöverförm åga i ham nar
na. Fartyget har en ekonom ifart pä 10 
knop. Besättningen består av befälhavare, 
däcksman samt en cafeteriaansvarig.

Hemma- och utgångshamn är Färjesta
den med första avgång klockan 06.30 på 
vardagar med sista avgång från Kalmar 
klockan 19.00. På fredagar och på helgerna 
är trafiken anpassad till turister med en 
sista avgång klockan 23.00 från Kalmar 
för att möjliggöra en kväll i Kalmar och 
komma åter till Öland.

Förhoppningarna att den nya linjen skall 
bära sig är stora. Under 2010 transporte
rades 33000 personer med pendelbussen 
över Ölandsbron, och förhoppningen för 
färjans del är att 60000 personer skall ut- 
nvttja den under 2011. När subventionerna 
tar slut efter 2013 hoppas rederiet att linjen 
skall vara så etablerad att man kan fortsätta 
på egen hand.

Även om avtalet säger att man skall 
trafikera linjen fram till den 28 augusti är 
rederiet inte främmande för att fortsätta 
trafiken även under september.

Relativt nytt rederi
Ressel Consulting Ab startades 1992 av 
Jochum Ressel som ett konsultbolag. År 
2000 köpte bolaget sin första båt Tivoli- 
expressen. År 2005 bytte bolaget namn 
till Ressel Rederi Ab. Den 18 decem ber 
2006 köptes aktiemajoriteten i GS Rederi 
Ab som ändrade namn till Ressel Rederi 
Ab. Det gamla bolaget Ressel Rederi Ab 
bytte samtidigt namn till Ressel In vest Ab. 
Bolaget ägs till 100 % av sjökapten Jochum 
Ressel, vars hustru Ulla är vd.

Förutom i Kalmarsund har bolaget verk
samhet i Stockholm och i dess skärgård.

I den nuvarande flottan har Emelie längst 
tjänstgöringstid hos rederiet. Fartyget är 
döpt efter huvudpersonen i Per Anders 
F o g e lströ m s s to ck h o lm ssk ild r in g a r . 
Fatyget går i trafik  m ellan H am m arby 
Sjöstad och Nybroviken via Djurgården. 
Hon har byggts om flera gånger, senast i 
Simrishamn 2010. För många västkustbor 
kanske hon är mer känd som Gullmarsf är- 
jan II då hon gick i trafik mellan Lysekil 
och Fiskebäckskil mellan 1963 och 1990.

I Hamm arbyleden återfinns också fär
jorna Lisen och Lotten döpta efter paret 
Ressels döttrar Louise och Charlotte. Dessa

Baren är ombyggd och ölpumpen försvunnen, men man kan fortfarande ta sig en öl. Foto i Färjestaden 
den 17 juni 2011.

Fartygets befälhavare Fredrik Robbertte och Ressel Rederi Ab verkställande direktör Lilla Ressel skiner 
ikapp med solen. Foto i Färjestaden den 17 juni 2011.

Färjan Emelie gör regelbundna turer mellan Hammarby Sjöstad och Nybroviken i Stockholm.Foto i 
Stockholm den 30 juni 2011.
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Namnet pä detta fartyg har inspirerats av en kaffeautomat. Queen kommer in till Stavsnäs den 4 
augusti 2009.

färjor är avgiftsfria, eller som vi säger på 
västkusten kostar gratis.

1 samband med övertagandet av GS Re
deri Ab övertogs den lilla passagerarbåten 
Silverö. Hon har i alla år gått i skärgårds- 
trafik runt Stockholm och går nu för Wax- 
holmsbolaget med bas i Vaxholm.

I mars 2009 övertogs de båda lastfär
jorna Lote och Queen från Stockholm s 
Södra Skärgårds Samtrafik Ab i Stavsnäs 
och de har fortsatt med godstrafiken från 
Stavsnäs till skärgården för Waxholms- 
bolaget. Det berättas att när Queen hade 
köpts in till Sverige 1998 och man skulle 
ha ett nytt namn på fartyget, så fick man 
inspiration av en kaffeautom at som man 
under funderandet tittade på. Den hette 
Coffee Queen och fartyget hade fått sitt 
nam n. Vad nam net Lote beträffar kan 
man kanske man kan förledas att tro att 
det är en gammal asagud, men det är i 
själva verket en liten by i Sogn og Fjor- 
darne i Norge, där färjan en gång gick.

Det äldsta fartyget hos rederiet inköp
tes tidigare i år från Vaxholms Marina Ab. 
Det är slupen Storholmen som byggdes 
i K arlstad redan 1908. Hon går i trafik 
R o p sten -T ran h o lm en -S to rh o lm en  för 
W axholmsbolaget. Grundaren av Walle- 
niusrederierna, Olof Wallenius, hade ett 
sommarställe på Hillersjönäs på Färingsö 
men fick problem att komma dit när det 
inte fanns bensin  under kriget, så han 
köpte en ångslup som han satte i trafik. 
Ångslupen fick namnet Hillersjönäs, och 
det är den som nu går runt Lidingö med 
nam net Storholmen. Denna gamla slup 
är det m insta kom m ersiella fartyg som 
W alleniusrederierna ägt.

B ak gru n d
Redan på 1860-talet slog sig några köp
m än i K alm ar ihop för att på ett mer 
organiserat sätt sköta trafiken  m ellan 
fastlandet och Ö land. Innan dess hade 
man haft otympliga, odäckade rodd- el
ler seglingsfärjor för transport av passa
gerare, kreatur, spannmål och annat. På 
initiativ av Kalmars starke man, gross
handlare Johan Jeansson, bildades 1865 
Ångfartygs-Bolaget Kalmar Sund och två 
är senare, den 4 juni 1S67 kunde bolaget 
sätta in sin första ångare i regelbunden 
trafik över sundet. Namnet var Kalmar 
Sund N:o 1. Sedan dess hade alla färjor 
som tra fik e ra d e  K a lm a r-F ä r je s ta d e n  
nam net K alm arsund  och ett num m er. 
Den kanske mest kända färjan från denna 
epok är Kalmar Sund N:o 3, byggd 1868 
i M otala ocli såld redan tjugo år senare 
till Värmland där hon fick nam net Freja. 
Hon sjönk som bekant i Fry ken i den 23 
juli 1896 ocli blev kvar på botten länge. 
Men hon bärgades 1994 och går nu som 
martid på Fryken med nam net Freja af 
Fryken.

1894 ombildades rederiet till aktiebolag 
med namnet Ångbåts Ab Kalmarsund, i 
folkm un kallat Kalmarsundsbolaget. Då 
hade man sex färjor i drift.

År 1935 kom den första bilfärjan i trafik, 
Kalm arsund III, som köpts i Danmark. 
Hon kunde ta 20 personbilar och 150 pas
sagerare. Detta fartyg finns kvar än idag 
och ligger under Göta älvbron i Göteborg 
och heter Götapetter. Officiellt skrotades 
fartyget i Grenå 2007 men i verkligheten 
kom hon tillbaka till Göteborg där hon 
under m ånga år varit godsfärja i södra 
skärgården som Göta.

Med åren moderniserades färjorna alltef

tersom. Den 1 juli 1969 övertog skeppsre
dare Lennart Kihlberg i Göteborg bolaget 
och drev p assagerartrafiken  fram  tills 
Ölandsbron invigdes. Sista turen gick den 
30 september 1972.

Alla färjorna såldes till Jugoslavien där 
de gick en ny framtid till mötes. Olof Pa
radis i Färjestaden kämpade för att få till
baka en av de gamla klassiska färjorna till 
Kalmarsund och i september 1999 lyckades 
han förvärva Kalmarsund VIII från Kroa
tien. Efter många besvärligheter lyckades 
ha ta hem färjan och den kom till Färjesta
den den 3 augusti 2002. Och där finns hon 
ännu, numera som museifartyg. |jg-

Den idag mest kända av de gamla Kalmarsiindsfärjorna är K alm ar Sand N:o 3. Hon återfinns idag i 
Fn/kensjöarna. Foto den 7 augusti 2004 i Torsby.
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Heroisk insats av Väjernskuta när kanalångare kantrade
Terje W. Fredh

Ar 1909 fö rliste  en kanalångare på 
Bohuskusten. Tusentals stockar från 

lasten hamnade i vattnet. Ångaren sjönk 
med fyra man som omkom. Resten av be
sättningen klamrade sig fast vid drivande 
stockar. En liten jakt frän Väjern, Nora, 
gjorde en heroisk insats. Den tog sig ut 
genom farliga drivande stockar och kunde 
rädda resten av ångarens besättning.

Den här historien börjar i Lysekil i april 
1909. Lotsförm annen John Linding fick 
besked att han skulle ta sig till Cederslunds 
brygga i Gullmarsfjorden för att lotsa ut en 
liten kanalångare från Karlstad som hette 
Ragnar.

Skeppsmäklaren hade ordnat så att Rag
nar skulle göra tre resor till Cederslund 
och lasta gruvstöttor. Kaptenen pä Ragnar 
menade att det räckte att göra tva resor.

När lotsen Linding kom till platsen kon
staterade han att Ragnar hade en alldeles 
för hög däckslast som kunde leda till risk 
för kantring. Kaptenen menade att den 
risken inte fanns.

Vad lotsen inte visste var att lastrums- 
luckorna på Ragnar inte var stängda utan 
däckslasten låg direkt ovanpå.

Kaptenen var van insjöskeppare men 
visste inget om trafik på öppna hav.

Våldsam  sjö
Utanför Marstrandsfjorden blev sjön våld
sam och Ragnar fick slagsida. Den tunga 
däckslasten slet sig. Ragnar hade ätta mans 
besättning. Fyra sjömän hann inte hoppa i 
sjön utan drogs ner när Ragnar sjönk.

Lotsen Linding berättade vid sjöförkla
ringen att det hördes hemska skrik från 
däckshuset där R agnars kokerska och 
städerska blev innestängda.

Ragnar sjönk med aktern först och stä
ven upp i skyn.

Lotsen och tre man från Ragnar låg och 
höll i stockar.

N ora från Väjern
En bit från olycksplatsen kom jakten Nora 
från Väjern, med skeppare Edvin Olsson 
och de två besättningsmännen Henrik och

Anders Olsson.
Nora var i prima skick med en ny 40 

hästars Skandiamotor, säger Jens Olsson, 
historiker på Väjern. Nora hade last med 
läkt till Lärje och låg bra i sjön. Sjörädd
ningen kunde inte gå ut då den inte hade 
nagon båt med motor.

Utan att tänka på riskerna, både Nora, 
propellern och manskapet, kunde ju släs 
sönder, gick jakten rakt in i infernot av

stockar och lyckades få upp de skepps
brutna.

De två om kom na kvinnorna och en 
jungman hittades medan den fjärde från 
Ragnar aldrig återfanns.

En lång rättegång följde. Kaptenen döm
des för vårdslöshet till tre månaders fäng
else och fick ersätta redare och andra med 
20000 kr.

Noras kapten Edvin Olsson hedrades 
med Konung Gustaf V guldmedalj.

S/s Ragnar Signal JGVT
Byggd af ek och fur på kravel på stålspant
1897 vid Thorskogs Skeppsvarf af skepps
byggmästare R Larsson.
Reg.cert den 1 maj 1897, tillhör trävaru
handlare Anders Petter Björklund i Karl
stad ensam ägare, befälhavare Carl Edvin 

Bengtsson i Sönnerstagården. 
Intyg den 27 april 1897 att far
tyget byggts för A.P. Björklund. 
Mätbref den 20 april 1897168,47 
brutto, 116,04 netto. M askin
styrka 30 nom hk.
Den 22 april 1904 blir oexami
nerade skeppare August Edvin 
Larsson Kållandsö befälhavare. 
Den 13 april 1910 blir oexami
nerade skeppare Anton Nicklas 
Bengtsson bosatt i Skattegården 
i Kållandsö s:n befälhavare.
Den 28 april 1909 kantrade ånga
ren och sjönk utanför Tåudden 
vid M arstrand varvid 4 man 
omkom. RR. Marstrand den 26 
juli 1909.
Kunde den 7 juli 1909 ingå till 
Göteborg för egen maskin för 
reparation.
Cert. den 14 juni 1909, tillhör 
trävaruhandlare A nders P et
ter Björklund i Elfenäs ensam 
ägare, Karlstad hemort, befäl
havare Otto Edward Nilsson i 
Gustafsberg.

"A n m älan  den 25 oktober 
1913 att ångaren Ragnar blef på- 
törnad af s/s Ellen af Göteborg 
den 27 september 1913 kl 9 e.m. 

varvid Ragnar sjönk på 14 meters djup. 
Ragnar var på resa Elfsnäs-Göteborg med 
last af props och pärändes i mörkt men 
sigtbart väder i närheten af Gällö fyr med 
reg.nr 739 Ellen. Ragnar erhöll så svåra 
skador att ångaren inom några minuter 
vattenfvlldes och sjönk. Ellen förblef i det 
närmaste oskadad."
Rådhusrätten i Göteborg den 2 oktober 1913.

29



grosn

Byfjorden , pä väg till nationaldagsfirandet i Gustavsberg den 6 juni 2011, fotograferad från strandpromenaden i Uddevalla av Lennart Ramsvik.

Skärgårdsbåtens Dag i Uddevalla 2011
Ragnar Magnander

För att manifestera att det också på Väst
kusten och även i Uddevalla finns trevliga 
skärgårdsbåtar, avhölls i U ddevalla år 
2009 en litet arrangemang, som kallades 
för Skärgårdsbåtens Dag. Visserligen var 
denna bohuslänska upplaga mycket blyg
sam i jäm förelse med Stockholm s stora 
passagerarbåtsdag, men det var ändå ett 
mycket lovvärt initiativ.

I Stockholm har man alltså sedan 1964 
årligen firat Skärgårdsbåtens Dag, något 
som numera är lite av en institution i hu
vudstaden och ett evanemang, som varje år 
lockar stora skaror av människor. Ett tiotal 
skärgårdsbåtar, såväl gamla skärgårds- och 
m älarångare som även nya passagerar
fartyg, går den första onsdagen i juni vid 
18-tiden då från Strömkajen i Stockholm 
och ut till Vaxholm, varifrån skärgårds- och 
waxholmsbåtarna sedan återvänder in till 
huvudstaden vid 21.30-tiden på kvällen.

1 år meddelade Uddevalla Turisttrafik 
Ab, eller Skärgårdsbåtarna i Uddevalla Ab, 
som båtbolaget numera heter, att man den
6 juni 2011 äter igen skulle fira Skärgårds
båtens Dag i Uddevalla.

FÄRDBILJETT

M/S SUNNINGEN 
M/S GUSTAFSBERG 11

Sunningens 
renovering och 100-årsfirande

Främsta anledningen därtill var att man 
ville presentera och visa upp rederiets 
gamla, trevliga passagerarbåt Sunningen 
(byggd 1911), som under våren har genom
gått en större renovering och ombyggnad. 
Dessutom kan ju Sunningen i år alltså även 
fira sin hundraårsdag!

Förutom  nyinvigning av Sunningen  
utlovades bl a öppet skepp, tårtkalas och 
skärgårdsbåtsparad till G ustavsberg, i 
vilken dä även rederiets två andra fartyg, 
Byfjorden (byggd 1968) och Gustafsberg
II (byggd 1898) skulle deltaga.

En sådan begivenhet får ju inte en sann 
skärgårdsbåtsfantast missa, så jag besluta
de mig därför för att åka upp till Uddevalla 
på denna nationaldagsfirande dag. Jag 
lockade även med mig mina båtologkamra- 
ter Riekard, Lars-Olof och Lennart, och på
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■: r r : r e r  vid 10-tiden anlände 
£ : gubbar" till Södra Hamnen 
la scad. Vädrets makter visade sig 
~ re rjan från sin allra bästa sida,

- - — arre regnskurar mötte oss vid
■ men allt efter som invigningen 

; . vilken skulle ske klockan 
: ,-usnade det allt mer. Solen tittade 
—ed fram, och det artade sig sedan 

n*.dgt fin och varm sommardag, 
rsarr tid hölls till passagerarbåten 
n^ens ära sedan h ylln ings- och 
rnsstal, fram förda av Linda Gjer- 
rederiets verksam hetsansvarige, 

rårbolagets styrelseordförande Kari

vetvis informerade vi dessa båda per- 
art vi var fyra intresserade båtologer 

I-oreborg, och vi berättade dessutom, 
ri även hade för avsikt att uppmärk- 

ien m a  den trevliga skärgårdsbåtsdagen 
med en artikel i en snart utkommen sjö
fartstidning (Länspumpen åsyftades då!).

Efter invigstalet bjöds de närvarande att 
stiga ombord på Sunningen, där det sedan 
bjöds på kaffe, dricka och delikat princess- 
:arra. något som verkade ha uppskattats 
och lockat den ganska stora m ängden 
'inniskor, som hade slutit upp. Det var 

iärför stundtals aningen trångt ombord 
ra den nyrenoverade och ombyggda skär
gårdsbåten.

För ca 45 år sedan genom gick  Sun
ningen en tidigare ombyggnad, när hon 
a  1965 på Bohus Varv då fick en för den 

rrien typiskt modern stil. Det var en i och 
ör sig genomtänkt, väldesignad och snygg 
nodernisering, och Sunningen försågs 

då bl a med "soft nose", en modern styr- 
hvtt och fönster med svarta gummilister. 
Ar 2000 fick sedan båten en hög (kanske 
rom  aningen för hög!) ångbåtsskorsten.

Sunningen nyrenoverad inför 100-ärsjubiléet. Foto Lennart Ramsvik.

Sunningen vid en av Byfjordens bryggor. Har är båten som synes fortfarande ångdriven, och visst var 
hon stilig pä den tiden! Vykort i Rickards Sahlstens samling.

Interiörbild frän den nyrenoverade Sunningen. Foto Riekard Sahlsten den 6 juni 2011.

Man planerade då samtidigt för att delvis 
återställa Sunningen till sitt gamla och 
lite mer ångbåtsliknande utseende, planer 
som alltså inte kom att realiseras förrän 
nu. Rederikollegan Gustafsberg II hade 
ju redan 1998 förändrats på ett sådant sätt. 
Den ombyggnad och renovering, som Sun
ningen under våren 2011 har genomgått 
på Fridhems Varv utanför Lvsekil, tycker 
jag nog är betvdligt mer tilltalande, än 
den som utfördes på Gustafsberg II. Sun
ningen har alltså enligt min uppfattning 
blivit en riktigt vacker och prydlig liten 
skärgårdsbåt med granna linjer och väl 
avvägda proportioner, och hon har såle
des nu även fått tillbaka lite av sitt gamla 
ångslupsutseende. Dessutom verkar båten 
ligga väldigt fint i sjön också. Invändigt 
har en trivsam och snygg inredning ska
pats, bl a med vissa serveringsmöjligheter, 
samtidigt som nutida krav på goda pas
sagerarutrymmen, handikappanpassning 
m m  har tillgodosetts på ett bra sett.
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Gustafsberg II under paraden. Foto Lennart Ramsvik.

Fjordtur och skärgårdsbåtsparad
Förutom en längre fjordtur med Gustafs
berg II, där vi åkte ända ut till bl a Unda 
och Skäret, fick vi även m öjlighet att ta 
en tripp med Sunningen från Uddevalla 
och ut till Gustavsberg, där nationaldags- 
firandet genomfördes. Detta evenemang 
ägnade vi oss em ellertid inte åt, för det 
var ju skärgårdsbåtsåkande och fartygsfo- 
tograferande, som var vårt huvudsakliga 
mål. Det skall väl även påpekas, att den 
stora last- och containerbåten Balticum  
(tidigare känd i Göteborg som Elk), som 
låg på fotovänligt avstånd inne i Uddevalla 
hamn, också fångade Rickards, Lars-Olofs 
och Lennarts intresse och kameralinser!

Strax efter klockan 13 var det båtparad, 
och inför Gustafsberg II:s, Sunningens 
och Byfjordens paraderande hade vi då 
noggrant placerat oss på den sk  strand
promenaden, på första parkett och med 
bästa fotoläge, och där fick vi sedan också 
fin-fina skärgårdsbåtbilder!

Vid 15-tiden började det tyvärr att mörk
na på h im len, och d ärefter kom  snart 
ett ihärdigt regn, m en m ellan skurarna 
lyckades vi ändå få några ytterligare bra 
båtbild er tagna. Från G ustavsberg och 
tillbaka till södra ham nen i U ddevalla 
kom vi dessutom ombord på Byfjorden, 
vilken då gjorde dagens sista tur. Därmed 
hade vi alltså lyckats att färdas med alla de 
tre skärgårdsbåtarna, och att båtresandet

Det vackra skorstens- och rederimärket, som 
skärgårdsbåtarna i Uddevalla sedan 1950-talet 
har kunnat stäta med. Här syns det på Gustafs
berg II:s skorsten. Foto Riekard Sahlsten den 6 
juni 2011.

under hela dagen även hade varit gratis, 
gjorde ju inte saken sämre.

Det var alltså fyra glada och nöjda göte- 
borgsbåtologer, som efter en dag med trev
lig samvaro och givande fartygsfotografe- 
rande framåt 17-tiden medelst en bekväm 
bilresa kunde återvända till Göteborg.

Kort historik om Byfjordstrafiken
En liten sammanfattning av skärgärdstra- 
fiken på Byfjorden kunde väl även vara 
på sin plats.

I spillran efter Ångbåts Ab Bohuslänska 
Kusten, som hade fått nedlägga sin verk
samhet 1949, fortsatte det av kommunen 
styrda Uddevalla Trafik Ab trafiken på 
Byfjorden med de små passagerarbåtarna 
Gustafsberg och Sunningen. Redan efter 
ett par år fick rederiet sitt vackra skor- 
stensm ärke med UT i en cirkel i snygg 
1950-talsd esign . D et är tillta lande, att 
rederiet låtit båtarna behålla detta märke 
på en gräddgul skorsten med svart topp, 
som för tankarna tillbaka till Ångbåts Ab 
Bohuslänska Kusten.

G ustafsberg hade redan från det att 
hon byggdes 1898 haft U ddevalla och 
Byfjorden som trafikområde. Båten hette 
vid leveransen Gustafsberg II, men II:an 
togs b ort redan år 1900. G u stafsberg  
fick sin ångmaskin utbytt redan vintern/ 
våren 1950/51 och båten fick då även ett 
modernare utseende, en ombyggnad som
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På akterdäck ombord pä Gustafsberg II. Från vänster Ragnar Magnnnder, Lennart Ramsvik, Riekard 
Sahlsten och Lars-Olof Hansson. Fotograferade med författarens kamera av en medpassagerare, som 
hade varit hopp-i-land-källe på Sunningen redan på 1950-talet.

enligt Riekard Sahlstens efterforskningar 
skall ha skett på Paddans Varv på Ringön 
i Göteborg. I samband med båtens stora 
renovering och ombyggnad 1998, samma 
år som fartyget alltså blev 100 år, fick båten 
sitt ursprungliga namn tillbaka, Gustafs
berg II.

År 1951 utökades flottan med den då 
inköpta passagerarbåten Jan, vilken snart 
omdöptes till det mer passande namnet 
Hafstensfjord. Hon ersattes 1968 av ett 
nybygge, det betydligt större passagerar
fartyget Byfjorden, på vilken det även 
fanns goda möjligheter till matservering 
och liknande. Byfjorden liade för övrigt 
stora likheter med den år 1964 byggda 
kosterbåten Svanö. Byfjorden genomgick 
år 1989 en större förändring, när fartyget 
då förlängdes med ca 5 meter.

Sunningen inköptes 1936 för trafiken på 
Byfjorden, men hon hade från början (1911) 
sin verksamhet förlagd i karlskronaskär- 
gården under namnet Östra Skärgården 3. 
År 1918 såldes hon sedan för trafik i Sö
dertälje, då namnet samtidigt ändrades till 
Frithiof. Sunningen förblev ångbåt ända 
fram till 1954, när hon konverterades till en 
mindre kostsam motordrift.

Uddevalla Trafik Ab slogs år 1968 sam
man med Uddevalla Turistbyrå, och re
derinamnet ändrades dä lämpligt nog till 
Uddevalla Turisttrafik Ab. I februari 2011 
beslutade stadens kom unfullmäktige att 
ändra bolagsnam net, och num era heter

rederiet alltså Skärgårdsbåtarna i Udde
valla Ab.

Por den som vill veta mer om trafiken 
på Bvfjorden rekommenderas den är 2000 
utgivna boken De Vita Båtarna -  en egen 
historia, författad av Bo Hermansson, som 
i ca 50 år ägnade sig åt denna trafik, bl a i 
olika befattningar inom rederiet, allt ifrån

mvcket ung hopp-i-land-kalle och sedan 
även som vd i Uddevalla Turisttrafik. Att 
skärgårdsbåtarna har blivit kvar på Byfjor
den torde nog till stor del vara Bo Her
manssons förtjänst, då han under många 
år lade ner ett stort och lovvärt arbete och 
engagemang i denna fråga! -gg.

Skärgärdsbåtsparad pä Byfjorden med skärgårdsbåtarna Gustafsberg II. Sunningen och Byfjorden. Foto Riekard Sahlsten den b juni 2011
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Frans och författaren en kväll pä vingen.

Några människor jag mött i mitt arbete

Olle Gustafsson

Frans
Pä eftersommaren 1956 mönstrade jag av 
Torsholm där jag stått som elektriker i 
nästan ett år med bl a en jobbig vinterresa 
till USA:s ostkust.

Jag fick nästan genast ett bra jobb på 
Aseas serviceverkstad i Göteborg, men 
längtade ganska snart ut till sjöss igen.

Vid denna tid räknades elektrikern i 
de flesta svenska rederier som manskap 
och bodde i regel akterut och åt i man- 
skapsmässen. 1 ett par rederier räknades 
däremot elektrikern som befäl och bodde 
och åt alltså tillsammans med det övriga 
befälet. Ett av dessa rederier var Johnson. 
Följaktligen ställde man där också i regel 
lite högre krav på dem man anställde. Jag 
var fortfarande ganska ung, 22 år, men 
hade seglat elektriker i bortåt ett och ett 
halvt år och hoppades alltså att jag skulle 
accepteras i Johnson.

Jag tog kontakt med Johnsons perso
nalavdelning i Göteborg, och i december 
1956 mönstrade jag i California som låg 
i Friham nen och kom pletterade lasten 
för en resa på Nordpacific. Jag bodde nu 
midskepps, som övrigt maskinbefäl, med 
chiefen längst förut och sedan alla övriga 
i fallande grad med elektrikern längst ak
terut. Det var dock en, efter den tiden, bra 
hytt bestående av koj med kojgardiner och 
lådor under, en soffa, en liyrå som kunde, 
med hjälp av en utdragbar skiva, förvand
las till ett skrivbord, ett tvättställ med

varmt och kallt vatten samt en garderob). 
Bakom soffan var det tvä ventiler.

Befälet bestod av befälhavare, 4 styrmän, 
telegrafist, maskinchef, förste maskinist, 
andre maskinist, tredje maskinist, fjärde 
maskinist, kylmaskinist, däcksmaskinist 
och elektriker. Dessutom hökare. Inalles 
15 personer. Befälhavaren åt, tillsammans 
med passagerarna, i salongen. Maskinche
fen och överstyrman, som var vaktfri, åt i 
den sk  franskan, en liten mäss för om be- 
fälsmässen. Utöver dessa ställen fanns det 
en mäss för intendenturpersonalen och en 
för manskapet. Mat serverades alltså varje 
dag på fem ställen!

Det kändes naturligtvis lite ovant att 
hamna i denna mäss där man serverades 
av en mässuppassare i vit jacka och där 
det låg vita dukar på bordet. Till m id
dagen serverades, förutom  varm rätten, 
också småvarmt och kallskuret. Dock var 
tillagningen inte bättre än i andra båtar 
jag seglat i.

Den första jag  la m ärke till var and- 
rem askinisten. Han var alltid  prydligt 
klädd i kakiuniform, hade mörkt, vågigt 
hår och mustasch, en sk  tangorabatt. Min 
första tanke var, vilken snobb. Han kom 
emellertid att bli min bästa kamrat under 
tiden vi seglade ihop. H ans nam n var 
Georg Valentin Olsson och han var född 
i Karlskrona, vilket han var mycket stolt 
över. Sin verkstadspraktik hade han gjort 
på Karlskronavarvet, även kallat Pillemau-

sarvarvet på stadens dialekt. Han kunde 
många historier därifrån. Eftersom han var 
från Karlskrona och pigg på att ge andra 
i maskin nya namn fick han naturligtvis 
själv heta Frans. Frans är ju Karlskronas 
m otsvarighet till Göteborgs Kal. D äcks
maskinisten kallade han av någon anled
ning för Emil och tredjen för Oskar. Jag fick 
heta Gustav.

Jag kom att beund ra och se upp till 
denna sju år äldre och, i mina ögon, mycket 
världsvane man. Han lärde mig mycket 
som min mamma aldrig hade berättat.

Han introducerade Tji och tre i maskin 
och varje morgon samlades vi bakom el- 
tavlan. Ibland också med den lite ovillige 
försten och spelade om en öl. Den som 
förlorade fick bjuda de övriga någon gång 
under dagens lopp. Ombord i Johnson fick 
man vid denna tid köpa 90 öl i månaden, 
men det kunde ändå bli lite problematiskt 
för en del i slutet på månaden. Jag minns 
att jag räddade frysaren vid något tillfälle.

Frans lärde mig att köra huvudmaski
nerna. California hade två åttacylindriga 
dubbelverkande M AN-m otorer och vid 
lotsm anövrarna var vaktm askinisten i 
regel ensam  och m anövrerade då båda 
motorerna. Jag smet ner ibland och han 
lärde mig då hur man startade med så liten 
luftåtgång som möjligt och andra finesser. 
Man kände sig betydelsefull när man körde 
så här stora motorer även om Frans stod 
bakom och snabbt kunde rycka in om något 
inte gick som det skulle.

När vi kom ner pä varmare vatten sat
tes det upp en bassäng på babords sida 
akterut. Den fylldes med sjövatten genom 
brandpumpen och överskottsvattnet rann 
ut över sidan genom ett rör. Det var alltsa

Frän vänster salongsuppassaren, fjärde maskinis
ten och Frans.
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California var ett mycket vackert linjefartyg. Arkivbild ur Kenneth H. 
Ohlssons samling, Klubb Maritim-Göteborg.

Frans och en okänd person på vingen.

alltid friskt havsvatten i bassängen.
Frans gick 4 -8  vakten och gick alltså av 

klockan åtta på kvällen. Jag fick då i upp
drag att "bånga" fyra öl uppe i salongspent- 
ryt innan de stängde, sedan badade vi när 
han kom upp och satt därefter på vingen, 
befälets soldäck, och filosoferade med våra 
öl. Det händer att jag fortfarande längtar 
tillbaka till dessa kvällar.

I dagrummet firades födelsedagar då ju- 
bilaren skulle bjuda pä dryck till middagen 
och whisky med sodavatten i dagrummet 
efteråt. Frans var alltid noga med att inte ta 
mycket sodavatten. Han varnade mig, "ta 
inte så mycket sodavatten Gustav, du kan 
få näckrosor i magen".

I Vancouver gick Frans och jag iland 
tillsammans. På vägen ombord passerade
vi en bar som jag tyckte såg inbjudande 
ut med några kinesflickor i korta kjolar

som stod vid bardisken . Nej, sa Frans 
"vi ger fan i kinesiskorna, nu måste vi gå 
ombord". Precis som jag skulle protestera 
körde ett par polisbilar upp framför baren 
och vi blev vittne till hur flickor och gäster 
föstes in i bilarna för transport till någon 
polisstation. Frans berättade sedan i mäss- 
sen livfullt och med vissa överdrifter hur 
han hade räddat mig från att bli tagen av 
polisen och säkert kvarhållen i Vancouver 
när California gick.

Den dagen Frans skulle mönstra av stod 
jag på huvudet i en trilskande separator 
när någon petade mig på ryggen. Där stod 
han omriggad i kostym och färdig att gå i 
land. "Jag hörde att ni skall gå till Venezu
ela nästa resa. Vad ni sjömän får se er om. 
Jag skall sitta på Henriksberg i kväll och 
skåla för er när ni går ut". Det var den sista 
gången jag såg Frans.

Vi hade städerska mönstrad på Califor
nia som på de flesta Johnsonbåtar. Detta 
var på en tid då det var mycket ovanligt 
med kvinnor till sjöss förutom  i passa
gerarfartyg och vissa äldre lastbåtar som 
hade förestånderska och kokerska i stället 
för stuert och kock. Kvinnorna hade lite 
mindre betalt!

Med viss avundsamhet kunde vi konsta
tera att Karin, som vår städerska hette, för
drog Frans sällskap när tillfälle erbjöd sig.

M ånga år senare m ötte jag  K arin på 
Nordiska Kompaniet i Stockholm. Efter 
lite allmänt prat frågade hon om jag visste 
var det blivit av Frans. Men om hans vidare 
öde visste jag då ingenting.

Inför denna berättelse har jag med min 
frus hjälp tagit reda på att han sä småning
om flyttade till Bollebygd, av alla platser. 
Frans avled där den 29 oktober 1987. -£&■

Jag ser dom ibland. Men a lltm er sällan. De 

f ly tta r  sig fram  längs tro tto a re rn a  och på 

grusgångarna i parken med hjälp av sina 

svagt rödmålade ru lla torer och snedgånga 

skor. Många har keps. De blir färre.

De har s e tt d e t som inte finns. Men fanns. 

De kan d e t som ingen längre kan.

Då och då dyker de upp. A llt  trö tta re .

De minns en n a t t  fö r länge sedan på e t t  

schapp i Katendrecht i Rotterdam . Eller

När man blir gammal så

var d e t på ”Gamla Gefle” i Antwerpen. 

Eller” Fattiga Augusta” på S k ippe rs traa t 

i samma s ta d  ?

De minns Buenos A ires och kanske hur de 

lärde sig ta  solhöjden och räkna u t position 

med penna och papper. Och någon av dem 

tänker på dåliga kol som inte gav tillräcklig 

steam  hur de än fyrade på.

Från en t id  som funnits. Men inte finns och 

d it  bara minnen når.

W est India Dock, medan de förbannar d e t 

sliriga gruset på gångarna i parken som få r 

rullatorn ur kurs. W est India Dock med sin 

d o ft  av kaffe och kol.

De minns en skans med e t t  bord, e t t  krig. 

E tt brinnande fa rtyg . En flo tte .

Och ingen ser dem.

Deras minnen är från d e t som inte finns.

I Sannegårdshamnen i G öteborg fanns 

”S trum p-Lisa” .

På J ä rn to rg e t fanns ” Fjärilsm asen” och 

”Fiollådan” som förvirrad löpte med fiolen 

från Jä rn to rg e t upp t i l l  S lottsskogen t i l l  

M asthugget och tillbaka igen i en sluten 

storcirkel.

”Hisingsolle” och ”A rm ar och Ben” . ”Oskar 

Peppar” och ”Bonk-Anders” .

Den svartmålade Lennart B ra tt vid kaj.

Och g ruse t knastrar. Bilar kors och tvärs. 

Väntar på grönt. Håll s ta d ig t i grön sektor. 

Rakt fram  m ot andra sidan.

Man ser dom inte så o fta . Men någon gång.

Foto Tore Granath.

L s u s p i i i n p ' :  « " ; U T I : 3

De minns sådant. Stig Johansson 
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Bilder

M/s Vasaland -  resor under andra världskriget

Bertil Söderberg

Bifogade foton på Ångfartygs Ab Tirfings motorfartyg Vasa
land kommer från ett fotoalbum hos Klubb Maritim -  Göte
borg. Jag har tidigare visat bilder från detta album.

Under fotot på Vasaland, med nationalitetsmärkning, står 
skrivit att hon ligger i Horta Point. Med all sannolikhet menas 
hamnen Horta på en av öarna i Azorerna. Övriga foton är 
från en resa med last från New York, vilket man kan anta för 
däckslasten med stålkonstruktioner var märkta EL. SMIDTH

& Co. NEW YORK N.Y. Färden gick över Stilla havet, men vi 
vet inte varthän. Det finns även några foton som beskriver att 
man varit i Bashra i sydöstra Irak och ett foto på en flodbåt 
på Shatt al-Arab.

Den 5 mars 1941 kolliderade Vasaland i Manillas hamn. 
Hon var under utbackning från kajen under ledning av lots, 
då förskeppet på grund av hård vind drev ned mot stäven på 
ett vid pirändan förtöjt fartyg, Basilian av Manilla. Vasaland
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tornade med sin babordssida mot det andra fartyget och fick 
brädgångsplåten mitt för ettans lucka skadad samt ett meter- 
långt hål i bordläggningen.

Vasaland var ett av de fartyg som hamnade utanför spärren 
under andra världskriget. Detta eftersom hon kom till Göte
borg som lejdbåt den 29 mars 1942 från Colombo och Calcutta 
varifrån man avgått den 22 januari med last av rågummi, 
kokosolja, jute, fibrer samt kryddor. Samtidigt anlände Trans- 
atlantics Gullmaren. Den 14 juni 1943 avgick Vasaland från 
Göteborg till Lissabon, där lasten lossades, varefter fartyget 
fortsatte i barlast till Buenos Aires. Här tog man in full last 
med 4 000 ton foderkakor för Sverige. Hon var åter i Göteborg 
den 23 september. I boken Göteborgstrafiken -  Svensk lejdtrafik  
under andra världskriget står att Vasaland gjorde sju seglatser 
som lejdbåt.

Eftersom Vasaland kom hem som lejdbåt är det möjligt att 
hon seglade innanför spärren eller var upplagd tills hon gick 
ut som lejdbåt igen. Om skeppsdagböckerna finns bevarade 
från krigsåren finns ju svaret där.

Vasaland var byggd på Eriksbergs Mekaniska Verkstad där 
hon sjösattes den 31 maj 1934 och levererades den 14 augusti 
till Ångfartygs Ab Tirfing, som satte henne i trafik för Svenska 
Orient Linien.

Efter kriget blev hon såld den 2 maj 1947 till South African

Shipping Enterprice i Kapstaden 
om till Aelo. Efter flera ägarbytei 
Beach dit hon anlände den 28 ma

ur gamla fotoalbum
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Invigningen ägde rum i det fria utanför den stora idrottshallen där mässan hölls. Mässans arrangör, Sjöfartstidningen, förklarades invigd av dess 
vice vd Lars Adrians.

Donsö Tanker Meet

Skeppsredare Dan Sten Olsson höll ett inspire
rande tal med anknytning till Donsö.

Krister Bång

I början av året fick vi, Klubb Maritim Gö
teborg, en förfrågan från de donsöbaserade 
rederierna Tärntank, Sirius och Furetank 
om vi ville delta med en egen monter på 
Donsö Tanker Meet 21-22 juni. Och natur
ligtvis blev vi smickrade över detta och 
svarade ja.

Nu var ju dessa rederier inte arrangörer 
av denna mässa. Det var Sjöfartstidningen. 
Nu vidtog förhandlingar med dem, som 
slutade på bästa sätt. Vi fick en egen monter 
plus kaffe och lunch under utställningsda- 
garna. Som en liten motprestation blev vi 
anmodade att skriva Välkomm en till Donsö 
i mässkatalogen. På engelska!

Donsöredarna ville också att vi skulle 
göra ett historiskt bildband med fartyg 
från Donsö. Detta bildband skulle visas 
oavbrutet under de två mässdagarna och 
vara 30 minuter långt. Varje bild skulle vi
sas 10 sekunder så det blev 180 olika bilder.

För detta bildade vi en arbetsgrupp med 
A ndreas Ingvarsson, Lennart Ramsvik, 
Rickard Sahlsten, Lennart Bornmalm och 
jag själv. Lennart Ramsvik fick uppdraget 
att skanna och göra ordning de många 
bilderna. Lennart Bornmalm skrev engelsk 
text till bilderna.

Förberedelserna inför mässa visade sig 
vara svårare än vad vi först anade. Varje 
bild tog t ex ca trettio minuter att ordna till 
så vi fick verkligen vara ute i god tid.

Det var ungefär 150 utställare på ön. 
Allt från rederier, försäkringsbolag, utrust- 
ningssäljare, media och klassningssällskap. 
Kort sagt hela det m aritim a klustret. I 
bildbandet hade vi smugit in lite reklam 
för Klubb Maritim och det var många som 
stod och tittade på bildbandet.

M ötet inleddes med ett engagerat tal 
av koncernchef Dan Sten Olsson vars far, 
Sten A. Olsson, ju härstammar från Donsö.

Det var många besökare i vår monter. Krister Bång besvarar frågor från fem 
nyfikna.

38

Hjärntrusten bestod bland annat ao Andreas Ingvarsson, Rickard Sahlsten 
och Lennart Bornmalm.
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Vy över en del av det stora monteromrädet inne i idrottshallen.

Foton Krister Bång, Lennart Ramsvik 
och Rickard Sahlsten.

Han berättade bland annat om hur hans far 
lånat 25000 kronor var från två släktingar 
och lika mycket från banken. Släktingarna 
har fått tillbaka sitt medan lånet från ban
ken ökat till miljardklassen.

Det var mänga som kom till vår monter 
för att prata båt. Och det var inte bara tank
båtar. Det blev mycket fiske också. Både 
Andreas, Lennart och jag själv pratar ju 
gärna fiske. På kvällen var det festmiddag 
för 650 personer. Där knöt vi mänga nya 
och värdefulla kontakter. Vi var mycket 
tillfreds med vår största marknadsförings
insats någonsin. Det gäller att sätta Klubb 
Maritim på kartan.

Om två år, september 2013, återkommer 
evenem anget i än större skala. Dä skall 
det heta Donsö Shipping Meet och då är 
vi med. Om vi får! •#

Pä kvällen serverades middag i ett gigantiskt tält i Donsö hamn ined omkring 
650 spisande gäster.

Ett tankfartyg låg inne i Donsö hamn, Fox Sunrise.

Vår monter innan den stora invasionen. Efter första dagens slut sammanfattar Lennart Bornmalm, Andr 
son och Krister Bång dagens övningar.



TILL FLYDDA TIDER  
Text och foto Bertil Palm

Areti S av Panama passerar Vlissingen 1970 pä väg ut ifrån Antwerpen. En styckegodsare på 8350 ton dw, som byggdes i Nakskov 1945 som Nordkyn till 
D/S Norden A/S i Köpenhamn. Gjorde 12 knop och gick mest i trampfart fram  till 1963, dä hon såldes till Valera Cia.Nav.S.A., Panama, och fick namnet 
Areti S. Samma ägare döpte om henne 1975 till Mary star I, senare heter bolaget M arystarshipping Co., Panama. Såld 1981 till skrot i Jugoslavien, anlände

Brodospas den 1 april

Ångaren Eken av Lidköping, i Malmö 1957 lossande koks. Byggd 1922 pä Trosvik M /V  i Brevik, som B ill till D/S, A/S Bill, Kristiania. Hon var pä 2 065 
ton dm  Säld 1935 till Rederi Ab Sylvia, Göteborg, omdöpt till Helfrid. Överfördes 1945 till Billners Rederi Ab, samma namn. För 550000 kr köptes hon 
1953 av E. Tluin Ab, Lidköping, omdöpt till Eken. Säld 1958 till Christiania Portland Cement Fabrikk, Oslo, omändrad till pråm. Bogserades från Göteborg 
till Oslo den 11 december 1958. Återköptes till Sverige 1960 av Torsten Johannisson, Göteborg och användes som spannmålslager och reparationspräm bl a. 

Kanske hon existerar än?
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Den vackra tankern Blossom  avM onrovia, på väg in till Rotterdam i maj 1980. Byggd 1959 i Liibeck, beställd av IV. Bruns b  Co., Hamburg. Säld under 
utrustningen till Rederi Ab Svenska Lloyd, Göteborg och levererades den 2 februari 1959 som Olivia. Hon var pä 18260 ton div. År 1969 säld till A/S 
Brövigtank & A/S Havsfiske, Farsund. Nytt namn Bente Brövig. Såld efter lång uppläggning i Kristiansand, till Blossom Shipping Co, Monrovia 1979 
och och omdöptes till Blossom . Fick explosion ombord den 31 december 1980, 50 sjömil väst om Sardinien, pä resa Lavera-Taranto och övergavs av besätt
ningen, varvid en man omkom. Senare bröts hon itu och den 2 januari 1981 påträffades akterskeppet av en bogserbät, som dock inte kunde assistera i det 
härda vädret. Omkring den 12 januari drev akterskeppet iland vid Cap Farina, förskeppet ätersägs aldrig.

Åländska motortankern Ragny i ballast, pä väg in till Rotterdam i juli 1970. Hon varpå 17310 ton dw och byggd 1951 som O. A. Knudsen vid Götaverken 
och levererad till Hvalfangst A/S Suderöy, Haugesund. Säld i oktober 1960 för £270000 , till Rederi Ab Sally i Mariehamn, omdöpt till Ragny. Bröts i 
tvä delar den 27 december 1970, pä resa från Freeport på Bahamas till Trondheim, med last av brännolja. Olyckan inträffade 600 sjömil ost om Cape May i 
position 38.4S N och 60.58 W och förskeppet sjönk ganska omgående men aktern flöt tills den 30 december, då den sjönk under bogsering.
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I min barndomsstad Alingsås återfinns numera den gamla bogser aren H erbert som bevaras pietetsfullt av Mjörns Ångbåtsförening.

Dagboksanteckningar från en resa anno 2011
Text och foto Krister Bång

För ett antal år sedan kunde man göra 
sin sommarresa varsomhelst eftersom 

det fanns fartyg och sjöfart överallt längs 
kusterna. Som bekant finns det inte längre 
någon kustsjöfart. Fiskefartygen är skro
tade och i stället har nöjesbåtarna intagit 
scenen. Personligen är jag inte där än, så 
att jag kan sitta på en klippa i Bohuslän 
och njuta över att betrakta hur den ena 
plastbåten efter den andra dundrar förbi. 
Så det fick åter bli en blandad resa runt om 
i Sverige för att se vad man kan träffa på.

Söndagen 
den 26 juni Göteborg-Arvika.

Om man åker ungefär femton minuter från 
min bostad mot Alingsås kommer man till 
det lilla samhället Tollered. För mig är det 
mest känt för att min far spelade revy där 
i mitten av 1920-talet. För andra är kanske 
Nääs Fabriker mera känt för ett stort spin
neri, dock nedlagt sedan länge. För att 
underlätta transporterna till och från spin
neriet hade Gud Fader själv sedan tidigare

placerat sjön Sävelången utanför knuten 
och mellan 1897 och 1943 gick den lilla 
slupen Säfvelången mellan Nääs Fabriker 
och i första hand Floda station vid Västra 
stambanan. Numera är fabriken ombyggd 
till hotell och spa, och för att förgylla tillva
ron ytterligare har man byggt en ny liten 
slup, Säfvelången II. Den går varken på 
ånga eller på diesel, utan är eldriven med 
en gångtid på nio timmar. En sådan far
kost måste man ju bara beundra! Men det 
hindrar inte från att man kan få problem. 
När jag kom höll man som bäst på att få 
propellern ovanför vattnet för inspektion, 
men man hade lyckats mindre bra. Man såg 
sin lösning i min person, och då även jag 
placerats i fören, ja då kom propellern upp.

Ytterligare en kvart från Tollered ligger 
Alingsås. Denna stad är välkänd för mig 
eftersom  m in far här spelade på andra 
strängar än dem i Tollered och här hittade 
sin fru, min moder. Så jag växte understun
dom upp i Alingsås. Num era är staden 
m est känd för sina m ånga kaféer men

också för sin lilla bogser- och passagerar
båt, Herbert, som gör resor ut på den vida 
sjön Mjörn. När jag växte upp på 1950-talet 
sålde jag tidningar i Alingsås och jag fann 
ett alldeles nytt användningsområde. På 
Mjörns isar spelades det bandy och folk 
blev b löta om fo tterna, så G öteborgs- 
Tidningen gick åt för att stå på och hålla 
den värsta blötan borta. Herbert är välbe
kant för många eftersom hon byggdes på 
Eriksberg i Göteborg men har tillbringat 
sin mesta tid i Dalslands kanal.

Det är kanske lite förm ätet att tro att 
mitt fotboll sintresse grundlädes i Alingsås, 
men faktum är att jag gick på alla fotbolls
matcher på Mjörnvallen. För mig var det 
gratis. Nu var det inte fotbollen som drog, 
ej heller flickorna, utan flaskan. Redan 
då var jag affärsm an. Jag sam lade upp 
alla tomma sockerdricksflaskor, Cubano-, 
Solo- och Pommac- som folk slängde och 
tjänade en slant både åt mig själv och åt 
renhållningen.

Om man sedan åker från Alingsås mot
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Strax norr om Alingsås ligger socknarna Fly, Magra, Lena. Denna uppmaning har alltid vållat viss munterhet i trakten.

Denna skuta kryssade på Vassbotten. Finns det någon som vet vilken det är?

Ö stadskulle, och vem  gör inte det (?), 
passerar man socknarna Fly, Magra, Lena 
vilket i alla tider vållat viss munterhet hos 
traktens befolkning.

I Nossebro, vid cam pingen, ligger en 
liten ångslup som fått nam net Nossan. 
För att alla skall förstå att det verkligen rör 
sig om ett ångfartyg har man före namnet 
skrivit s/s. Detta är en gammal timmer- 
buntbåt som gått pä Dalälven och som är 
byggd 1933. Ångaren går vanligtvis mellan 
Nossebro och Bredöl. Kan detta vara en ny 
sorts öl? Kanske en ny fulöl?

Ett anonym t tips från Konvaljgatan i 
Färjestaden gjorde gällande att Vargön 
Shippings coaster Via skulle ligga upplagd 
i Vargön med någon form av problem. Och 
det gjorde hon. Omöjlig dock att nå efter
som hon låg på ett vaktat inhägnat område.

V argön Shipping är ett ganska nytt 
rederi som äger sex coasters, men starten 
har varit av varierad framgång. För något 
år sedan övertog man konkursdrabbade 
Ljusterö Sjös fyra coasters. Då låg sedan 
länge Tango upplagd i Svendborg med 
havererad maskin. Där ligger nu i stället 
Vina med samma problem. Oflyt var ordet.

Nästgårds till Vargön ligger Vänersborg. 
Där slog jag mig ner vid Vänerporten. Ute 
på Vassbotten kryssade en skuta som jag 
var nyfiken på. Men varje gång som hon 
närmade sig min utsiktsplats gjorde hon 
slag i saken och vände om.

Ett annat anonymt tips frän Säffle häv
dade att de båda forna Dalslands kanal-far
tygen Alex Halling och Ellida skulle ligga 
i Köpmannehamn utanför Köpmannebro. 
Så i Köpmannebro tog jag en väg som gick 
rakt ut mot Vänern, men efter ett par kilo
meter tog vägen slut. Där bodde dock en 
dam med tvivelaktigt intresse för sjöfart. 
Hon visade mig mot en gångstig ut på en 
ö där fartygen möjligen kunde ligga. Det 
blev en promenad på kanske två kilometer 
enkel väg. Då fattade jag ett modigt beslut: 
jag avstår!

Ytterligare ett anonymt tips från Borås 
gjorde gällande att sightseeingbåten Saga 
skulle ligga i en trädgård i Håverud för 
renovering. Men inte kunde jag finna nå
gon. Jag frågade några personer som jag 
bedömde som vederhäftiga, men de såg 
ut som om: "Skall vi ringa direkt? Innan

han försvinner".
På en udde i Laxsjön ligger herrgården 

Baldersnäs underskönt vackert. Här skulle 
det vara ångbåtsm öte. Och flaggan satt 
uppe. Men det fanns bara en liten ångslup, 
Svanen, så något möte kunde det inte bli.

För att mötas måste man vara minst tvä.
I stället smet jag in pä ett näringsställe 

och fick en smörgås med rökt lax pä grovt 
bröd och med en smäktande sås som man 
troligen inte vill veta vad den innehåller.

I Gustavsfors är man inte så ofta så det

Ångbätsmötet pä Baldersnäs verkade ganska avslaget. Den lilla ängslupen Svanen var allt jag kunde 
finna.

©västtrafik
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I Gustavsfors hittade jag denna M got bedagade bogserbåt, M arma III. Den kunde ha blivit min vid en snabb affär.

stör. Har bara varit där två gånger tidigare. 
Första gängen, 1965, var blivande hustrun 
med och vi hade ställt upp bord och stolar 
och åt frukost i det härliga solskenet. Vi säg 
inte att sommarens skyfall var på ingång

bakom oss och vi blev både överraskade 
och övervaskade. Vad jag kan minnas fick 
vi bärgat det mesta.

Andra gången var år 2000. Då stod två 
stora älgar, säkert artontaggare, och be

traktade mig. Man hann inte ens bli rädd.
Nu hände inget sådant. På slipen på var

vet stod bogserbäten Marma III kvar precis 
som för elva år sedan. Hon var fastsvetsad 
i slipen så att ingen skulle kunna knycka 
henne. Varvets ägare kom fram och und
rade underfundigt om vi inte skulle göra 
en snabb affär. Men det skulle vi inte. Han 
hade ändå för sig att han en gång skulle 
få båten klar.

Tog så vägen genom skogarna upp mot 
Lennartsfors. Så plötsligt, mitt i skogen, 
kom en glänta med några gårdar och åkrar. 
Den lilla byn hade namnet Blomma. Det är 
nästan sä att man blir tårögd.

H ärifrån är det inte långt till Norge, 
så varför inte åka dit? Även där har man 
förstått värdet av att behålla de gam la 
kulturbärande fartygen vid liv. I Ströms- 
foss hittade jag den legendariska Turisten, 
som befann sig under renovering, och den 
mycket vackra bogserbäten Thor.

Ett stycke därifrån ligger 0 r je  med sitt 
m useum . Här ligger ett knippe gamla 
ångbåtar, var och en med sin egen historia. 
Fann tvä med svensk anknytning, Ara ex 
Alster och Lelång.

Så blev det Sverige igen och Värmland, 
Du krona bland Svea rikes länder. I Töcksfors 
tog jag vägen mot Östervallskog som är 
den absoluta slutpunkten för Dalslands ka-

Bogserbäten Ara låg i Orje i Norge. Hon byggdes 1910 av Wennbergs i Karlstad som A lster och ägdes 
av Alsters Bruk. Såldes till Norge 1954.
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Den gamla F o tö fä r jan  gar sedan ett antal år mellan Herrön och Jäverön som Jäv erö färjan .

femtal år sedan. Man frapperas över hur 
liten hon egentligen är.

En annan egendomlig sak är hur man 
kan planera in ett besök på Herrön vid Vä
nern. Härifrån går Jäveröfärjan tre till fyra 
gånger om dagen ut till Jäverön. Denna 
linfärja gick tidigare mellan Hönö och Fotö.

Från Herrön gick färden till solens stad, 
Karlstad. Under senare år har staden blivit 
hemvist ät diverse avdankade fiskebåtar 
såsom Mainau, Safir och Nordanland. Mitt 
största intresse låg förstås på de nya sjöbus
sarna. Sola-båtarna hade blivit ersatta av 
Tärnaline. Jag fick tag pä Dalsland, Omega 
och Laxen.

Omega är egentligen en gammal lastbåt, 
Monica, som byggdes 1961 i Gustavsfors. 
Under senare år har man haft svårt att finna 
full sysselsättning för henne, så den nya 
trafiken kom säkert lägligt.

Från Karlstad är det inte så långt till Kris
tinehamn. Där hamnade jag på Café Pärlan

nal. Där hörde en gång den lilla kanalbåten 
Dalslands Kanal hemma.

Dagen avslutades på bästa sätt i Arvika 
med middag pä Olssons Brvgga. Även nu 
blev det lax, grillad sådan med dillstuvade 
potatis.

Av en slump befann sig Länspumpens 
redaktör Jan Johansson också i A rvika 
denna kväll sä det blev en hel del läns- 
pumpssnack.

Dagens färd varade i 45 mil.

Måndagen 
den 27 juni Arvika-Falun

Efter en snabbvisit i Brunskog för att titta 
till lilla Wermeln kom jag till Löven, som 
Selma Lagerlöf brukade kalla Fry ken. Där, 
i Fryksta, i sjöns södra ända, fann jag den 
omskrivna Freja af Fryken. Hon hade sovit 
sinTörnrosasömn på Frykens botten innan Det sista lastfartyget som byggdes fö r  Dalslands kanal var motorfartyget M on ica  1961. Numera är 
hon blev bärgad och restaurerad för ett hon ombyggd till passagerarfartyg och går I trafik i Karlstad med namnet Omega.

innan det var dags att närmare beundra 
stadens bogserare Dan och dragplåstret, 
bojorten Christina af Bro.

För att förgylla färden upp mot Falun 
hade jag blivit varse att man i Nora hade en 
liten badbåt vid namn Plaskus. Tog mig dit 
och hittade henne genast. Hon var faktiskt 
större än vad jag trodde.

Grannstaden Lindesberg hade också en 
passagerarbåt. Hon byggdes som timmer- 
bogserare 1914 av Wennbergs mekaniska 
Verkstad i Karlstad och verkade intres
sant. Hon skulle ligga nedanför kyrkan 
var det sagt, men där var lika tomt som 
i pengapungen. Sä lite sur var jag allt när 
jag lämnade Lindesberg, men när jag körde 
över Bottenån fick mitt norra öga (det är 
det ögat jag ser bäst med) syn på Råsvalen,

Ytterligare ett Wennbergsbygge. Finns det någon som kan berätta om hennes öden innan hon hamnade som fartyget heter nu. Finns det någon som 
i Bottenån i Lindesberg? kan berätta om hennes tidigare äventyr?
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Efter mycket sökande fann jag äntligen Orsa.

Kom så till Falun strax före klockan 19 
för att ta Slussbruden och Slussbruden II
när de skulle ge sig av. Men jag hade glömt 
att det var måndag och inga turer var in
planerade så det fick bli stillbilder i stället.

På kvällen blev maten lite extra festlig i 
form av röding. Man mådde som en prins. 
Och så finns det folk som vill avskaffa 
kungadömet. Hur skulle man må sedan? 
Som en generalsekreterare? Och kan en 
sådan må som en prins?

Dagens etapp blev 46 mil.

Jag fick komma ombord och titta. I fören under däck finner man baren.

Tisdagen 
den 28 juni Falun-Gävle

Idag var det Siljansbygden som gällde. Så 
vacker den är! De blånande bergen i bak
grunden, den glittrande sjön som inbjuder 
till svalka i sommarhettan (+ 27). Det goda 
kaffet i de många kaffestugorna och det 
trevliga folket.

Förmiddagens uppgift var att leta upp 
den försvunna varpbåten O rsa i Mora. 
Förra året letade jag förgäves, men i år 
skulle jag gå grundligare till väga.

På vägen dit upp passerade jag Rättvik. 
Ville gärna se hur min Flottisten hade det, 
så jag svängde in till Rättviks Båtklubb. 
Och visst var hon i fin form  även i år. 
Vid besöket upptäckte jag vilken fin plats 
det var att stå på när Gustaf Wasa skulle 
komma halv ett. Då slapp man gå ut pä 
Sveriges längsta brygga, 628 meter rakt ut 
från land.

Körde av vid M ora-N oret och ner till 
båthamnen. Ingen Orsa där inte, men två 
andra gamla båtar varav den ena hette

GUSTAF WASA

G ustaf Wasa anländer till Rättviks Bfltklubb ungefär samtidigt som jag.
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Efter mänga umbäranden fick jag mitt foto  av Siljan pä Insjön.

Bunkelisa. Alltid något. När jag körde över 
O sterdalälven gjorde sig m itt norra öga 
påmint igen. Ytterligare en gammal båt, 
Snappopp. Vid Wasastugan då? Ja, där låg 
hon ju. Tyckte jag. Men vid en besiktning 
såg jag att det stod Laxen på henne.

Nu hade jag ju förberett mig något. Jag 
hade googlat ägaren som bodde på Sol- 
lerön. Då måste hon finnas där.

Jag minns förra gången jag var på Sol- 
lerön. Hustrun och jag var på utflykt från 
vår lägenhet i Sälen då hustrun föreslog 
att vi skulle köpa med oss en bit ost och 
ta ett glas vin som skymningsmat. Och är 
det något som jag inte kan motstå så är det 
frestelser. Så in i affären. Hade tur. Fick sista 
biten. När vi korkat upp och skulle ta osten, 
ja då var den oätbar. Bäst-före-datum hade 
gått ut tre månader innan.

Så nu var jag på väg tillbaka för att ge 
betalt för gammal ost. Men efter övermoget 
övervägande övergav jag tanken. Affären 
var nerlagd.

Med min googlekarta i handen navige
rade jag på diverse småvägar. Den minsta 
ledde ner till vattnet, och där låg hon: Orsa. 
Nu var det också sä att jag hade kört in på 
ägarens tomt mig ovetandes. Och det är ju 
inte varje dag det trillar in en fartvgsfan- 
tast så där. Sä den charmerande frun kom 
förstås ut och undrade:

-  Spekulant?
Nu fick jag berätta om mina resor i Sve

rige och vad som hade fört mig hit. Frun 
visade mig stolt båten, som man just denna 
kväll skulle ha stort party i. På tomten låg 
också en gammal finsk bogserare. Den var 
jag inte heller spekulant på.

Full fart mot Rättvik dit ju Gustaf Wasa 
skulle komma. Jag såg henne på liåll hur 
hon bestämt kom forsande på Rättviksvi- 
ken och jag kom till min nyvunna utsikts
plats tio minuter före ankomst. Det gjorde 
också Kålles Bussar som trots namnet inte 
var från Göteborg utan från Hudiksvall. 
26 glada pensionärer skulle kryssa med 
fartyget som just av den anledningen kom 
in till den brygga där jag stod för att plocka 
upp dem. Vid rodret på Gustaf Wasa stod 
min gode vän Erik Jalking.

-  Vill Du hänga med, föreslog han. Men 
för mig väntade andra äventyr.

I Siljanbygden finns många gamla kul
turbåtar, många fler än i övriga landet. En 
av dem är Siljan byggd redan 1868 och 
ägd av trävarubolaget i Insjön. Förra året 
såg jag henne inte. Skulle jag göra det i år?

Jag liade tur. Hos d ykarklubben vid 
Österdalälvens strand visste man att bå
ten låg ankrad pä själva sjön Insjön. Jag 
fick en detaljerad vägbeskrivning som jag 
följde och plötsligt, långt ute på fjärden, 
kunde jag skönja henne. Ställde bilen och 
vandrade in i naturreservatet Millnäset. 
Där betade ett tjog kor som blev nyfikna 
när jag kom och började springa mot mig.

Själv fick jag rusa in i björkskogen för att 
undkomma dessa tjejer men fick där istället 
en utskällning av något dussin fåglar. Jag 
tog mig ändå fram till strandkanten, men 
Siljan  låg med fören mot mig så bilderna 
blev inte bra. Jag retirerade så lugnt som 
möjligt för att inte återuppväcka kossornas 
nyfikenhet.

Körde några kilometer till innan jag hit
tade en väg som gick ner mot sjön. Tog in 
där men liamnade på en gammal nerlagd 
industri. Här fanns prototyperna till miljö
bilar. Det växte högt gräs i bilvraken som 
stod här. Miljön var på väg att återta för
lorad mark. Antagligen skulle nostalgiska 
klubben tycka det hade varit intressant att 
ha möte här.

For upp till vägen igen och tog fram 
kartboken. Skulle jag till Romme eller till 
Rexbo? Då stannade en dam för att hämta 
sin post och jag frågade förstås henne om 
båtuslingen.

-  Den syns frän min sommarstuga, sade 
hon. Häng med.

Färden gick på en mycket liten väg ner 
mot sjön, en väg som jag själv aldrig ens 
skulle reflektera på att åka. Ändå reflekte
rar jag mycket.

Och vips. Framme vid somm arstugan 
kunde man se henne. Visserligen pä långt 
håll men från sidan. 10x zoom gjorde att 
det gick att fotografera henne.

Så iväg till Gävle, dagens slutmål. Där fo
tograferade jag självaste Drottning Silvia,

I Gävle kom självaste Drottning Silvia pä besök.
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1 mänga är har jag letat efter Bungören utan att lyckats finna henne. Nu lag hon i Öregrund där jag fick oväntat hjälp.

det vill säga båten. Efter uppdatering av 
alla gamla föredettingar for jag till hotellet 
för natten.

Maten? Jo, baconlindad kyckling och en 
svalkande öl.

Dagens etapp 36 mil.

Onsdagen 
den 29 juni Gävle-Stockholm

Från olika håll hade jag fått uppgifter om 
att skutan Agnes skulle ligga i Fagervi
ken. Henne minns jag väl från hennes tid 
i Kyrkesund. En kall vinterdag 1961 gick 
jag ut på isen mellan Kyrkesund och Härön 
och fotograferade henne. Undrar om det 
sundet varit fruset sedan dess?

Fagerviken ligger sex kilom eter från 
stora vägen, så det var ju ingen stor omväg 
för en törstande båtolog, men hamnen i 
Fagerviken var lika tom som plånboken 
hos en Saab-anställd. På en flakmoppe och 
med en långärmad flanellskjorta, trots +27, 
satt traktens begåvningsreserv.

-  Jo, den har allt legat där. Di gick vid 
sjutiden igår. Di skulle ta'na till Stockholm 
för dockning, sade han pillemariskt medan 
han tog sig i skägget och oavbrutet spanade 
ut över nejden.

Nästan anhalt blev Öregrund. En liten 
fiskebåt, Dyning av St Risten, låg och fyllde 
sina tankar. Väntade förstås ut henne och 
fick fina bilder när hon stack.

For ner till rökeriet några kilometer syd- 
vart för att fotografera Hans Holmströms 
nya bät Bungören. Hans byter båt nästan 
varje år, så det har blivit många besök här. 
Tillgängligheten har dock inte alltid varit 
den bästa. Ofta låst och ibland har Rabbe, 
hunden, vaktat.

M en idag var det öppet. Jag lät GNY 
vila sig utanför och tog några raska bilder 
från för och akter. På väg ut hörde jag en 
barsk stämma.

-  Hallå där! lät det uppfordrande.
Jag tänkte till snabbt.
-  Vad bra. Är det Du som är Hasse? Jag 

är ute och dokumenterar alla svenska fis
kebåtar. Jag heter Krister Bång.

-  Va, svarande mannen. Krister Bång? 
Är det Du som har fotograferat alla fis
kefartyg?

Jag kände nu att jag kunde flytta fram 
positionerna något.

-  Ja, det är jag. Men jag skulle ju helst 
vilja ha Bungören från utsidan.

I sam m a ögonblick  kom D yning in, 
henne som jag just fotograferat i Öregrund.

-  Kalle. Tag Krister Bång med Dig och 
lägg ut så att han får fina bilder av Bun
gören!

Tänk att man kände till mig så långt 
hemifrån.

Ungefär två mil från Öregrund ligger 
Sundsveden. De första tretton kilometrarna

kan man komma upp i 60 km / tim men de 
återstående sju bara i 40 om man står på 
bra. Och plötsligt dyker det upp en liten 
skärgårdsidyll. Sundsveden är hemorts- 
adress för Sunnan Express, ett välvårdat 
litet passagerarfartyg som en gång plöjt 
Göta älvs vågor som Älv-Snabben 2.

I Sundsveden låg också ett annat litet 
flytetyg som nästan såg ut som en gammal 
färja men med en modern styrhytt. Jag le
tade överallt men något namn stod inte att 
finna. Eftersom det är lättare att ta reda på 
sådant direkt än senare hemifrån, knackade 
jag pä i en stuga. Och vilket sammanträf
fande! Ägaren själv bodde där. Han var 
dessutom medlem i Sweref och som alla 
dess medlemmar älskade han att snacka 
båt. Det är nästan så att man skulle vilja ha 
ett visitkort från Sweref (Skärgårdsredarna) 
med påskriften Krister Bång, omtänksman.

Och vad hette då farkosten? Jo Skaf
feriet. I teves barndom fanns det ett barn
program som hette Humle och Dumle och 
dessa båda figurer bodde i skafferiet. De 
båda ägarna av fartyget kallades skämt
samt för Humle och Dumle och därför fick 
båten namnet Skafferiet.

Så iväg igen, nu till Grisslehamn. Där, vid 
Marinan, låg ett fartyg som jag tyckte mig 
känna igen. Och visst var det den i Läns- 
pumpen omtalade Sälen. Nu hette hon 19:e 
hålet. Först gick man 18 hål på golfbanan
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1 Sundsveden låg detta flytetyg som hade det ovanliga namnet S kaffer iet.

Vid marinan i Grisslehamn kunde man njuta av det 19:e hålet.

Den härliga skutan N ajaden pä väg in mot Stockholm. Betraktaren hade parkerat sig pä Klippudden.

och sedan kom man till det nittonde hålet, 
andningshålet, där man kunde få både öl 
och vin om man frågade snällt.

Detta påminde mig om min egen slogan. 
Jag drev under många år åkeriet Göteborgs 
Bud och då blev det: Göteborgs Bud -  det 
elfte budet. Tio Guds bud rådde man ju 
inte på!

D et är inte så ofta som jag lyssnar på 
radion när jag är ute och åker. Brukar ha 
nog med mina egna funderingar. Men när 
jag närmade mig Stockholm slog jag på för 
trafikinformationens skull.

Mitt i rusningstrafiken hade en lastbil 
tappat sin last som bestod av flaskor. Dessa 
hade krossats och spridits över hela vägba
nan. Vilken mardröm! Det var garanterat 
ingen som försökte ta sig förbi i kön.

Detta påminde mig om när en av mina 
chaufförer hade lastat en bajamaja och åkte 
på motorvägen mot Kungälv. Då slog den i 
en viadukt och papper och annat från den 
otömda toaletten spreds på motorvägen. 
Vad chefen tyckte om detta skall jag berätta 
en annan gång, men även skitsaker har en 
tendens att gå förlorade i glömskans gråa 
ocean.

På kvällen träffade jag dottern och vi åt 
middag tillsammans. D et blev hummer. 
Smaka på den! Det gjorde jag.

Dagens etapp 36 mil.

Torsdagen den 30 juni. I Stockholm
Började dagen med att åka ut till Klippud
den på Lidingö en stund. Här passerar 
skärgårdsbåtarna i full karriär. Fastän man 
sett dem många gånger förr fascineras man 
ändå av deras fart och punktlighet. Ocli det 
kan ju förstås komma något annat också 
som Najaden och briggen Tre Kronor.

På teve hade jag sett att det låg några 
båtar som jag inte kände igen vid Bockhol
men i Bergshamra. Eftersom jag ändå satt 
i bilen tänkte jag mig dit. Väl pä fastlandet 
välkomnas man av trängselskatt. Och visst. 
Det tog mig över en timma att ta mig till 
Norrtäljevägen. Kö hela vägen. Tala om 
trängsel. O ch det skall man dessutom  
betala extra för. Det är sådant korkat som 
vi skall införa i Göteborg också. Fy skäms.

Det gick inte att ta sig till Bockholmen. 
Där fanns inga parkeringsplatser. Men den 
lilla bogseraren Juho från Ljusterö kunde 
jag ändå kassera in.

Eftersom det var stopp i trafiken tog jag 
mig tillbaka till hotellet och ställde bilen. 
Tog mig in till centrum och löste en Hop 
on -  Hop off -  biljett på sightseeingbåtarna. 
Mvcket bra. Jag parkerade mig en stund 
vid Hammarbvleden och fick en hel del bå
tar som jag inte tidigare hade fotograferat.

För flertalet bätologer är alla dessa små 
passagerarfartyg som trafikerar huvud
staden en enda grå massa. Jag har under 
mänga år försökt att följa dem med varie
rande framgång. Ett fartyg som jag inte sett
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ute sedan 2004 är Tranan som vi åkte med 
vid årsmötet då. Men nu var hon igång.

Efter att ha varit ute i elva timmar åter
vände jag till hotellet. Där väntade en buffé 
bestående av soppa, kokt lax, fruktsallad 
och kaffe. Det är sådant man kan ta.

Dagens biletapp 8 mil.

Fredagen den 1 juli. I Stockholm
Hotellfrukostar kan vara både närande 

och mättande. Själv är jag ganska modest. 
Två smörgåsar utan smör, ett hårdkokt ägg, 
ett glas juice och en kopp kaffe.

Men idag hade välväxta klubben möte. 
Jag kom lagom till andra omgången. En 
stor tallrik överfull med ägg och bacon, två 
kokta ägg och tre smörgåsar. Man undrar 
stillsamt vad första tallriken innehöll? Man 
vill ju inte tala illa om någon yrkeskår, så 
jag nöjer mig med att konstatera att buss
chaufförer äter sä de står sig.

Min planerade resa till skärgården fick 
jag ställa in. SMHI varnade för ett kraftigt 
och välbehövligt regn. Temperaturen hade 
också gått ner till +20.

Istället blev den en ny vistelse vid Klipp
udden. De väldiga finlandsbåtarna kom på 
rad varvat med båtar från Tallinn och Riga.

Men regnet uteblev, så jag parkerade 
bilen vid liotellet igen och tog bussen till 
sta'n  och hann med ångaren Norrskär för 
en tur till Vaxholm. Hemfärden företogs

Efter mycken väntan kom lwn, M ovitz.

också med en erfaren dam, Västan.
Under några är har jag försökt att foto

grafera Movitz men misslyckats. Antingen 
har jag varit pä rätt plats i fel tid, eller på 
fel plats i rätt tid. Men nu väntade jag ut 
henne vid Stadshuset.

Dagen avslutades med en tapastallrik 
pä hotellet.

Dagens biletapp 4 mil.

Lördagen 
den 2 juli Stockholm-Eskilstuna

Efter några svettiga och intensiva dagar var 
det skönt att vara på rulle igen. Tänk vad 
skönt det var att åka genom Stockholm en 
lördagsmorgon. Gatorna för sig själv. Ingen 
trafik, men många rödljus. Man tyckte sig 
vänta tills skymningen varje gång innan 
de slog om.

Det gamla utslitna fiskefartyget A rcan sas hade fräschats upp ordentligt och målats i uppseendeväckande färger.
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Utan att jag  egentligen stämt träff kom Södertäljes stolthet, ångaren Ejdem , förbi min utsiktsplats vid Ragnhildsborg.

Åkte till Strandvägen. Många svartklädda 
tjejer var ute och sprang så att svetten lack
ade. Samma på Söder Mälarstrand. Samma 
i Arstadal. Massor av energi. Tänk om vi 
kunde ta vara på den. Då kunde vi kanske 
stänga ner ytterligare en reaktor? Säkert 
skulle alla dessa tjejer hem och ta sig en 
dusch efteråt med mer energiåtgång. Mittåt! 
Duschar gör de ändå.

Vid Mälarvarvet hade jag sett ett fartyg 
med kolsvart skrov och med knallgul över
byggnad som jag tyckte mig känna igen. 
Vid kontroll visade det sig vara det gamla 
fiskefartyget Arcansas från Björkö. Vilken 
överraskning! Min senaste uppgift är att hon 
skulle vara dykbåt i Byxelkrok och i tvivel
aktigt skick. Hon såg betydligt bättre ut nu.

Näst i tur blev Ragnhildsborg i Södertälje. 
Som vanligt en massa gamla fartyg med 
mycken historia och som blivit ombyggda 
för att passa nutidens människor. Kanske 
inte alltid så estetiskt lyckat.

Medan jag var ute och tittade på ruinen 
av Telgehus fick jag höra ett omisskännligt 
ljud, nämligen en ångvissla. Och visst var 
det Ejdem som kom. Hon hade gäckat mig 
förra året, så nu blev det dags istället. Och 
inte nog med det. Strax efter kom den ilsket 
rödmålade cementbåten Östanvik. Vilka 
kontraster.

Egentligen var jag på väg till Hjälmare

Docka. Just idag var det årets högtidspunkt: 
Kanalens dag, med indockning av fartyg. 
Vilken slump? Vår egen ordförande Per 
Lycke var där med delar av sin familj. Graden 
av entusiasm över besöket varierade mellan 
fam i 1 jemedlemmarn a.

Det var hela sexton fartyg som hade sam

lats pä denna lite udda plats i vårt rike. 
Verkligen ett trevligt arrangemang.

Dagen avslutades i Eskilstuna, känt för 
sina Bolindermotorer. Eftersom jag käkat 
fisk hela veckan kändes det nu perfekt med 
en entrecote.

Dagens etapp 28 mil.

Och efter, som Arboga öl, koin cementbåten Ö stanvik.
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Vid oceankajen i Örebro låg detta nytillskott bland passagerarfartyg, Liden. Mei■ om detta fartyg i ett kommande nummer av Länspumpen.

Söndagen 
den 3 juli Eskilstuna-Norrköping

Första stopp denna dag blev Örebro. Hit 
har det kommit ett nytt passagerarfartyg 
i år. Nytt och nytt förresten. Byggt 1899. 
Efter att ha legat pä land sedan 1960-talet 
har hon sedan 2008 byggts om från bogser- 
båt till passagerarfartyget Liden. Gjorde 
en intervju med ägaren, Hans-Ove Norén, 
som presenteras i ett senare nummer av 
Länspumpen.

En legendarisk skeppare inom de mindre 
passagerarfartygen är Åke Norén. Han har 
lyckats med konststycket att rädda både 
Ström sholm s kanal och Hjälm are kanal 
från att läggas ner som farleder. Honom 
besökte jag och blev bjuden på en god och 
närande lunch. Man tackar!

Sedan bar det av till Trosa dit den nyin
köpta Storsand och jag kom samtidigt. För 
min del något oplanerat.

Sedan blev det kort besök i Nyköping 
innan dagen avslutades i Norrköping med 
en Cesarsallad.

Dagens etapp 37 mil.

ret? Det skulle möjligen vara två. hem till Göteborg.
Efter att ha plöjt i statliga pappersbuntar Dagens etapp 32 mil. 

hela dagen låste jag upp bilen och körde i

Måndagen 
den 4 juli Norrköping-Göteborg

Vad går upp mot en dag på Sjöfartsregist-
N yfdr i år i Trosa skärgärd är utflyktsbåten Storsand. Henne såg jag för första gången i Strömsund i 
Jämtland den 15 juli 1991. Dä hette hon Vattudalen.
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Planeringen inför resan 2011

Tisdagen den 28 juni
0830 Avgång Sävedalen 0830 Avgång Falun

0900 Tollered Säfvelången II 0945 Sollerön Orsa

0930 Alingsäs Herbert 1230 Rättvik Gustaf Wasa

1015 Nossebro Nossan 1300 Leksand Diverse ångfartyg

1030 Vargön Via 1400 Insjön Siljan

1100 Köpmannehamn Ellida, Alex Halling 1730 Gävle Drottning Silvia

1130 Håverud Saga Övernattning Gävle Scandic

1200 Baldersnäs Ångbåtsmöte
1230 Bengtsfors Onsdagen den 29 juni
1300 Gu stavsfors 0830 Avgång Gävle
1400 Lenn artsfors 1000 Öregrund Fiskefartyg vid rök
1430 Sund-Jaren Vägverkets färja 1045 Sundsveden Sunnan Express (ex
1445 Nössemark Marma III Skafferiet
1530 Strömsfoss Turisten, Hebe 1200 Grisslehamn
1615 Örje Strömsfoss, Engelbrekt Soot, Ara, 1300 Älmsta Linné

Lelång 1345 Norrtälje Norrtelje
1700 Töcksfors 1415 Kapellskär Rosella
1800 Arvika Sandskär 1600 Stockholm
Övernattning Scandic

Måndaqen den 27 juni
0830 
0900 
0930

1100

1120

Avgång Arvika
Brunskog
Fryksta

Herrön
Karlstad

1330 Kristinehamn

1430 Nora

1500
1900

Lindesberg
Falun

Wermeln
Freja af Fry ken, Arne (kranponton), 
Oskar (arbets)

Jäveröfärjan (avgår då), Daisy (fisk) 
Älvan, Sola II, III, IV, BH 73 
(Klarälvsrestauranten), Bvlgia, 
Vestvåg, Polstjärnan, King (bogs), 
Tingvalla, Tingvalla II. Nytt rederi i 
Karlstad som kör i kanalerna. Dessa 
båtar är Dalsland, Tärnan, Omega 
och Laxen
Christine af Bro, Dan (Bogs), Hulda 
Vålön (1400 Vålösundsvägen, Café 
Pärlan)
Plaskus (går varje hel och halv 
timma)
Råsvalen
Slussbruden

Övernattning Stockholm Scandic Ariadne

Torsdagen den 30 juni
Hela dagen i Stockholm Movitz, Klara Mälarstrand 
Övernattning Stockholm

Fredagen den 1 juli
0815 Strömkajen 
1545 Tillbaka 
Övernattning Stockholm

Rundtur i Skärgården

Övernattning Falun Scandic

Lördagen den 2 juli
Resa till Hjälmare Docka. Ev intervju med Hans Norén på Liden. 
Närmare program när sommartabellerna kommit ut. 
Övernattning Eskilstuna Best Western

Söndagen den 3 juli
0830 Indockning Hjälmare Kanal 
Övernattning Norrköping Elite Grand Hotel

Måndagen den 4 juli
0900 Besök på Sjöfartsregistret hela dagen. Därefter hemfärd.

Foton på ståltrålare efterlyses!
Till den kommande boken om de svenska ståltrålarna saknas fotografier av 

RIMFORS (G G 429) -  Åstol, byggd 1966 i Rosslau

INGER (G G 44) -  Marstrand, byggd 1968 i Marstrand. Detta fartyg var aldrig i fiske med det namnet utan låg upplagt i Mar
strand och i Fisketången.

Svar till redaktionen krister.bang@comhem.se eller adress Box 2156, 433 02 Sävedalen
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Vykort från svenska hamnar och farleder
Bertil Söderberg

Den kände vykortsfotografen C.A. Träff i Göteborg hade sitt ar
betsfält i Västsverige men det hände även att han tog motiv från 
andra delar av landet. Ett av de vykort som är med denna gång är 
ett sådant. Motivet är inloppet till Stockholm med Västerbron fo
tograferat från en av Ångfartygs Ab Göta Kanals passagerarbåtar.

Vad som är märkligt med detta vykort är att i texten står det 
skrivet: GÖTA KANAL. Inloppet till Stockholm frän M älaren. Entrance 
to Stockholm  from Lake M älaren. Att det även stod på engelska var 
ovanligt på hans vykort. Jag sökte i min samling efter några fler 
vykort med engelsk text utgivna av Träff, och fann ytterligare ett 
till med texten: GÖTA KANAL. Parti frän Göta älv. The Göta River.

Vad som förvånade mig var att numreringen på korten var i 
följd 2063 och 2064. Dessa två vykort, med otroligt bra skärpa, 
från kanalleden mellan Göteborg och Stockholm var förmodligen 
ett beställningsjobb för Ångfartygs Ab Göta Kanal som trafikerat 
leden sedan 1869. Bolaget hade ju många utländska turister som 
passagerare vilket förmodligen var förklaring till den tvåspråkiga 
texten. Därav kan man anta att vykorten fanns till försäljning 
ombord i ångarna.

Båda korten är sannolikt från mitten av 1930-talet. Ser vi på 
det första så tycks Västerbron vara alldeles ny, det ser ut som om 
man ännu jobbade på bron, och den invigdes den 20 november 
1935. Ragnar Magnander, som hjälpt mig att identifiera båtarna, 
är osäker på båten i mitten men han skulle kunna tänka sig att

det är en av Enabolagets passagerarbåtar, förslagsvis Ena II, ex 
Ekolsund. Båten närmast till höger torde vara ångaren Drottning
holm ex Gustavsberg VI. Passagerarbåten längst bort till vänster 
är troligen ångaren Björkfjärden ex Tynnelsö.

Kanalbåten har lämnat Stockholm och är på väg in i Mälaren på 
sin färd mot Göteborg. Observera mannen med baskern som sitter 
på fördäcket. Denne man får mig att tänka på den kände båtologen 
Dag Almén (1917-1994) som faktiskt påminde lite om mannen på 
vykortet, men tidsmässigt stämmer det ju inte. Baskermannen är 
alltså därför en helt annan okänd person.

Vykortet ger en känsla av att man är med på båten ocli man 
kan nästan känna hur hon kränger lite i vågsvallet från framför- 
gående ångare.

Det andra fotot
Detta foto är taget mellan Kungälv och Göteborg. För att kunna 
fotografera den mötande bolagsbåten Ceres, har C.A. Träff rig
gat upp kam eran utanför räcket. Kaptenen har tagit post på 
brvggvingen, liksom kaptenen pä mötande Ceres för att utväxla 
hälsningar. Troligen är det ombord på Pallas som bilden tagits. 
Observera den lille pojken till höger i bild som nyfiket tittar pä 
fotografens arbete med kameran. Hans tanke kanske var: Tänk 
om han ramlar i älven! Resultatet blev ett mycket fint vykort på 
de två kanalbåtarna som möttes på Göta älv.
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Kort om ägarskap
Under åren efter starten 1869 har kanalbåtarna haft olika ägare. 
Ar 1918 övergick bolagets aktiemajoritet till ett konsortium med 
skeppsredaren Dan Broström i spetsen, varvid huvudkontoret 
flyttades till Göteborg 1919. Meningen var att genom ett samarbete 
med Svenska Amerika Linien och övriga transoceana linjer samt 
med Sveabolaget få till stånd en rationellt bedriven passagerar- 
och godsbefordran.

Sveabolaget i Stockholm hade i sin turlista med även Ångfar
tygs Ab Göta Kanals trafik fram till 1948 .1 turlistan från år 1946 
beskrivs en resa på Göta kanal enligt följande:

GÖTA KAN AL
En tur genom  Göta kanal är en upplevelse... N i f a r  tvärs över Ö ster
götlands bördiga nejder, N i åker pä vackra sägenom spunna siöar och få r  
besöka ståtliga kultunninnesplatser. K analbåtarna D IAN A, ASTREA, 
W ILH ELM  TH A M  och JLINO kom m a att upprätthålla trafiken på Göta 
Kanal som maren 1946 enligt vidstående turlista.
65 slussar passerar man vid en resa med kanalbåt från Stockholm till Gö
teborg. Den första  -  Södertälje sluss -  räknas ju  inte till Göta Kanal, och 
den vattenväg, som i dagligt tal nämnes Göta Kanal har alltså 64 slussar. 
M ed 39 slussar höjes kanalbåten frän Östersjön vid M em  upp till högsta 
höjden 91,5 m eter över havet i Västergötland mellan sjöarna Viken och 
Vänern. Vatten trappan ned till Göteborg genom  Trollhätte kanal räknar

25 slussar. H ela leden, den egentliga Göta Kanal m ellan Ö stersjön och 
Vänern, tillsam m ans med Trollhätte kanal, har en längd av 387 km, 
varav S7 km utgöres av grävd eller sprängd kanal; det övriga är naturlig 
segelled genom  en rad sjöar och Göta älv.

GÖTA KANAL
STOCKHOLM—OÖTE»OBG—STOCKHOLM

Från Stockholm t i l l  G öteborg  
13 jun i— 25 augusti

Frän G ötebo rg  t i l l  Stockholm 
12 ju n i— 25 augusti

Avqångs- Avgångs-
Från dagen Prén dagen

S ödertä lje  .......................
O xelösund {S ign,} . . . . 17.00 Vänersborg ....................... 18,30
Arkösund { „  ) ----- 18.30
Söderköp ing ................... 23.45

A ndra
Andra dagen
dagen S jötorp  ............................... 2.30

4.30
Berg ................................... 7.15 8.00

13.45 16.15
17.45
20.15
23.45

Tredje Tredje
dagen dagen

2.45
S jötorp  ............................... 5.30 S öderköp ing ............... 7.15

12.00
Tro llhä ttan  (H ote ll) . . . . 15.00 Oxelösund ( ,, 13.30
Tro llhä ttan  (Sluss) . . . 17.00 19.00
T ill G öteborg  ............... 21.00 T ill S tockholm  ............... 21.30
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Lena på land. Foto J.C. Lund.

Okänd bogserbåt
Per Lycke frågar efter en okänd 
bogserbåt tagen på Koster som
m aren 1986. Den hette Lena  
och hörde hemma i Limhamn 
när Lars Olof Svorén köpte den 
till Koster och döpte om den 
till Buster. Han sålde den till 
Skjasrhalden på H valeröarna 
efter en del år.

Filip Andersson

Vi sände frågan vidare till 
Tom Börge Jensen på Hvalerö
arna som svarad e: Jo da jeg  
kjenner til båten og så vidt meg 
bekjent eksisterer den fremdeles 
med samme utseende med nav- 
net Oscar i Bergens distriktet. 
Ifolge et biide jeg fikk av Kjell 
Birger Sonstabo til jul, tatt på 
Fjell.

Jeg så den på Bergen havn 
på kvelden da jeg var der med 
S ty rb jö rn  i 2005 , m en den 
forsvant for jeg fikk snakket 
med noen ombord dessverre. 
Satser jo  på å spore den opp 
for eller siden, men håper du 
får svar fra noen andre også 
pluss at du kanskje har hele den 
svenske historikken, så heler 
det seg.

Ur hennes norska historia: 
Emil
Byggeår: 1917 
Byggested-nr: Sverige 
Byggemateriale: Stål 
D im en s jo n e r : L g d .l0 ,3 m  - 
Brd.3,0m - Dbd.1,7 
?—1990 Lars Svorén, Nordkoster, 
Sverige
1957 Motor: Skandia D622, 150 
hk
1990-1996 Harald Lorentzen, 
Sk jaerhald en , H valer. D rev  
en trep renorv irksom het med 
bryggeoppsett/rep graving og 
transport.
1996-1997 Michael Martinsen, 
Gressvik, Fredrikstad. Fritids
båt.
1997-Tor Vaksdal, Bergen. He
ter nu Oscar.

Michael sa at Tor kjopte den 
av ham  m ens Elias Barka fra 
Sandnes sier at han kjopte den

og hentet den på Gressvik. Jeg 
har ikke fått tak i Tör og Michael 
dode ikke så lenge etter at jeg 
snakket med ham. Elias husker 
ikke hvem han solgte den til så 
jeg skulle gjerne hatt tak i nåvas- 
rende eier. Rekker jeg det denne 
sommeren er det fint.

Tom Börge Jensen

B og serb åten  h ette  tidgare 
Lena och hörde hemma i Lim
hamn. Finns det någon som kan 
fylla på med hennes svenska 
historia?

Redaktionen

Poseidon
I Länspumpen 2011:2 nämns 
i a rtik e ln  om  R ed eri Ab 
Strömkarlen passagerarbå
ten Poseidon som redan på 
1940-talet gjorde badturer 
mellan Vänersborg och Ur
sand. Vem vet mer om hen
ne? Finns det någon bild?

Erik H offstedt
........ ........................................................

Vinjettbilden överst visar fyrplat
sen Nidingen i norra Halland. 
Foto på fm den 31 maj 2007 av 
Eric Hallberg.

Svar om Vally II och Venus
På sid 59 i förra Länspumpen 
finns en bild på en passagerar
båt vid namn Vally II. På hemsi
dan www.skaftofartygsmodel- 
ler.se/ allmoge/allmoge_2.htm 
finns en hel del inform ation 
om båten. Om uppgifterna är 
riktiga var den alltså ursprung
ligen lotsbåt vid Dyngö lots- 
plats utanför F jällbacka. Det 
skulle alltså vara sam ma båt 
som dyngölotsarna bland annat 
använde vid försöket att und
sätta skonaren Charlotte från 
Windau under novemberstor
men 1911. Detta slutade i ka
tastrof då båten träffades av en 
brottsjö från ett djupt grund och 
kantrade. Två av lotsarna, lots- 
förmannen Carl Ekström samt 
lotsen Frans Fredberg kastades 
överbord. Ekström kunde bär
gas ombord igen men Fredberg 
drunknade. Skonarens besätt
ning hade dock redan bärgats 
av lotsarna från V äderöarna 
med deras lotsbåt Ilse. Denna 
händelse finns väl dokumente
rad i Karl-Allan Nordbloms bok 
Lotsbäten Ilse frän Väderöarna.

Ilse är sedan några år tillbaka 
i Fjällbacka och seglas och sköts 
av en förening där jag själv är 
m edlem  och aktiv. Se www. 
ilse.se

Det skulle vara intressant att 
få veta om båten fortfarande 
finns kvar någonstans.

Per-Inge Bergman 
Lä i igesjö/F jäl lbacka

På webbsidan om Skaftömo- 
deller (se ovan) kan man läsa 
mer om Vally II.

Konstruktör Albert Anders
son (1843-1926) anlitades av 
lotsverket för konstruktion av 
kronolotsbätar. Han hade ett 
sam arbete med Colin Archer 
angående den nya konstruk
tionen av kronolotsbätar. 1892 
är ritningarna klara för en lots
båt en lig t den nya kon stru ktio 
nen  med m åtten längd 11,43 
m, bredd 4,33 m och med ett 
djupgående av 1,66 m med 18

Lena av Limhamn. Foto Krister Bång den 17 maj 1972.
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Hotell Lysekil och passagerarbåten Wally II  av Fiskebäckskil vid kajen ca 1955. Foto frän Bernt Säfström.

bord ringar, försed d  m ed en 
järnköl på cirka 2240 kilo. Wally
II  byggdes hon Lundberg & 
C arlsson  på H isingen. Båtar 
byggts efter samma ritning är 
Landsort 1893, Klädesholmen 
1894, Dyngön 1894 och Härads- 
skär 1895 (Ejdern Grötö).

Den 7 juni 1937 stod det att 
läsa i Lysekils-Posten:

" ... kapten Pontus Johansson, 
F iskeb äcksk il, befälhavare å 
Wally, har i dagarna av Dyngö 
lotsar inköpt deras kutter, vil
ken nu genom går om ändring 
vid Lyckans Slip i Fiskebäckskil 
för p assag erartrafik . Den är 
försedd med en 40 hk Skan- 
diamotor och är en förstklassig 
sjöbåt (hon var beryktad för att 
vara svårstyrd)."

Medredare var Per Astor Pon- 
tusson.

Den 1 januari 1937 indrogs 
lotsstationen på Dyngö.

Den 1 oktober 1961 ställde 
Wally II in sina turer pä traden 
Fiskebäckskil-Lvsekil på grund 
av konkurrensen av Gullmars- 
färjan. Wally II såldes till Stock
holm i juni 1962 för att använ
das som paketbät i Stockholms 
skärgård.

I senaste num ret av L än s
pumpen efterfrågar redaktio
nen uppgifter om Wally II. Hon 
är välkänd av mig och många 
andra Skaftö- och Lysekilsbor. 
Hon trafikerade under många 
år, (slutet av 1930-talet till bör
jan av 1960-talet) Gullmaren på 
sträckan Fiskebäckskil-Lvsekil 
och hade hemort Fiskebäckskil 
för befordran av passagerare 
och gods. Har själv åkt med 
henne otaliga gånger. Hon var, 
som ni säger, en "stånka" och 
hennes 1-cylindriga 40 hk Skan
dia hördes vida omkring. Wally
II såldes i m itten av 1960-ta- 
let till ju st Stockholm  när en 
modernare bilfärga tagit över 
trafiken m ellan Fiskebäckskil 
och Lysekil 1961. Trots att Wally
II hörde hemma så m ånga år 
på Fiskebäckskil finns det för
hållandevis få foton av henne. 
H o n  har o fta s t  h a m n a t  p å  fo t o  
av en slump när någon fotograf 
fotograferat något annat.

För att ta det från början så 
byggdes Wally II som seglande 
lo tsb åt 1 8 9 4 -1 8 9 5  av L u n d 
berg & Carlssons varv nedanför 
Slottsberget på Hisingen i Gö

teborg (även kallat Wilhelms- 
bergs Varv). Stationeringsorten 
blev Dyngö utanför Fjällbacka 
där hon tjänstgjorde fram till 
1937 då lotsstationen drogs in.

Naturligtvis var denna lots
båt med om mycket dramatik 
under alla år på Dyngö värst 
var det hon var ute för 6 no
vember 1911 och som fick tra
giska följder. Hon var på väg 
för att undsätta besättningen 
på lettiska skonaren Charlotta 
som råkat i svårigheter utanför 
V alöhuvud  söd er om H am - 
burgsund. Västlig storm rådde 
och pä V äd eröfjo rd en  slogs 
lotsbåten omkull av en brottsjö 
varvid en lots försvann i ha
vet och omkom. En andra lots 
hamnade också i vattnet men 
lyckades ta sig om bord igen. 
Lotsbåten reste sig och det var 
troligen tack vara att hon väl
försedd med järnköl istället för 
lös barlast. Hade hon haft det 
hade hon troligen total förlist. 
De resterande tre besättnings
m edlem m arna, som alla var 
mer eller mindre svårt skadade, 
lyckades segla henne i hamn. 
D enna olycka kom att b li en 
legend och berättelsen därom 
fanns i vissa svenska skolböcker 
under sena 1910-talet och pä 
1920-talet med epitetet "Dyngö- 
lotsarnas Dödsresa 1911".

1937 köptes denna lotsbåt till 
Fiskebäckskil av Pontus Johans
son, som sedan blev redare och 
skeppare, och hon byggdes om 
till passagerarfartyg av Lyckans 
Slip i Fiskebäckskil. Ni i redak
tionen kommer nog att fä mer 
info om Wally II och här i Fiske
bäckskil är mänga intresserade

av som  hände med W ally II 
efter det att hon hamnat i Stock
holm. Några lokala båtologer 
har försökt spåra henne under 
åren men det är bara "tjocka i 
m örker". Bifogar ett foto som 
jag har ocli som egentligen är 
taget på Hotell Lysekil men där 
i alla fall halva Wally II kom
mit med. Fotografen är okänd 
för mig.

Bernt Säfström

Dessa små båtar är fascine
rande, men icke kompletta för 
mig. I Skaftö-skriften 13 kan ut
läsas litet om Vally II: "Vally 
övertogs av Pontus Johansson, 
även han från Fiskebäckskil, 
som tillsammans med sin son 
Per P ontu sson  fo rtsatte  tra 
fiken, huvudsakligen m ellan 
Fiskebäckskil och Lysekil. Far 
och son köpte strax efter över
tagandet en annan båt som var 
betydligt större och bättre för 
sitt ändamål, även om hon var 
beryktad för att vara svårstyrd. 
När hon skulle framföras på rak 
kurs fick Pontus lägga rodret 
bra mycket åt ena sidan. Nyför
värvet fick heta Vally II ocli var 
en fd  lotsbåt. Under somrarna 
an löpte Vally II åtm instone 
vissa år Kristineberg en gång 
per dag i vardera riktningen. 
D et var nog främ st pensionat 
Strandvillans och dess gästers 
behov s o m  m o t iv e r a d e  d etta .

R ickard Sahlsten

På sidan 59 i nummer 2011:2 
undrar redaktionen om någon 
kan bringa ljus över Vally II. 
Jag känner igen det förhållan
devis låga fördäcket och andra

detaljer och sätter en slant pä 
att det är Vally, då utan det 
latinska nummersuffixet, som 
i många är och fram till början 
av 1960-talet konkurrerade med 
Ran på sträckan Lysekil-Fiske- 
bäckskil. Hur hon ham nade i 
den kungliga huvudstaden har 
jag dock ingen aning om.

M agnus Brännberg

O m  V enus sk riv er B en gt 
Westin på sidan www.tugbo- 
atlars.se

SKBG -  6634. Byggd 1883 
vid J.& C .G . B o lin d ers M ek. 
Verkstad Ab, Stockholm (järn) 
18,47x4,20x2,81 m, 38,45 / 7,73 
(SS 1947) Maskin: Varvets 2-cyl 
comp ångm askin på 140 ihk. 
Byggdes för Upsala Transport 
& Bogserings Ab, Uppsala som 
Venus. Från 1911 blev hemorten 
Stockholm och 1918 fusionerades 
bolaget till Stockholms Transport 
& Bogserings Ab, Stockholm. 
T&B gick i konkurs 1924, över
togs av Stockliolm s Enskilda 
Bank Ab, Stockholm som bildade 
Stockholm s Nya Transport & 
Bogserings Ab och Stockholms 
Transport & B ogserings Ab, 
Stockholm 1926. Utrangerades 
och såldes 1963 till Bengt Åke 
Ljung, Stockholm och blev då 
antagligen fritidsbåt. U.E.A. von 
Hage, Stockholm köpte 1964 i 
risigt skick för 500 kr och han 
förlängde n am n et 1978 till Venus 
af Väddö. Båten sjönk hösten 
1969 utanför norra Lidingö men 
bärgades. Såldes 1980 till Karl 
Uno Andreas Karlsson, Stock
holm och i okt 1993 till Pål Ross, 
Stockholm.

Torsten H agneus
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O k än d  skuta
Fvrmastskonaren i "D e Okän
das Bildkavalkad" Länspum 
pen 2011:2 är M arcia ex Kaj. 
Hon bvggdes 1921 på H alm 
stads varv på spekulation och 
utbjöds till salu för 225 000 kr. 
Högsta budet blev 200 000 kr, 
vilket förkastades. Skutan blev 
liggande vid varvskajen osäld 
och varvet träd d e i lik v id a
tion. Kaj inropades för 70 000 
kr av ett Halmstadskonsortium, 
vilket i början av 1922 vidares- 
alde henne för 60000 kr till ett 
partrederi i H elsingborg med 
C.H. W itt som huvudredare. 
1930 övertogs hon för 35000 kr 
av ett partrederi på Råå med 
A.R. Råwall som huvudredare. 
Namnet blev nu Marcia, nam 
net som hon fick bära under 
resten av sin tillvaro. 1936 blev 
hon motorseglare. En 160-häs- 
tars Skandia blev då installerad. 
Omkring 1946 övertogs Marcia 
av Ab Nordic Trade Co i Stock
holm. (Här saknas uppgift om

Maria Gorthon 
lämnar Landskrona

B ifogar en b ild  på ex M aria  
Gorthon när hon lämnar Lands
krona den 15 juni 2011.

Lite kuriosa när det gäller 
detta fartyg är att maskinchef 
L eif L inde var m ed vid kö l
sträckningen av detta fartyg och 
var hennes första m askinchef

köpesumma). Men för 140000 
kr övertog  1947 Ab N orden 
i N orrköp in g  henne. U nder 
senare delen av 1950-talet blev 
det ägarbyte två gånger för resp
3 500 kr och 3 000 kr. I början av 
1960-talet var hon helt avriggad 
och maskinen skrotad. Status: 
pråm.

Försäljningssummor och tids
uppgifter har jag plockat ur Jan 
Davidssons Skepp och Sjömän.

H älsning, A lex Persson.

Den efterfrågade okända sku
tan i Länspum pen 2011:2 är 
4 -m astsk o n erten  M arcia (ex 
Kaj) (reg.nr 6712). Var fartyget 
ligger förtö jt är jag  inte helt 
säker på.

M arcia  b y gg d es 1921 vid 
Halmstad Varv Ab och skepps
byggmästare var A.K. Gustafs
son (senare känd som delägare 
och ledare för A.K. G u stafs
son  & Sön ers Sk ep p sv arv  i 
Land skrona). M arcia var en 
4-mastskonert byggd av ek och

när hon lämnade varvet 1984. 
Han har sedan tjänstg jort på 
M aria G orthon tills han gick 
iland för pension 2008.

När Map ex Maria Gorthon 
skulle startas upp efter två års 
uppläggning så var Leif med 
och fick igång allt på ett par 
dagar.

Leif har varit med om köl

furu på kravell, vilken bvgg
des på sp e k u la tio n . V arvet 
gick dessvärre i konkurs 1921 
och då inropades fartyget på 
konkursauktionen sam m a år 
av Pelrr Berggren, A .E. N ils
son ocli F. G y llen sv ärd . De 
innelrade fartyget under några 
månader och överlät det den 1 
februari 1922 på ett partrederi 
i Helsingborg i vilket skepps- 
m äk laren  C arl H en rik  W itt 
blev huvudredare och fartyget 
gavs nam net Kaj. I april 1930 
sålde p artred eriet skonerten 
till e tt partred eri i Råå med 
skeppsredaren Adolf Reinhold 
Råwall som huvudredare. Far
tygets namn ändrades till Mar
cia. 1945 efterträddes Råwall 
av lotsförm annen Emil Roma- 
nus Natanael Råwall som hu
vudredare. År 1936 utrustades 
fartyget med en hjälpmotor.

Är 1945 under lrösten sålde 
Råw alls rederi M arcia på en 
offentlig auktion, varvid mäs- 
terlotsen Nils Petter Windfors

sträckning 1984 och överläm 
ning av fartyget 2011. Är det nå
gon mer i Sverige som har gjort 
något i jämförelse med detta?

M ed vänlig hälsning, 
R o lf Johannesson  

Superintendent 
R ederi A b TransAtlantic

i Råå blev nv ägare. Han såide 
i sin tur fartvget vidare någon 
vecka senare till Ab N o rd :; 
Trade Companv i Stockhol~ 
År 1947 blev Rederi Ab Norden 
i Norrköping ägare av Marcia.

Under åren var Marcia utsatt 
för del olyckor, men fartvget re
parerades. Bland annat sprang 
M arcia läck i höjd  med Kap 
Vincent i juli 1946 dä hon var 
på resa m ellan Spanien och 
Hovenäset med en saltlast och 
besättningen måste pumpa far
tyget hela vägen till Hovenäset. 
Efter att saltlasten lossats repa
rerades fartyget.

Marcia lastade 390 ton.
M artin W ilhelm sson  

Fisketängen

Vi tackar också Johnny Durk 
för ett liknande svar och han 
tillägger: I septem ber månad 
1968 bogserades Marcia ut och 
brändes i en bukt strax söder 
om Landskrona.

Redaktionen

Hulda av Stallarholmen
Per Lycke kunde i förra Läns
pum pen på sidan 58 id e n ti
fiera en gammal lotsbåt. Ingvar 
Söderholm  i boken Lotsbåtar 
skriver om Tjb 373 Trean:

"Trean" var en ekkutter, 11,0 x 
3,9 meter med en Skandia 212B 
pä 60 hk och byggd i Ekenäs 
1954. M otorn b y ttes m ot en 
Volvo Penta MD96B på 133 hk 
vid Vituddens varv 1965. Un- 
derhållsanslaget var 1 000 kr. T 
liggaren står antecknat: Försäljs 
1977-7S och ersätts av Tjb 366. Så 
blev inte fallet då Tjb 366 över
fördes till Slite.

Senare såld ocli använd för 
ungdomsverksamhet. Efter ny 
försäljning, då båten fått hög 
brädgång och högre däckshus, 
visade det sig att den hade svårt 
att klara en sjövärdighetsbesikt- 
ning, varför den fick nyttjande- 
förbud.

Krister Bång

Stoppdag för Hori
sonten Runt i nästa 

nummer av 
Länspumpen är den 

10 oktober 2011

M ap ex M aria Gorthon avgick Landskrona den l j  juni 2011. Foto R olf Johannesson.
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Rätt fartyg, fel bild
I artikeln om Helsingborgs Varv 
i Länspumpen nummer 2011:2 
visas på sidan 49 en bild  av 
ångaren Regulus. Dessvärre 
är det en annan ångare med 
samma namn.

Bifogar ett foto av den riktiga 
Regulus.

Som m arhälsningar 
P er-O lof Jörnm ark

Visst var det fe l  R egulus vi publi
cerade. Vi borde ha vetat bättre ef
tersom bilden som Jörnm ark sände 
har dåvarande Västra kretsen givit 
ut som vykort nr 137 i serie 14.

Redaktionen

Detta är den "rätta" Regulus. Foto 
frän Per-O lof Jörnmark.

Kong Oscar II
Av alt trevligt stoff er biidet pä 
side 41 av Kong Oscar II spe- 
sielt interessant.

Kong Oscar II var jo byggd 
1904 på B& W  for A ren d als  
D am pskibsselskab  for K yst- 
postruten Oslo-Bergen.

D et fo rte ller  også noe om 
hvor sterkt Unionen med Sve
rige stod på Sorlandet siden 
ADS kunne gi sitt nye flaggskip 
navn etter kongen.

Denne opinionen skulle imid- 
lertid svekke seg sterkt de neste

året, men skipet behold t sitt 
navn resten av livet.

Dette skipet har vi til nå bare 
sett i ADS:s tjeneste som hvi- 
malt (med hvitt skrog).

I septem ber 1939 ble Kong 
Oscar II utleid til Marinen som 
lo s jisk ip  pä K arljo h an sv ern  
(Horten) og lå her da tyskerne 
tok landet.

O p p fatn in gen  har vaert at 
skipet ble tatt av tyskerne i april 
1940 og satt under tysk flagg 
inntil det ble senket i 1945.

I offisielle norske oppgaver,

som K r ig s fo r l is te  n o rske  sk ip , 
utgitt av Sjofartskontoret i 1949, 
står Kong O scar II som tapt 
i april 1940, da tyskerne tok 
skipet. Det samme går igjen i 
ADS historie.

Dette biidet forteller noe an- 
net: At det ble satt i fart under 
norsk flagg og med nasjona- 
litetsm erker som sivilt norsk 
sk ip . D et seilte  u n d er A D S 
skorsteinsmerke. Var det også 
bemannet med norske sjofolk?

Trolig.
Det ser klart ut for at Kong

O scar II ble satt i fart under 
krigen under tysk kontroll, men 
under norsk flagg og trolig be
mannet med norske sjofolk. Det 
ser ikke ut til å vaere noen form 
for luftskyts ombord på denne 
tid, november 1942.

D a sk ip et b le sen k et ved 
Sandnessjoen 12. januar 1945 
var det im idlertid under tysk 
flagg og bemanning.

Et spesielt interessant biide!
D ag Bakka jr, Bergen

Minnen från 
ångaren Rådmansö

Vid g en om läsn in g  av L äns
pum pen 2011:1 sidan 56 föll 
mina ögon på Terje W. Fredhs 
artikel om Rådmansö. Och då 
nämndes jag.

U nder våren  1949 var jag  
salongsuppassare ät befälha
varen Frans Bernhard Olsson. 
M ask in ch ef var C arl Jo n a s
son . E fte r  vad ja g  v e t s e g 
lade de båda h errarn a  ihop 
på ångaren L id in gö då hon 
m insprängdes utanför Skanör 
den 1 april 1941. F.B. O lsson 
v ar o ck så  m ed L id in g ö  på 
väg mot Kielkanalen när hon 
m insprängdes i Fehm arn Belt 
och slu tligen  sjönk där. Två 
m insprängningar med samma 
fartyg som befälliavare. Vem 
slår det rekordet?

Så åter till Rådmansö. När jag 
läser Terjes artikel om Jonasson 
får jag kanske förklaringen till

hans öknamn ombord -  neger- 
dödaren.

Under min tid ombord ser
verade jag bara befälhavaren. 
Chiefen aldrig. Han åt med öv
rigt befäl i befälsmässen. Bägge 
två m edförde cyklar ombord 
och var ofta ute ocli cyklade 
tex utanför Glasgow. Dessutom 
odlade de blommor ombord.

Frans Bernliard blev så små
n ingom  känd m arin m ålare , 
men av det såg vi ingenting 
ombord.

F am iljen  O lsso n  b od d e i 
B rantevik  på Ö sterlen. Varje 
resa mot Oxelösund stoppade 
vi upp och fru Olsson kom ut. 
Ibland för att följa med och ibland 
för att hälsa. Jag minns henne 
som snäll och medförandes gu
domligt god kavring.

Rådmansö var favorit för det 
lätta gardet i Middlesborough 
eller RADMANSO som de sade. 
Så fort vi förtö jt i stan uppe

vid hängbron sä dök de upp. 
Tvättade kläder som hängdes 
upp på backen och så levde de 
familjeliv för övrigt.

Nu var det så att skep ps- 
handlaren i M iddlesborough 
hade gift sig. Frans Bernhard 
inbjöd de unga tu och tre -  fyra 
andra befälhavare på i liam - 
nen liggande Rex-båtar att äta 
lunch på Rådmansö. Lunchen 
gick utmärkt och alla var på ett 
lysande humör. Då fick Frans 
Bernhard för sig att kaffe och 
avec skulle intas på bryggan. 
Sagt och gjort. Jag dukade en
ligt order och anmälde att allt 
var klart. Nu skulle sällskapet 
få se vilken  stor och fin  båt 
Rådm ansö var.

B efä lh av aren  slog ut med 
handen och pekade föröver. 
Vad fick man se? Jo, en massa 
dam underkläder som hängde 
pä tork! Jag sändes iväg direkt 
för att hämta överstyrman för

att beordra borttagning. Vad 
bruden tyckte minns jag ej.

En egenhet som Frans Bern
hard hade var att preja fiskefar
tyg för att få färsk fisk i utbyte 
mot sprit och tobak.

Av den blandade besättning
en minns jag två finländare. En 
var tim m erm an kallad Tompa 
och hans kam rat, m atrosen  
M icke. Jag undrar om de inte 
kom m it om bord  u n d er k r i
get. Det sas att de inte varit i 
Finland på 20 år. De talade en 
helt obegrip lig  ro tvälska av 
alla språk. Och jag är säker på 
att Rådmansö var deras hem.

Att Rådmansö varit med un
der kriget kunde m an bland 
annat se på akterdäck där rädd
ningsflotten stod i stativ beredd 
att sjösättas. Allt detta apropå 
artike ln  i L änspum pen som 
väckte mitt minne!

E. Lennart W allberg
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jakten Stella av Smögen pä slip. Foto från Henry lansson.

Henrys jakter
Ett foto från Klippans Varv i 
Göteborg med en jakt uppdra
gen pä slipen. Jakten är Stella 
(LL 531), byggd 1906påÄngsnäs 
Varv på Orust för Albert Carls
son pä Sm ögen. K linkbyggd 
som jakt, 12,52x5,60 xl,80. Brut
to 22,90, netto 17,67. År 1910 
ny redare, Albin Torstensson. 
B rutto 22,57, netto 14,92. År 
1916 såld till Båtfjorden, C.F. 
Johansson, brutto 21,86, netto 
8,63. Kallas nu däcksbåt. 1917 
såld till Johan och Olof Olsson, 
Edshultshall. Undergått vissa 
förändringar. Nya m ått blev 
12,78x5,70x1,77. Brutto 23,58, 
netto 14,71. LL841. Såld 1919 
till Axel Pettersson, Klädeshol
men. Samma år installerades en 
Guldbrandsenmotor på 30 hk. 
Från 1921 MD 386. Fanns här 
fram till 1934.

S trö m s ta d s  V arv le v e r e 
rade 1913 m otorjakten  A lly  
(MD 250) till Emil Carlsson på 
H ö v ik sn äs., T jörn . K rav ell- 
bygd 13,73x5,62x2,05. Brutto 
28,25, netto 14,71. Såld 1922 till 
Knut Karlsson, Olof Karlsson, 
Amandus Lundgren och Sigfrid

Lundgren, Rörö och om döpt 
till Kasty (GG 899). Maskin en 
M unktell på 30 hk. Såld 1934 
till Carl D avidsson, Träslövs- 
läge. Sam m a nam n (V G 120). 
Låg under kriget som spärr i 
ham nen. Efter kriget såld till 
Malmö. Sjömansskola?

Varvet på Hälsö levererade 
1906 en klinkbyggd m otorbåt 
till Gustav Gustavsson på Hälsö 
som fick namnet Bris (G G 289). 
M ått 12 ,24x5,30x1,66. Brutto 
20,50 netto 13,25. Motor en 20 
hk Ideal. Såld 1929 till Hönö, 
Jönköpings M otorfabrik med 
sk ep p are  L u d v ig  K arlsso n  
(GG 325). Tullen m eddelade 
den 24 november 1934 att båten 
sålts till "Surte Johan", att båten 
är klinkbyggd, gråmålad med 
en 25 hk motor och med en halv 
styrhytt pä ena sidan. Kustpos
teringen liade sedan koll på 
båten och meddelade den 28 de
cember att båten lämnats i Sass
nitz på juldagen. Med ombord 
fanns norrm annen Furre (en 
känd smugglare på 1920-talet). 
Enligt uppgifter blev Bris såld 
till Polen.

H enry Jansson

Strandat fartyg
Lustigt hur en bild kan starta 
associationsbanorna!

Länspum pens bild av Kar
mas uppspolad på den engelska 
kusten kom mig att tänka på 
bilder jag tog omkring 1980 på 
den engelska sydkusten. Jag 
bifogar några foton av henne.

Vid ebb stod hon nästan helt 
på torra land. Till glädje för 
söndagsflanörerna.

Bernt Johnsson

Fartyget ifråga, A thina B, 
var byggt 1968 i Hiroshima och 
på 3468 ton dw. Enligt Lloyds 
var ägaren okänd (det kan man 
förstå). Enligt samma källa ha
vererade hon i januari 1980 och 
blev upphuggen månaden efter 
av Medway Secondary Metals 
Ltd i England. Den okände äga
ren kunde kvittera ut totalt USD
5 000 för vraket. Man kan fun
dera över om fartyget någonsin 
dockat innan?

Red

Vem berättar om Ramimder? Foto Arne Karlsson den 3 juni 2011. 

Vrakfråga
Jag tog ett foto av vraket efter 
kanalfartyget Ram under vid 
K alvö utanför Loftaliam m ar 
den 3 juni 2011. Hon har tidi

gare gått på Göta kanal. Jag 
undrar var hon byggdes, hen
nes tidigare namn och hemorter.

Arne Karlsson

Athina B strandad pä engelska sydkusten. Foto frän Bernt Johnsson.
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Böcker på frivakten
Red Lennart Bornmalm

Nyhavn og traeskibene
Arne Gotved
Engelsk parallelltext av Jörgen Josephsen. 
Oversaetter: Jorgen Josephsen 
Rikt illustrerad, 144 sidor, inbunden 
Forlag Iver C Wielbach & Co. A/S, 2011 
ISBN 978-87-7790-210-9

I min hemort Figeholm, som är en liten 
plats vid Östersjöns kust. Denna ort ligger 
trehundra kilometer söder om Stockholm 
och har stolta traditioner frän segelfartygs- 
tiden. Här berättas fortfarande följande 
historia om Nyhavn. Den storvuxne och 
respektingivande djupvattensjöm annen 
Wilhelm Fallenius hade seglat i internationell 
långfart under mänga år i olika segelfartyg, 
bland annat i den stora tremastbarken Kil- 
loran och således inte varit i sina nordliga 
hemmavatten pä länge. Så hände det sig att 
hans skuta blev destinerad till Köpenhamn. 
Väl i land går Wilhelm till den mest kända 
krogen i Nyhavn. Där upptäcker han genast 
en grupp sjömän från barndomens hem 
mahamn vid ett bord. Svältfödd på nyheter 
från hemmet rusar Willielm fram, sätter sin 
breda sjömanskniv med all kraft i dörrens 
trävirke, sliter upp dörren och vänder sig 
till övriga kroggäster. Han skriker med sin 
mäktiga basröst: "Här skall talas allvar. Alla 
utom figeholmare ut!"

Denna lilla historia från en av Skandina
viens otaliga små hamnar visar på Nyhavns 
självklara roll som centrum för världshavens 
sjöfolk under seglatser i skandinaviska vat
ten. Nyhavn har under flera århundraden 
varit ett begrepp bland sjöfolk, en interna
tionell mötesplats, en port in till Östersjöns 
alla hamnar för somliga, en öppning ut till 
världshaven för andra.

Om denna lilla världsmetropol berättar 
träskeppsentusiasten, arkitekten, konstnären 
och kulturpersonligheten Arne Gotved i sin 
senaste bok N yhavn og traeskibene, utgiven 
pä Iver C Wielbach & Co förlag 2011.1 den 
utsökt vackra boken, generöst försedd med 
förföriskt lockande färgbilder i stort format 
och med engelsk parallelltext av Jörgen 
Josephsen, ger oss författaren en mångsidig 
bild av Nyhavn som hamn, stadsmiljö och 
kulturhistoriskt centrum. Den historiska 
delen omfattar tiden från hamnkanalens till
komst som sjötransportled fram till Kongens 
Nytorv år 1673 till det faktum att man väljer 
den plats där kanalen möter torget till grund 
för minnesmärket över alla de danska sjömän 
som miste livet under andra världskriget: 
Mindeankaret.

1950- odh 1960-talen innebar en period

av förfall. Efterkrigstidens sjöfart krävde 
större fartyg och djupare lramnar. Men från 
och med 1976 återfår kanalen sin karak
tär av livfull lramn för danska småskutor. 
Traeskibssam m enslutningen har bildats 
oclr föreningen lyckas utverka att kanalens 
"solsida" blir förtöjningsplats och hemma
hamn för en representativ del av Danmarks 
seglande kulturarv. Kanalens andra sida 
öppnas för Nationalmuseets fartyg. Det är 
nu Nyhavn får den karaktär och det utseende 
som vi alla känner igen från tusentals post
kort, turistbroschyrer, affischer och plakat. 
Varumärket Nyhavn med fartyg, vatten, väl- 
restaurerade hus, kajer och byggnader kan 
inte övervärderas. För miljoner turister från 
jordens alla hörn är miljön och atmosfären i 
Nyhavn ett koncentrat av det Danmark vi 
alla älskar att besöka. Nyhavn utsågs också 
till "En av hundra platser att minnas innan 
de försvinner" under en utställning på temat 
Climate Change med befarad höjning av 
världshavens yta.

Bokens andra del ägnas åt utförliga mo
nografier över Nyhavns tjugofyra fartyg. 
De föredömligt instruktiva presentationerna 
kompletteras med praktfulla bilder pä de 
enastående väl restaurerade och under
hållna fartygen. Man har svårt att tro att 
genomsnittsåldern på Nyhavnsflottan är 
över nittio år.

Men denna vackra presentbok rymmer 
även en annan sida. Den kan också läsas 
som en stridsskrift. Idyllen är hotad! Dan
marks mest kända ocli avbildade musei- och 
veteranbåtshamn håller på att ödeläggas av 
den allt intensivare turist- och sightseeing- 
båttrafiken i kanalen. Från att ha varit ett av 
de många besöksmålen för de i början små 
turistbåtarna med kort seglationssäsong 
har kanalen nu blivit den centrala hamnen 
för allt större och allt flera siglitseeingbåtar 
med terminaler, biljettkontor och ständigt 
ökade krav på utrymme och med hela året 
som seglationsperiod. Författaren avslöjar att 
bakom den gemytliga hamnfasaden döljer 
sig en ständig kamp om museihamnens 
existensberättigande, en kamp mellan kultur 
contra turistkommers, mellan kvalitet contra 
ytlighet. Man kan som läsare inte låta bli att 
förundra sig över att det skall vara så omöj
ligt att lösa dessa motsättningar med lijälp av 
det ärliga och hederliga intellektuella samta
let. Det går inte att både äta upp kakan och 
ha den kvar! Ingen har lyckats bli rik genom 
att sälja ut sitt matsilver. De kommersiella 
intressenternas hållning är förklarlig -  men 
kortsiktig. Deras agerande måste ses som 
ett faktum i spelet. Men politikerna och de

centralt placerade tjänstemännen, de som har 
ansvaret för hela Köpenhamn och därmed en 
väsentlig del av det nationella kulturarvet, 
varför kan de inte nås av sakliga argument 
och folkligt engagemang? Det borde vara 
orimligt att behöva lägga så mycket energi, 
tid och kreativitet på en så självklar och 
överordnad sak som Nyliavns omistliga 
kulturJiistoriska värde.

Bokens många olika funktioner som stads- 
histor i sk krönika, fartygsdokumentation och 
argumenterande stridsskrift hålls samman 
tack vare det enkla, klara och uttrycksfulla 
språket. Den naturliga och informativa samt 
väl kontrollerade stilen löper från förordet 
genom liela boken ända till sista sidan. Detta 
gör läsningen till en ren njutning även för 
en svensktalande person och berättelsen 
är så medryckande att man önskar att den 
inte tar slut.

Anders Berg

Mattssongruppen, 50 händelserika år
Maria Mattsson och Anna Lundgren 
Rikt illustrerad, 176 sidor, inbunden 
Förlag Mattssonföretagen i Uddevalla Ab 
ISBN 978-91-633-8633-6 
Pris 200 kronor vid köp i museibutiken, 
Bohusläns museum, Uddevalla

Bohusläns störste entreprenör under mo
dern tid är Gustaf B. Thordén, som grundade 
Uddevallavarvet Ab ocli skapade arbete för 
flera tusen personer och en enorm fram
tidstro i Uddevalla. Men tätt i hälarna på 
Tliordén återfinns en annan känd Gustaf, 
nämligen Gustaf Mattsson i Uddevalla. Han 
lyckades under 1960- och 1970-talen bygga 
upp en företagsgrupp av stor betydelse 
med gensvar långt utanför Sveriges gränser. 
Sedan 1961 har den ursprungliga optiska 
ritbyrån utvecklats till en bred teknikkoncem 
och trots att denna idag vilar på flera ben har 
de sina rötter i varvsindustrin.

F ö relig g an d e  bok  är en fän g slan d e 
berättelse i ord och bild om hur entre
prenören och grundaren Gustaf Mattsson 
som med hög am bitionsnivå, kreativitet 
och mod lyckats skapa en företagsgrupp 
med huvudsäte i Uddevalla men som har 
och har haft verksam het i m ånga länder 
och sysselsatt flera tusen personer. Gustaf 
M attsson föddes 1926 i Lödöse, där hans 
far var verksam  vid Lödöse Varf. Vid 
sidan om fo tbo llen  b lev  G u staf tid ig t 
genom faderns entusiasm  intresserad av 
skeppsteknik och studerade till ingenjör 
vid Göteborgs Tekniska Institut. Ar 1949 
flyttade Gustaf till Uddevalla för anställ
ning vid Thordéns nyligen startade och 
snabbt växande skeppsvarv. Efter 12 år 
på U ddevallavarvets ritavdelning star
tade han i augusti 1961 sin egen firma 
O p tisk  R itbyrå. D enna b y rå  har idag 
utvecklats till bl a Fartygskonstruktioner 
(FKAB) vilket är Sveriges största företag
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inom  fartygsd esign . Parallellt med att 
FKAB konstruerade fartyg uppmärksam
mades behovet av yrkesm än ute på var
ven och idén föddes att starta ett företag 
som tillhandahöll kvalificerat yrkesfolk. 
Ar 1963 startades Fartygsentreprenader 
Ab, som arbetade med både bem anning 
åt varv en  och med egen tillv e rk n in g  
i egna verkstäd er. D enna verksam het 
växte och efter några år införskaffades 
egna m ind re v a rv san läg g n in g ar som 
b åd e arb etad e  m ed egna p ro jek t och 
som var underleverantörer till de större 
skeppsvarven. Parallellt breddades verk
sam heten inom företaget med bl a Udde
valla G juteri och M ekaniska Verkstad, 
där verksam heten inriktades mot pap- 
pers- och m assaindustrin, men även mot 
andra specialprodukter. D ärefter följde 
förvärvandet och etablering av nya före
tag, bl a startades Uddevalla Finm ekanik 
Ab när LM Ericsson lade ner sin fabrik i 
Uddevalla. Denna har och är fram gångs
rik inom fram ställning och m ontering av 
bl a förpackningsmaskiner med Tetra Pak 
som storkund. Nya produkter och företag 
har skapats genom åren. Sedan drygt 10 
år tillbaka är företaget inte längre verk
sam t med egen varvsrörelse. Idag ägs 
och drivs M attssonföretagen av G ustaf 
M attssons son Stefan M attsson, som är 
civilingenjör och m er eller mindre växte 
upp med företaget från en enkel fartyg- 
skonstru ktionsbyrå till dagens tekn ik
koncern med huvudsaklig  verksam het 
inom m ekanik, marin design, vindkraft 
och papper. Genom  m ålm ed vetenh et, 
global m arknadsbearbetning och stän
dig kunskapsutveckling är bolagen idag 
några av Skand in aviens bästa aktörer 
avseende teknik, kvalitet och leverans
säkerhet inom  respektive affärsområde.

Kort sagt är det en trevlig och underhål
lande bok att läsa, vilken ger en allmänbil
dande inblick i en framgångsrik och välskött

företagskoncern. Generellt ät bildmaterialet 
av god kvalitet.

Boken är skriven av tredje generationens 
Mattsson, nämligen Stefan Mattssons båda 
döttrar.

Lennart Bom m alm

Sveriges Maritima Index 2011, Svensk Il
lustrerad Skeppslista
Rikt illustrerad, 368 sidor, häftad
Förlag Breakwater Publishing Ab, Göteborg,
2011

ISBN 978-91-86687-03-8 
Pris 290 kronor vid beställning frän Break
water Publishing, tel 031-722 74 81, e-post 
info@breakwater.se

Årets upplaga av Sveriges Maritima In
dex kom ut i början av året och inleds med 
ett par korta och trevliga artiklar innan 
själva skeppslistan börjar vilken behandlar 
olika avsnitt, nämligen Svenskägda fartyg, 
Svenskflaggade fartyg, Statsägda fartyg, 
Fiskefartyg och K-märkta fartyg & tradi- 
tionsfartyg. Skeppslistan avslutas med Ex- 
svenska fartyg sålda under 2010. Redaktör 
är Klara Magnusson som också författat de 
inledande artiklarna, där den första arti
keln handlar om det Göteborgsbaserade re
deriet Concordia Maritime, vilket startade 
1984 och som genom åren haft såväl stora 
råoljetankfartyg som produkttankfartyg. 
Idag består flottan av tio helägda och två 
delägda tankfartyg. Alla är moderna och 
relativt nyligen levererade frän varv i Syd
europa eller från Fjärran östern. Artikeln 
som baseras huvudsakligen på en intervju 
med rederiets nuvarande vd Hans Norén 
som ger en kort men intressant inblick i 
detta drygt kvartssekel gamla rederi. Den 
andra artikeln handlar om SSPA. SSPA 
Sweden Ab är ett kunskaps- och konsultfö
retag som utför avancerade konsulttjänster 
för både svenska och internationella avnä
mare. Dessutom ingår tillämpad forskning 
i verksamheten. Verksamhetsområdena är 
marin teknik, sjöfart, intermodala transpor
ter och samhällsbyggnad. Beräknings- och 
simuleringsverktyg liksom modellförsöks- 
teknik utvecklas och används i både forsk
nings- och konsultverksam heten. Även 
denna artikel är intressant och läsvärd.

Beträffande skeppslistan sker kontinu
erligt en förbättring av uppgifterna och 
nya och bättre fotografier har tillkommit. 
Det skulle vara trevligt om de fartyg som 
genom gått om byggnader och var dessa 
har utförts behandlades. Dessa uppgifter 
var tidigare medtagna i Svensk Illustrerad 
Skeppslista. I vilket fall som helst är det en 
hedersam insats som görs för att förgylla 
tillvaron för oss båtologer. Bildmaterialet 
är genom gående i färg och generellt av 
mycket god kvalitet.

Lennart Bornmalm

Historien om den som kommer igen -  Re
deriaktiebolaget Eckerö 1961-2011
Text av Pär-Henrik Sjöström; skeppslista av 
Krzysztof Brzoza
Rikt illustrerad, 288 sidor, inbunden 
Utgiven av Rederiaktiebolaget Eckerö, Ma
riehamn
ISBN 978-952-92-8591-4

Detta är historien om det åländska re
deriet Rederiaktiebolaget Eckerö som växt 
och blivit en av de stora aktörerna i trafiken 
mellan Sverige och Äland och mellan Hel
singfors och Tallinn. Lät sjöfartshistorikem 
Pär-Henrik Sjöström leda oss genom 50 år.

Efter stora förberedelsearbeten kunde den 
nyinköpta färjan Alpha gå pä premiärtur den 
4 juni 1961 från Grisslehamn till Eckerö på 
Äland. Här är avståndet som kortast mellan 
Sverige och Åland och en tur tar bara två 
timmar.

Pär-Henrik Sjöström har gjort ett mycket 
gediget arbete och vi får följa med på det 
ena styrelsemötet efter det andra. Vi får följa 
rederiets utveckling i stort och smått, i goda 
stunder likaväl som svåra. Författaren har 
tagit del av alla protokoll, intervjuat nyck
elpersoner och genomfört rejäla egna efter
forskningar. Resultatet har blivit synnerligen 
lyckat och var och en som läser boken blir lite 
av skeppsredare själv. Hur skulle jag ha gjort 
i en liknande situation?

Rederiet höll på att få en mycket kort livs
längd eftersom Alpha kantrade redan den
4 november 1961 då hon låg i Grisslehamn. 
Fartyget fördes till Oskarshamns Varv där 
hon rustades upp, målades gul och gavs 
nytt namn, Alandia, och blev kvar i rederiet 
i 15 år.

Rederiet utvecklades väl och så sm å
ningom kom nya fartyg från andrahands- 
marknaden att sättas i trafik. Ett av dem 
var Eckerö, fd svenska Svea Scarlett. För 
att klara inköpet hade rederiet ansträngt sig 
till bristningsgränsen. Färjan skulle också 
byggas om i Tyskland och när fartyget låg 
vid varvet isärskuren gick varvet i konkurs. 
Vilken mardröm!

Rederiet etablerade sig på 1990-talet i 
trafiken mellan Helsingfors och Tallinn vil
ken under åren utvecklat till en stabil linje. 
Rederiet började också samarbeta med Birka 
Line vilket har medfört att de båda bolagen 
fusionerats och blivit en mycket stark aktör. 
Om detta och mycket annat står att läsa i 
denna underhållande bok.

Boken avslutas med en förteckning över 
alla fartyg som tillhört bolaget, där historiken 
för respektive fartyg skildras utförligt.

Krister Bäng

From High Arctic to Antarctica -  Ships of 
Thom Companies on the Seven Seas
Matti Pietikäinen
Rikt illustrerad, 576 sidor, inbunden.
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Språk engelska
Förlag Thominvest Ov, Helsingfors
ISBN 978-952-92-8613-3
Pris 61€/ 550 svenska kronor inkl porto.
K an b estä lla s  a v  fö r fa ttaren  L a g g a rev ä g en
16, FI-00430 Helsingfors eller e-post oholei.
pietikainen@kolumbus.fi

Föreliggande bok är ett föredöme hur 
en red erih istorik  bör skrivas! Tala om 
praktverk som håller alla mått på saklig 
inform ation och elegant presentation i 
både bild och grafisk utformning. Det är 
ett im ponerande arbete som författaren 
presenterat genom denna bok. Pietikäinen 
är känd för sina goda kunskaper om finsk 
sjöfart och sina tidigare utom ordentliga 
publikationer inom ämnet. Denna historik 
om Thombrokers alla fartyg under åren 
50 år utgör inget undantag -  och eftersom 
han arbetat inom bolaget i många är har 
han dessutom detaljerade kunskaper om 
detsamma som kommer väl till uttryck i 
denna historik. Boken inleds med en kort 
historik om rederiet, vilken följs av en 
gedigen presentation av respektive fartyg 
i den tidsordning de varit verksamma inom 
bolaget. Totalt är det 18 fartyg som ges en 
omsorgsfull historisk beskrivning ackom
panjerat med ett illustrativt bildmaterial, 
där även fartygsritningar förekommer för 
vissa fartyg. Bildmaterialet är generellt av 
god kvalitet särskilt färgbilderna. Beträf
fande de svartvita b ilderna finns det i 
vissa fall mer att önska. Det som förhöjer 
bildmaterial är att författaren på ett smak
fullt sätt varierar miljöerna för fartygens 
presentation. Läsaren får i många fall följa 
fartyget från vaggan till graven -  och inte 
bara i ord utan även i bild, vilket på alla 
sätt är föredömligt. Detta kan innebära att 
ett fartyg t ex Olau Finn upptar ca 50 sidor 
i boken. Varje fartygshistorik avslutas med 
en utförlig referenslista, vilket ger en indi
kation på författarens noggranna arbete. 
Fartygsflottan om fattar såväl nybeställ
ningar som inköpt andrahandstonnage. 
Samtliga fartyg som rederiet varit ägare 
eller delägare i presenteras i ord och bild. 
Flera av dessa fartyg har haft svensk an
knytning. Fartygstyperna har genom åren 
varierat inom rederiet alltifrån ångfartyg 
och motorfartyg, följt av tankfartyg, pas
sagerarfartyg till inte m inst isförstärkta 
fartyg.

Boken ger m ycket trevlig läsning och 
för sjöfartsintresserade är den en fantastisk 
tillgång -  och för andra ett stycke allmänbild
ning inom delar av finsk sjöfart.

Lennart Bornmalm

100 Ting Ur Samlingarna, Sjöhistorisk  
årsbok 2010-2011
Redaktörer Maria Dalhed och Ulrika Djerw 
Rikt illustrerad, 251 sidor; inbunden

Pris 310 kronor vid köp från Sjöhistoriska 
museet i Stockholm. E-post butiken.sm@ 
maritima.se

D en n a  b o k  b e s k r iv e r  f o t o g r a f i s k t  o c h  
med kortfattade texter 100 olika föremål ur 
Sjöhistoriska museets stora samlingar. Att 
göra ett sådant urval är givetvis oerhört svårt 
eftersom samlingarna omfattar både örlogs- 
flotta, handelsflotta och fritidsbåtar. Avsikten 
med boken är, som det nämns i förordet, att 
kunna ha en presentbok för representation, 
och därför finns texten både på svenska och 
engelska. I förordet påpekas också att bokens 
titel lika gärna kunnat vara 100 nautiska 
skatter. Det senare påpekande ställer jag mig 
något frågande inför. En napp, visserligen 
dödskallemärkt, eller en GPS från 1999 kan, 
tycker jag, knappast betecknas som nautiska 
skatter. Inte heller faller väl en bikini från, 
gissningsvis 1960-talet, innanför ramarna för 
vad som kan betecknas som en nautisk skatt, 
i alla fall inte idag. Men i rättvisans namn är 
trots allt de flesta av de 100 tingen verkliga 
nautiska skatter.

Oftast presenteras ett föremål på ett upp
slag, dels med en översiktsbild, dels med en 
eller flera bilder på detaljer. De beskrivande 
texterna är som sagt skrivna på svenska och 
engelska och är föredömligt koncisa.

I en kreativ fotografisk strävan har ibland 
detaljbilderna blivit helt meningslösa, till 
exempel en bild i hög förstoring av ett öga 
frän galjonsfiguren från fyrm astbarken 
Pegasus. Dessutom är mänga av detaljbil
derna delvis ur fokus. När det gäller bilder 
på olika teckningar och ritningar som också 
presenteras på detta kreativa sätt tycker jag 
att det vittnar om en nonchalans gentemot 
upphovsmannen/kvinnan. Han/hon hade 
troligen velat att bilden skulle återges med 
fokus över hela bildytan.

Eftersom  boken främ st är avsedd för 
internationella besökare, eller delas ut vid 
utländska besök, så tror jag trots allt att mål
sättningen med boken har uppfyllts. Det är 
knappast en bok man säger nej tack till, om 
man får den som gåva.

Eric Hallberg

Utkik över sju hav -  en 30-årskavalkad
Redaktör Torbjörn Dalnäs
Rikt illustrerad 112 sidor, inbunden
Förlag Sjöfartsverket
Pris 110 k r  (inkl porto) vid  beställning genom  
att inbetala till Plusgiro 1 5858-4 och ange att 
betalningen avser Utkik över sju hav. Glöm 
inte att ange mottagarens namn och adress. 
Den kan också köpas för 60 kr vid besök på 
Sjömansservice egna stationer

Tidskriften U tkik  gavs ut under åren 
1980-2010 och var ett informationsorgan 
för Handelsflottans kultur- och fritidsråd. 
N um era utgör U tkik  en del av S jöfarts
verkets S jörapporter. Bokens redaktör, 
Torbjörn Dalnäs, har varit med ända från 
början som redaktör för Utkik, och han står 
också som författare till de flesta av artik
larna. I boken spänner dessa artiklar över 
ett brett register och är samlade under 15 
rubriker, som exempel kan nämnas Fartyg 
och rederier; Svenska sjömansbiblioteket; 
H avets språk, trad itioner och folklore. 
Antalet artiklar under varje rubrik varierar 
mellan två och nio. Flertalet av artiklarna i 
boken har varit publicerade i Utkik under 
2000-talet. Däremot finns det inte så många 
bidrag från de två första decennierna.

Förutom artiklarna av Torbjörn Dalnäs 
finns det också bidrag av Hasse Eriksson, 
Rolf Öström, Stig Elenius, John E. Persson 
och Ove Allansson. De flesta artiklarna kan 
väl karaktäriseras som allmänbildande sjö
historiska och är synnerligen intressanta. 
En och annan skröna har ju också fått plats 
som t ex Allanssons berättelse.

Detta är knappast en bok som sträcklä
ses, men en som kan tas fram när det öns
kas en stunds trevlig och allmänbildande 
sjöfartsanknuten läsning. Det varierande 
innehållet är ju i sådana sammanhang ett 
stort plus, ocli jag antar att alla kan hitta 
något intressant att läsa som passar vid 
olika tillfällen.

Eric Hallberg
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Väl förtöjd
Sista skriften i Terje Fredhs bokserie som 
startade 1975!

Innehåll:
• Historien om m/1 Josefina Thordén
• S/s Ardennias USA-charter 1922
• Teaterförläggare Lars Schmidt-sänk- 
ningen av m/s Carolina Thordén
• Varvsfolk räddades när tanker explo
derade
• D rottningholm s räddning 1939 av 
sälskutan Isfjell
• Kylbåten som kunde hoppa!
• Thordén seglare kom inte in på krogen 
i Uddevalla

De flesta bilderna icke publicerade 
tidigare.

Pris 120 kr (porto inkluderat). Utkom
mer i september.

Förlag Terje W. Fredh 
Gränsgatan 16, 453 31 Lysekil 
Tel. 0523-10 421
E-post fredh.terje@jobbet.utfors.se

Från fiskebåt till fartygsbrygga 
-  berättelser om sjöliv under sju 

decennier

Roland Flemk arbetade bland annat med 
fiske, som kontorist och stuveriarbetare 
innan han kom till Flottan. Därefter hade 
han anställningar som däcksman, styrman, 
befälhavare och lots. Allt detta beskrivs i 
hans nya bok.

Beställ den direkt av författaren. Pris 
150 kr.

Roland Flemk
Hamngatan 29, 383 33 Mönsterås 
Tel 0499-13702

Fotoarkivet meddelar
Vi kommer att gå över till digitalt framställda bilder i fortsättningen efter det 
att offert 51 är levererad. Anledningen är att vår leverantör slutar med att göra 
handgjorda foton på gammalt traditionellt sätt.

Fotoarkivet håller på att digitaliseras och vi vet inte när nästa offert kommer 
att kunna erbjudas.

Bertil Söderberg

Möteskalender 

för Klubb Maritim-Göteborg

Tisdagen den 4 oktober 2011 kl 19
Klubbmedlemmen Hans Eriksson kom 
mer 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 pu
blicerade 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 Bornmalm ocli Rickard Sahlsten, 
med rötter i Bohuslän, kommer denna kväll 
att låta oss få ta del av deras kunskap om 
Thordénrederierna. Intressanta foton både 
i färg ocli svartvitt har utlovats.

Fredagen den 9 december 2011 kl 19
Vi avslutar säsongen med trad itio n ell 
jultallrik i Kajutan. Obligatorisk bindande 
föranmälan till klubbvärlden Ragnar Mag- 
nander 0736 -  70 82 23

Filmaftonar
Följande tisdagar har vi filmvisning i Ka
jutan: 13 september filmerna Elevfartyget 
Stureholm  och s/s Sydlands bärgning

1920. 11 oktober: Gunnar Sannergrens 
Broströmsminnen och Transoils tankbåtar 
1950- och 1960-talet. 8 november: Queen. 
Mary 2 och Costa Serena 2 x 45 minuter. 
13 december: I isens grepp i Canada, bl a 
Joh. Gorthon 1994 och Nils Möllers min
nen bla från Valencia, Rosario m fl fartyg, 
tidigt 1960-tal.

Kajutan är öppen alla tisdagar mellan kl 
18 och 21, dock inte under sommarupp
ehållet. Det är även öppet varje torsdag 
m ellan 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.

Välkomna!

Skonerten "Ragnar” -  ett partrederi

G öran Valinder

Böcker till salu

Lotsbåtar -  Historik och utveckling
Författare Ingvar Söderholm.
Denna bok, sedan länge slutsåld, behandlar de svenska lotsbåtarnas utveckling från 
1800-talets slut fram till början av 2000-talet. Varje lotsbåt beskrivs med ort där den 
verkade, storlek och varv som byggde den. 203 sidor rikt illustrerad. Länspumpen har 
kommit över en liten upplaga som vi nu säljer ut. Passa på tillfället!
Pris 200 kr inklusive porto

Skonerten Ragnar -  ett partrederi
Göran Valinder, vår store Donsökännare, har skrivit denna bok på 48 sidor som handlar 
om just skonerten Ragnar. Vi har kommit över ett mindre antal av denna bok som vi 
nu säljer för 
150 kr inklusive porto

Betalning till Länspumpens PlusGiro 81 57 68-7. Vi skickar böckerna inom en vecka.

' ___________________________________________________________________________________ '
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