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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.

Bästa läsare 
och sjöfartsintresserade!

När detta skrivs är det fortfarande strå
lande högsommar. Från altanen på som
m arstugan vid Skäret kan jag övervaka 
trafiken på Uddevalla hamn och båttrafi
ken i Byfjorden. Det är otroligt vad de fina 
passagerarbåtarna gör fjorden levande!

En dag i slutet av juli åkte ett gäng ma- 
ritimare ned till Helsingborg för att få litet 
omväxling. Vi turade enligt gammal god 
tradition en hel dag med Aurora i strålande 
solsken. Dryga dussintalet fartyg fastnade

på linsen. Ibland räcker ett litet gott initia
tiv för att hålla sjöfartsintresset levande. 
Mest gläds jag över att yngste deltagaren 
endast var 23 år.

I höst bjuder Klubb M aritim Göteborg 
på ett om fattande program , inte m inst 
mötesverksamheten. Missa inte heller våra 
filmaftnar! Gå in på hemsidan och håll er 
uppdaterade http: / 7 klubbmaritimgbg.se!

Våra d igitaliseringspro jekt fortsätter 
med ökande tempo och för den intresse
rade har vi en rad arbetsuppgifter att er
bjuda. Är Du ledig dagtid och kan avsätta 
några timmar någon gång i veckan eller

månaden för olika arbetsuppgifter, är Du 
välkommen att höra av Dig till Bertil Söder
berg 031-45 9198, bsg.soderberg@telia.com 
eller PR-mannen Krister Bång 031-26 38 38, 
krister.bang@comhem.se.

Slutligen vill jag berätta att vi fått värde
fulla gåvor till våra Stena-samlingar från 
vår medlem Thorild Forslund, som arbetat 
många år inom Stenakoncernen. Vi har bl a 
fått unika fartygsdokum entationer med 
originalfotografier över inredningarna i 
1970-talets färjor. Stort tack för detta!

Väl mötta i kajutan!

DKBATT:
Funderingar kring vår förening

Fram till mitten på 1950-talet var det ett 
mycket litet intresse för teknik i äldre ti
der och då tänker jag främst på järnvägar, 
m otorfordon, m askindrivna fartyg och 
flyg. Utomlands, och då främst i England, 
hade in tresset b örja t redan före andra 
världskriget, men i Sverige skulle det dröja 
innan föreningar för att tillvarata och doku
mentera bilar, tåg, fartyg och flyg bildades.

1950 bildades Automobilhistoriska Klub
ben (AHK) sedan dröjde det till 1958 innan 
Svenska Järnvägs Klubben (SJK) bildades. 
Svensk Flyghistorisk Förening (SFF) kom 
1961 och ett par år senare bildades Klubb 
M aritim. Efter några år blev det genom 
delning ytterligare en stor fordonsförening, 
M otorhistoriska Sällskapet (MHS). Efter 
dessa ledande föreningar, var och en inom 
sitt område, har det bildats ett otal större 
och mindre klubbar och föreningar.

De ovan nämnda föreningarna har mel
lan cirka 4 000 och 6 000 medlemmar. En 
del har hög eller ganska hög medelålder.

Alla dessa föreningar ger ut en perio
disk tidning. De flesta med 6 nummer per 
år, någon med 4. Ingen av tidningarna är 
dålig men några utmärker sig mer än de 
andra och då tänker jag först och främst på 
SJK:s Tåg och SFF:s Flyghistorisk Tidskrift. 
Tekniskt högstående är också AHK:s Auto- 
historika. Flyghistorisk Tidskrift kompletteras 
dessutom med en bok varje år som ingår i 
medlemsavgiften. De två förstnämnda har 
också en ganska stor annonsdel, i första 
hand från företag. Man bör ju på det viset 
få ett inte föraktligt ekonomiskt tillskott.

De föreningar som sysslar med järnvägar 
och flyg följer också med vad som händer 
i nutid, något som jag tycker är nog så 
viktigt. Veteranbilsklubbarna sysslar inte

med sådant. Tidningsstånden i affärerna 
dignar av olika alster som sköter om detta.

Jag skulle önska att även i vår hobby det 
fanns plats i tidningarna för att följa upp de 
få nya fartyg som tillkommer. Räknar man 
med de som flaggas ut är det ändå en hel 
del. Detta skötte Svensk Sjöfarts Tidning med 
den äran förr i världen men tycks numera 
ha tappat intresset för den saken.

En del, framför allt när det gäller fiskebå
tar, sköts mycket bra av Länspumpen, men 
övriga fartyg tycks man, både i Bätologen 
och Länspumpen, inte bry sig om. Som ett 
exempel kan nämnas att under de senaste 
åren har det levererats fyra tekniskt mycket 
intressanta supplyfartyg från spanska varv 
till dåvarande Transatlantic i Skärhamn. 
Dessa är visserligen utflaggade nu, dansk 
flagg, men de två första levererades med 
svensk flagg. Inte ett ord om dessa i våra 
tidningar.

Redaktören för Bätologen  beklagar sig 
regelbundet över m edlem m arnas höga

medelålder, men med min kännedom om 
yngre människor inom sjöfarten, och jag 
känner en del sådana, så är nog intresset 
bland dem större för den moderna sjöfar
ten än för gamla Johnsare och andra från 
rederier som dessa medlemmar inte känner 
till och i många fall knappt hört talas om, 
något som inte återspeglas i tidningen.

K anske bord e fö ren in gen  up pm ana 
yngre medlemmar med sjöerfarenhet att 
berätta om hur det är till sjöss nuförtiden. 
Säkert är det m ånga äldre m edlem m ar 
utan kontakt med dagens sjöfart som skulle 
vara intresserade att höra lite om hur det 
går till idag.

Det skulle också vara intressant att veta 
vad KM:s styrelse sysslar med. Tomas Jo
hannesson sköter tidningen och ekonomin 
det är jag fullt införstådd med, men vad 
gör de övriga? Det kommer inte en stavelse 
från styrelsen i tidningen i vart fall.

Detta var bara några funderingar från 
en medlem som varit med sedan startåret.

Gammal bätolog

mailto:bsg.soderberg@telia.com
mailto:krister.bang@comhem.se
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Nu har Länspumpen fyllt 40 år!
När detta skrivs har den speciella dagen, 8 september, ännu 

inte inträffat. För att fira det hela har ett omväxlande program 
planerats, och detta har tidigare presenterats i vår tidning. En 
rapport om firandet kommer självklart i årets sista nummer.

Vi kan ju konstatera att jubilaren är vid god hälsa, men att 
det krävs en del omsorg för att allt skall fungera som det är 
tänkt. Utvecklingen har gått från en stencilerad publikation 
till dagens version. Hur tidningen kommer att se ut om 40 år 
vet vi ännu inte, men detta gäller inte bara Länspumpen, utan 
tryckta medier överhuvudtaget.

Länspumpen har alltså genomgått en stor förändring, men 
den svenska sjöfartsnäringen har förändrats ännu mer under 
dessa 40 år. Hur den svenska sjöfarten kommer att se ut om 40 
år är synnerligen ovisst. De flesta av oss kommer inte att upp
leva detta, men vi hoppas att Länspumpen och den svenska 
sjöfarten lever oclr har hälsan. Förhoppningsvis har nya friska 
krafter då tagit över rodret för den fortsatta seglatsen.

Redaktörerna

Caledonian Sky vänder framför 
Götaverkensflytdockor och poserar 
samtidigt for fotografen Rick Tom- 
linson. Det är den b maj 2012 och 
C aledonian Sky har just startat 
sin jungfrufärd för Salén Ship 
Management.
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Resa till Farsund, Norge
Klubb Maritim -  Göteborg har fått i uppdrag att arrangera ett gemensamt 
årsmöte med huvudföreningarna Klubb Maritim och Norsk Sjefartshistorisk 
Selskap. Dessa gemensamma årsmöten skall ske i Göteborg i maj 2014. För 
att förbereda detta och diskutera med våra norska vänner for Bertil Söder
berg och Krister Bång i början av juni till Farsund i Norge där även Klubb 
Maritims ordförande, Per Lycke, var närvarande. Vi har många idéer som 
vi testade. Mer om detta kommer längre fram. Nästa år ser vi fram mot 
årsmötet i Halmstad.

Här på bilden sitter från vänster, Klubb Maritims ordförande Per Lycke 
med Terje Nilsen, ordförande i Norsk Skipsfartshistorisk Selskap.

Krister Bäng
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Segling utanför Vinga ined Nautiska föreningen och samtidigt examen för de 40 eleverna ombord pä A braham  Rydberg i juli 1939. Samtliga foton från 
författaren om ej annat anges.

Elev i 4-mastbarken Abraham Rydberg 
1 augusti 1938-30 juli 1939

R olf Andersson

På Lerberget och mitt yrkesval
Mitt namn är Rolf Andersson. Jag är född 
och uppvuxen på Lerberget. Äldst bland 
tre bröder. Mina bröder var Thorsten född 
1926 och Magnus 1930. Själv är jag född i 
maj 1922.

Vår mor hade varit sm åskollärarinna 
på Lerberget innan hon gifte sig med far 
1920. Hon saknade sitt yrke och tog igen 
det på oss bröder, vilket innebar att jag 
kunde börja i första klass i småskolan i maj 
1929. Detta medförde med tiden den stora 
fördelen att jag kunde börja till sjöss redan 
sommaren 1938 och få ett är till sjöss innan 
kriget började.

Att jag ville till sjöss och utbilda mig till 
sjökapten var helt klart. Far var sjökapten 
och befälhavare på en ångbåt Norruna  
från Höganäs och både farfar och morfar 
var sjökaptener och hade seglat som be
fälhavare pä segelfartyg i oceanfart. Far 
hade inget emot mitt yrkesval, men ställde Galjonsfiguren pä A braham  Rydberg i Götaverkens docka 1938. Fotoarkiv Sjöfartsmuseet i Göteborg.
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ret att jag skulle starta i en skuta i 
.ängfart Motivet var att jag skulle lära mig 

: - i :  f-undligt och ville jag fortsätta efter 
året : en segelskuta, da visste han att det 
var allvar med mitt yrkesval.

S k olsk ep p et 
b ark en  Abraham Rydberg

rverige hade bara ett seglande skolskepp 
> 3 5  näm ligen 4-m astbarken Abraham  
Rydberg. Till det sökte jag och blev antagen
som elev.

Ett seglande skolskepp ger den bästa ut
bildning man kan få. Man lär sig leva med 
elementen. Vi hade ingen maskin utan det 
gick med vind- och handkraft. Vinden drev 
oss framåt och med handkraft fick segel 
sättas och bärgas och brassas och skotas. 
Abraham Rydberg lastade omkring 3000 
ton. Den vanliga traden för segelskutor av 
denna storlek var vid denna tid vete från 
Australien till Europa. Utresorna gick of
tast i ballast, men last av virke till Sydafrika 
kunde förekomma.

Man lär sig lagarbete i en seglande skuta. 
Ar man uppe i riggen vid segelmanöver 
måste man kunna lita på kamraterna nere 
på däck så att de halar eller slackar i rätt 
tamp. Det går inte heller att säga idag kän
ner jag inte för att jobba. Då blir jobbet så 
mycket tyngre för de övriga.

Ombord
Så var dä tiden kommen att lämna hemmet 
och resa upp till Göteborg den 1 augusti 
1938 och gå ombord på skutan som låg på 
varv där. Jag kommer ännu ihåg hur det 
kändes att gå på kajen och titta upp på rig
gen. Masterna var 4 0 - 45 meter höga och 
dit upp skulle man. Värst var det vid put- 
tingvanten vid salningarna. De lutade utåt 
och man hängde då i armarna. Den enkla 
säkerhetsregel som fanns var: "En hand för 
redaren och en för dig själv". En hand att 
arbeta med och en att hålla sig med. Man 
lärde sig dock snart att gå i riggen och 
oftast sprang vi upp. Lättast var det när 
det blåste. Vi gick alltid i lovart. Skutan 
krängde över åt lä så man hade vinden i 
ändan när man skulle upp.

Alla tamparna
Det fanns cirka 250 tampar, som vi måste 
lära oss namnet på och var de satt så att vi 
mitt i mörka natten kunde hitta rätt tamp. 
Nu var där ett system. Ju högre upp rån var 
och ju längre ut på rån tampen satt, desto 
längre akteröver på nagelbänken. De första 
3 - 4  dagarna fick vi inte gå iland och sedan 
fick vi inte gå iland förrän vi efterhand lärt 
oss namnet på brassar, fall, skot, gårdingar, 
gigtåg och nerhalare och var de satt på 
nagelbänkarna.

Ett jobb vi också hade var att jämna ut 
ballasten. En skuta kan inte segla utan bal
last och det var bara de modernare som tex

Viking som hade dubbelbotten och ballast
tankar. Vår ballast bestod av 1000 ton sand 
och grus och sten. Den hade tagits ombord 
i England efter lossningen av vetelasten. 
Nu var det värt jobb att jämna till den sä 
att den kunde säkras och inte försköt sig 
då skutan krängde över.

Vi var totalt 40 elever ombord i åldern 
1 6 -1 8  år. De flesta var nybörjare, men 
det fanns fyra kvarterchefer, som varit 
med året innan. Av de 40 eleverna var 31 
svenskar och 9 engelsmän.

I besättningen fanns fyra "oldtim ers": 
Båtsman, Segelmakare, Timmerman och 
Donkeyman. Det var härliga yrkesmän.

Vår kapten hette Oscar Malmberg och 
var från Pataholm. Han var 27 år när vi av
seglade. Det var en mycket duglig kapten 
med ett svårt uppdrag. Han skulle segla 
skutan med en från början nästan helt obe
faren besättning och under resan av de 40 
eleverna göra 40 sjömän och komma hem 
med allesammans välbehållna. Efter året 
ombord i Abraham Rydberg hade jag un
der nästan 40 år ingen kontakt med honom, 
men 1978 flyttade han ner till Förslöv och vi 
fick mycket god kontakt med varandra. Det 
var mycket intressant att då tillsammans 
tänka tillbaka på olika händelser och hur 
vi hade upplevt dessa. Han samlade ofta 
oss forna elever till olika träffar.

Jag får inte glömma att berätta om ett 
kuvert, som jag fick av mor vid avresan 
med order att inte öppna det förrän första 
kvällen  om bord. D et inneh öll e tt k or
respondenskort. På ena sidan står: "En 
aftonhälsning och sov så gott vännen min. 
Mor." På den andra sidan har hon skrivit 
ner första versen på Lina Sandells psalm 
"Blott en dag ett ögonblick i sänder.. ."  Det 
var hennes älsklingspsalm, som hon tog till 
då hon tyckte så behövdes. Ombord i Ab
raham Rydberg var det inte så svårt. Värre 
blev det ett år senare när kriget börjat.

Resan börjar
Vi låg väl kvar en tre veckor vid varvet 
och förhalade sedan ut på Rivöfjorden och 
gjorde sjöklart för avsegling. Vid månads
skiftet augusti/september gav vi oss av. 
Det var en laber nordostvind och vi hade 
bogserbåt ut till sjöss. När vi passerat Vinga 
började vi sätta segel. Det var en viss känsla 
när hon så nätt krängde över åt babord och 
ljudlöst började få upp farten. Bogserka- 
beln började slacka upp och bogserbåten 
lade loss och vi var på väg. M an hörde 
endast vindens sus i riggen och bruset från 
bogvägen. Nästa anlöp skulle bli Funchal 
på Madeira och därefter Spencergulfen i 
Sydaustralien efter 105 dygn till sjöss .

Jag vill inte underlåta att berätta om 
gam le kapten Carl N orrthon, som var 
skeppsredare i Höganäs. Han hade själv 
varit kapten i barken Otago vid 22 års ål
der. Otago var systerskepp till Cutty Sark, 
som ligger vid Green wich i London. Otago 
hade dock med tiden blivit nerriggat till 
bark. Far var ju till sjöss med Norruna så 
farbror Carl, som vi sade, tyckte han skulle 
ge mig några goda råd när jag skulle börja 
till sjöss. Han sade bland annat: "Vill Du 
bli något i livet sä stå aldrig mitt i skocken 
när något ska göras utan dyk pä det med
detsamma." När vi kom ut i Nordsjön och 
vinden började friska var det tid att börja 
m inska segel. Jagaren, det förligaste av 
förseglen, var det första som skulle bärgas. 
Fallet slackades och det halades i nerhala- 
ren och sedan skulle seglet beslås ute på 
peket (klyvarbom m en). Jag kom då att 
tänka på hans ord och dök fram på peket 
för att beslå seglet. Samtidigt fick jag höra 
kvarterchefens röst från backen: "Vem f-n  
sa att han skulle beslå seglet". Jag tänkte 
dä det är kanske klokare att inte ta rådet 
alltför bokstavligt.

En annan episod med honom var när han 
kom för att hälsa på när vi låg i Göteborg.

VIin tarvar IvfälhuiHiri' pa s/s \om tiui nv / vilket sInrkt ptivcrknde mill iirkesval all bli sjöman.
Bild ur Örjan Kronvalls samling hos Klubb Maritim-Göteborg.
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Pä väg ut frän Göteborg har Abraham  Rydberg just passerat Gäveskär. Fotoarkiv Sjöfartsmuseet, 
Göteborg.

Jag tyckte detta var m ycket förargligt, 
men som väl var gick han törst akter och 
hälsade på kapten. Han kom sedan fram 
till m idskeppshuset där vi elever bodde 
och frågade hur många vi bodde i varje 
hytt. Svaret blev sex man. "Låt mig se att 
det också blir sex män som kommer hem 
igen" blev kapten Norrthons svar.

Vi gick ut i Nordatlanten nord och väst 
om de brittiska öarna upp mellan Orkney 
och Shetland. Året innan hade man gått ut 
via Engelska kanalen och haft en veckas 
kryss med en ovan besättning. Då var det 
lugnare den nordliga vägen vi gick. Det 
blev dock en hel del bidevinds segling, 
vilket har sina proJilem med en råseglare. 
Normalt när vi styrde kurs hade vi kom
passen tänd på natten och styrde efter den, 
men när vi styrde "H årt bidevind" släcktes 
kom passen och vi fick se på lovartsliket 
på kryssröjeln en 40 meter upp i luften. 
Kryssröjeln var brassad lite mer fyrkant än 
övriga segel och det blev därför fortast back 
i det lovartsliket. Vid hårt bidevind gällde 
att hålla kursen så att det just levde. Man 
kunde naturligtvis också med ansiktet och 
öronen känna varifrån vinden kom.

Nordatlanten
Så kom vi då ut i Nordatlanten och mötte 
den långa fina oceandyningen men också 
sjö från sydväst. Vi hade en frisk sydväst 
kuling emot oss. Efter ett par dagar kom 
nordvästen och kursen kunde sättas syd- 
vart. Oscar (vår kapten) har i sin skrift 
"S jöförklaring" berättat hur det kändes 
att åka berg- och dalbana där akter i ka
jutan när skutan börja sätta fart mot den 
tidigare sjön.

Vaktsystemet
Vi 40 elever var uppdelade i fyra kvarter 
om 10 m an i varje. K varter ett och tre

utgjorde styrbords vakt och två och fyra 
babords. I början och vid hårdare väder 
gick vi vakt om vakt dvs 20 man på vakten. 
Efterhand gick vi över till kvartersvakter 
dvs 10 man pä vakten. Ett kvarter hade då 
arbetsvakt pä eftermiddagen och vi hade 
lektioner pä förmiddagen.

Till rors på ett seglande skepp
Det var en särskild känsla att stå till rors 
och styra 4-mastbarken. Det var naturligt

vis handstyrning och någon servo för att 
underlätta det hela fanns inte. Man lärde 
sig dock med tiden att dra nytta av sjön. 
Vågorna ville vid sin passage oftast vrida 
rodret ena eller andra vägen. Detta kunde 
man efterhand dra nytta av vid lämpligt 
väder och dreja en spak eller två just som 
vågens kraft lättade. Vid hårt väder måste 
man vara mycket försiktig sä att man inte 
släppte greppet om ratten. Då kunde lätt 
hela styrinrättningen förstöras och en vilt 
snurrande ratt lätt knäcka armar och ben 
pä rorsm annen. Vid m ycket hårt väder 
fick man vara två man till rors för att hålla 
skutan på kurs.

Stagvändning med 4-mastbarken
Abraham Rydberg var en av de få 4-mast- 
barkar som regelbundet stagvände. De 
flesta vände undan vind, vilket för besätt
ningen var mer arbetsamt och vid kryss 
förlorade skutan en hel del i höjd vid varje 
sådan kovändning. Det skulle mycket hårt 
väder med grov sjö till för att Abraham  
Rydberg skulle vägra att stagvända.

Jag ska beskriva ungefär hur en stag
vändning i Abraham Rydberg gick till. 
Det började med att skutan gjordes klar 
för vändning genom att alla läbrassarna 
sköts upp i åttor pä däck klara för att 
kvickt löpa ut när order gavs. Besättningen 
var uppdelad så att första kvarteret hade 
hand om förseglen, andra kvarteret stor
m asten, tred je kryssm asten  och fjärde3:e kvarteret (Rolf Charlie, Lennart, Kari-Erik och Harry) klart att törna till pä vakt i västan.
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mesan. Kapten tog själv rodret, föll av lite 
för att få mer fart på henne och gav order 
Klart för vändning, vilket innebar att varje 
man ställde sig på rätt plats klar att agera. 
När kapten tyckte att han började få upp 
farten på skutan kom nästa order Härt i 
lä, samtidigt som rodret lades hårt över åt 
lovart. Första kvarteret slackade då i skoten 
på förseglen och fjärde kvarteret skotade 
mesan så hårt som möjligt upp i lovart och 
skutan började lova upp. Ordern hårt i lä 
var egentligen från en svunnen tid då man 
styrde med rorkult, som måste ner i lä för 
att skutan skulle lova. När skutan kommit 
upp i vindögat kom nästa order Akter tmal 
varpå förseglen ånyo skotades i gamla läsidan 
och råma på stor- och kryssmasten brassades 
runt. Detta gick relativt lätt. Det var mest 
att palma hem slacket. Rårna svängde runt 
av sig själv. Skutan låg nu med förseglen 
och fockm astens rår brassade back för 
att få skutan att falla av, medan stor- och 
kryssm astens var brassade på den nya 
läbogen liksom mesan. Seglen på dessa tre 
master började ge henne fart på den nya 
bogen. När skutan fallit av tillräckligt kom 
ordern Runt för. Då skulle förseglen skotas 
i nya lä och fockmastens rår brassas runt, 
vilket var andra och tredje kvarterets jobb. 
Så kom den sista ordern Klara upy, vilket 
innebar att allt skulle klaras upp och seglen 
finjusteras och kapten lösas av vid rodret. 
Jag kan än idag se honom framför mig där 
han stod vid rodret och stagvände med sin 
skuta, som han kände så väl. Tredje kvar
teret, som jag tillhörde, var ju stationerat 
vid kryssbrassarna, vilket var på förkant 
av poopen.

Madeira
Abraham Rydberg brukade alltid angöra 
Funchal på Madeira på utresan och stanna

Vi halar brassarna.

där två dygn innan resan fortsatte. Detta 
blev också fallet 1938 och vardera vakten 
kunde komma iland en dag.

Vi bänder passadstället
Vi började nu närma oss passadbältet och 
det var tid att skifta segel. Skutorna hade 
nämligen de nyaste och starkaste seglen 
uppe i Nordatlanten samt nere i västvind
bältet pä sydliga latituder. I passaderna, 
där man inte hade så härd vind, använde 
man de äldre och mer slitna seglen. Ett 
sådant skifte tog väl en dag eller två.

I passad och doldrums
Vi kom så in i nordostpassaden med rela
tivt stadig vind. Man behöver sällan brassa 
om seglen i passaden. Där räcker det att 
sträcka upp dem en gång i vakten. I passa

derna hade vi som regel ofta delfiner, eller 
springare, som vi kallade dem, lekande 
framme i bogvattnet. Det var ett sant nöje 
att iaktta dessa kloka och lekfulla djur. Det 
började också komma flygfisk, vilka också 
var mycket intressanta.

Mellan passadbältena hade vi stiltjebältet 
eller doldrums på båda sidor om ekvatorn 
och det var inte lika bekväm t som pas
saden. Nu blev det ofta brassning. Det 
gällde att så långt möjligt ta vara på varje 
vindpust som kom. Dessemellan låg skutan 
och rullade i stiltjen.

Ett avbrott i det hela var linjedopet vid 
passagen av ekvatorn. Detta gällde alla 
som inte förut passerat linjen. I skutan 
fuskades ingenting utan där gjordes dopet 
ordentligt.

Så småningom kom vi genom doldrums 
och började fä sydostpassaden. Nu blev 
det fin segling sydvart även om det var 
bidevind.

Min första strejk
Vi var totalt 53 personer ombord och ste- 
ward måste planera mat för 4 -5  månader 
och det var inte lätt. På den tiden fanns 
ingen frys. Det var mest salt eller torkat 
som gällde. Dessutom hade vi sex levande 
grisar, som efterhand slaktades. Vi fick mat 
tillräckligt även om viss ransonering fanns.

Vi hade således fyra liter färskvatten per 
man och dag. En liter vatten att dricka och 
tre liter att vaska sig i. Dricksvattnet häll
des i en 40 liters kagge på skanstaket och i 
tropikerna fyllde steward på med en liter 
limejuice varje dag. Det kunde hända att vi 
någon gång i värmen drack upp innehållet 
i kaggen innan dagen var slut. Ett motsatt 
problem var att vi vid regn och lite kyligare 
väder inte drack upp vår ranson. Steward 
fortsatte likväl att fylla på limejuice tills det 
blev en ganska så sur blandning och kag

En elev till rors vid seglats med Nautiska Föreningen utanför Vinga. Notera mässingsskylten runt 
rattens nav ined skeppets namn. Arkiv Sjöfartsmuseet, Göteborg.
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gen måste tömmas innan nästa påfyllning.
Vi fick dessutom  vår ranson av sock

er, m argarin och en m ilkbox en gång i 
veckan. Denna veckoranson förvarades 
i små skåp under däck i mässen. Milken 
tyck te  vi in te  om . Vi var ju  vana vid 
färsk mjölk hemma. Stewarden lät därför 
kocken baka m andelkubbar ibland och 
så fick vi byta oss till två m andelkubbar 
per milkbox. De flesta av oss var mycket 
nöjda med arrangem anget, men några 
av de äldre tyckte att vi blev lurade då 
en milkbox ansågs mer värd en två m an
delkubbar. Det skulle därför bli strejk. Jag 
kom m er väl ihåg den onsdagskvällen. 
Det hela började som vanligt med att vi 
fick två m andelkubbar var till kaffet för 
att få riktig smak på dem. Sedan öppna
des luckan mellan byssan och mässen och 
en stor bunke full med m andelkubbar 
sattes fram  på bordet och kocken stack 
ut h u v u d et och  ro p ad e: "T jin g sa  på 
tjin gsa". Flera av oss yngre var nästan 
på väg fram med våra m ilkboxar för att 
få de åtråvärda m andelkubbarna istäl
let, m en några arga blickar frän de äldre 
fick  oss på andra tankar och det b lev 
inte något "tjin gsa  på tjingsa" trots att 
även steward uppenbarade sig i luckan. 
Bunken togs tillbaka och luckan stängdes 
med en sm äll och livet återgick till det 
norm ala tills söndag förm iddag. Vi stod 
då som vanligt uppställda kvartersvis i 
brunnen runt kryssm asten m edan våra 
hytter och m ässen insp ekterad es fö ljt 
av att Kapten höll ett tal till oss från ko
bryggan. Äm net för talet denna söndag 
gällde milkboxar och mandelkubbar. Han 
erkände att m ilkboxarna var våra, då vi 
fått dem som utvikt, men det var under 
förutsättning att vi drack upp m ilken för 
annars med hans kännedom  om oss kom 
vi att äta eller dricka så m ycket mer av 
den övriga provianten. Order blev därför 
gå nu ner och häm ta era m ilkboxar och 
byt dem mot mandelkubbar. Alla lydde 
och strejken var avblåst och resultatet att 
vi på söndagen fick sitta och knapra i oss 
några hårda och torra m andelkubbar is
tället för att ha ätit dem som färskbakade 
på onsdagen.

Pä tal om kaptens söndagstal glömmer 
jag aldrig ett, som han höll nere i västan. 
Det började med: "D et är en bragd som 
skulle gå till världshistorien att segla till 
Australien med den här besättningen".

Där stod vi nere i brunnen och tittade på 
varandra och undrade om vi var så odug
liga och vad det var som vi klantat till så 
under veckan att det föranledde en sådan 
början på söndagstalet.

Morgongymnastik vid pumpen
Särskilt i tropikerna var det v iktigt att 
däcket spolades varje morgon. Det var där
för vaktens jobb efter dagningen på mor-

Till ankars i Wallaroo med Rolf pä röjelnocken.

gonvakten att spola och skrubba däcket och 
torka bort saltet från all teaken. Spolvattnet 
pumpades upp för hand och gav oss en god 
morgongymnastik

I västan
Med passadens hjälp arbetade vi oss allt 
längre sydvart och det blev tid att skifta 
segel till det starkaste stället för att klara 
vinden nere i västan. Den första västliga 
kulingen kom när vi var nere vid Tristan 
da Chuna, en ögrupp ungefär mitt mellan 
Sydamerika och Sydafrika. Därefter bar det 
iväg ostvart. Det var segelbärgning och se
gelsättning och brassning mest varje vakt. 
Vi var nere i albatrossens domäner. Det var 
imponerande att se dem glidflyga mellan

vågtopparna utan någon större rörelse av 
vingarna. Enstaka dagar kunde vi till och 
med ha stiltje mellan lågtrycken. Då blev 
det ofta rullning, för dyningen fanns alltid. 
Hur som helst. Vi tog oss ostvart och det 
blev tid att ändra kursen nordvart upp mot 
Spencergulfen i Stora Australbukten

Angöring av Spencergulfen
Så började vi då närma oss mynningen på 
Spencergulfen. Vi kom att sluta u tresan 
med en riktig spurt. Oscar Malmberg har 
skildrat denna angöring mycket dramatiskt 
i sin "s jö förk laring" vid vår 50-årsträff 
1988. Vi hade på eftermiddagen och kväl
len NW-vind som hela tiden ökade i styrka 
och en barometer som hela tiden föll. En så
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kallad Southern Burster var att vänta. Luf
ten var som väl var glasklar och fin. Oscar 
kunde därför fä flera stjärnobservationer så 
att vi var helt säkra på vår position. Man 
har ju bara tiden från det ögonblick man 
kan se stjärnorna tills man inte längre kan 
se horisonten för att ta observationerna. Vi 
skulle angöra vid tretiden på morgonen.
Det gällde därför att ha så mycket segel 
på henne som m öjligt för att hålla god 
fart så att inte strömmarna ställde till det 
för oss. Vinden skiftade till syd och ökade 
ytterligare och vi seglade på med god fart 
och vid tretiden var vi uppe vid grundban
karna där sjön bryter vid hård sydlig vind.
Det gjorde den också och 3:e styrman, som 
hade vakten, for upp i kryssriggen, när en 
grov sjö närmade sig akterifrån. Han var
rädd att skutan skulle poopa . Som väl Sjöarna rullar in på däcket med stor kraft.
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Viking förhalar in för att börja lasta. I bakgrunden syns Pamir.I orkanens grepp. Skutan kränger häftigt.

var gjorde hon inte det utan seglade undan 
utan att ta en droppe över sig. När vi väl 
var innanför grundbankarna klädde vi av 
henne det mesta av seglen så att ovädret 
kunde blåsa halsen av sig innan vi var uppe 
vid Wallaroo, där vi skulle ankra på redden 
efter 105 dygn till sjöss.

Australien-Wallaroo, Port Victoria 
och Port Germain -  Spencergulfen

Vi kom till Wallaroo i mitten på december

och fick ligga där och vänta på last i en 
styv månads tid. Redden var skyddad och 
vädret var fint. Vi firade både jul och nyår 
där. Jag kommer särskilt ihåg nyårsnatten
1938. Vårt kvarter hade vakten ombord och 
praktiskt taget alla övriga var iland. Vid 
midnatt var där sex av oss som hade var sin 
fackla, en framme på peket och fyra på var 
sin topp och den sjätte vid mesanbommen 
akter. Det måste ha varit en fin syn från 
land med de brinnande facklorna. Själv satt

Rollinghorne... Som 
sjömännen sjöng när 
det har iväg hemåt.

jag med min fackla uppe på krysstoppen.
Vi låg flera skutor och väntade på last, 

vilket var förvånande med tanke pä vad 
som kom m a skulle i Europa 1939. D et 
borde ju ha varit angeläget att få fram ve
telasterna till europeisk hamn så fort som 
möjligt. Orsaken lär ha varit att alla lager i 
Europa var fulla.

Så småningom kom ordern att vi skulle 
segla ut till Port Victoria och lasta 1000 ton 
vete. Det var frisk sydlig vind och vi fick 
kryssa dit ut, vilket innebar stagvändning 
var fjärde timma. Resan ut till Port Victoria 
gick bra med undantag av att vi knäckte 
kryssbramrån vid sista vändningen.

I Port Victoria ligger man på en öppen 
redd och lastar. Här låg både Viking och 
Pamir när vi kom. De 1000 t ormen i Port 
Victoria lastades för och akter om vår bal
last, som vi skulle lossa på redden utanför 
Port Germain. När vi lastat färdigt i Port 
Victoria seglade vi upp till Port Germain, 
som ligger långt uppe i Spencergulfen. När 
vi kom ditupp ankrade vi vid ballastban
karna och nu vidtog ett styvt arbete med 
att lossa ballasten, som bestod av 1000 ton 
sand och grus. Sedan fick vi bogserbåt in 
till den långa piren i Port Germain. Både 
Winterhude och Pommern låg där samti
digt med oss. Vi lastade ungefär 2 000 ton 
vete där och avseglade därifrån i mitten 
pä februari destinerade till Falmouth for 
order. Medan vi låg i Port Germain fick jag 
ledigt en weekend och kunde resa ner till 
Adelaide och hälsa på våra släktingar där.

Hemresan börjar
Med 3 000 ton ombord hade skutan full last. 
Viking startade från Port Victoria dagen 
innan vi avseglade från Port Germ ain. 
Då vi hade styvt ett dygns segling dit ut 
startade hon i verkligheten två dygn innan 
oss. Viking satte kurs sydostvart. När hon 
kom ut ur Spencergulfen seglade hon hem 
via Kap H orn. Vår avsikt var att göra 
detsamma, men när vi kom ut ur gulfen 
hade vinden slagit om till sydost som inte 
ville ge sig. När vi seglat ett par dygn och
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bara kommit sydvästvart brast tålamodet 
hos kapten och vi föll av och seglade upp 
i Indiska oceanen och västvart i passad- 
bältet och hade en snabb resa till Goda 
Hoppsudden.

När vi var sydost om Madagaskar kom 
vi lite väl nära en M auritiu s-orkan och 
hade hårt väder från ost ett par dagar, 
men skutan var uppe i 12 knop för bara 
stum parna (undre m ärsseglen). Om nå
gon tycker att det var väl inte så mycket, 
en Clipper skulle g jort mer, så är detta 
alldeles rätt. Clipperna var byggda för att 
göra snabba resor med laster som krävde 
detta. 4-mastbarkarna, som jag tror kom 
på 1880-talet, var byggda för att ta upp 
kampen med de maskindrivna fartygen ge
nom god lastdryghet, lämplighet för lång
resor och en relativt lätthanterlig rigg. De 
fyllde dessa krav och blev så småningom 
utnyttjade till att föra kollaster till fjärran 
belägna bunkerstationer som hjälp åt sina 
konkurrenter.

Kap Agulhas
Vad påsken 1939 beträffar kom m er jag 
ihåg följande. På skärtorsdagens förmid
dag låg vi i stiltje på bankarna syd om Kap 
Agulhas, som är Afrikas sydligaste udde. 
En trålare, som var ute och  fiskade på ban
karna kom upp till oss och sålde färsk fisk. 
Kaptenen ombord var också från Småland 
liksom vår. Stiltjen varade inte länge utan 
vid m idnatt hade vi hård västlig storm. 
Fockskotet brast och till sist låg vi bidevind 
för bara stum parna. Agulhasström m en 
sätter västvart så sjön var grov. Efter en 
dag eller två skiftade vinden till SW och 
mojnade så att vi kunde låta henne få fullt 
ställ igen och rundade Kap Good Hope och 
styrde upp i Sydatlanten.

Farlig episod som slutade lyckligt
Efter ett par dagar var det tid att skifta segel 
till passadstället. Under arbetet med storrö- 
jeln brast plötsligt fotperten (den vajer man 
står pä) och en av pojkarna föll ner i sjön. Som 
väl var rullade skutan lite över ät styrbord 
sä att han föll ner i sjön men inte tillräckligt 
för att komma ut pä brassarna. Två livbojar 
kastades överbord, rårna på stormasten 
brassades back och styrbords livbåt sjösattes 
bemannad av tredje kvarteret. Efter en stunds 
rodd var vi framme och kunde bärga vår 
kamrat som låg med en livboj under armarna 
och en i knävecken. Allt han saknade var 
mössan. Vi rodde tillbaka till skutan. Livbå
ten togs ombord och storrårna brassades för 
fyllning och vi kunde fortsätta resan. Efter 
ett par dagar i sjukhytten var han helt frisk 
och kunde på nytt ta sina vakter. Hade inte 
skutan rullat över lite hade han fallit ner på 
däck och hade hon rullat över lite till hade 
han kommit rätt ner på brassarna och i båda 
fallen hade inte livet kunna räddas. Den 
gången hade vi alla en stor tur.

En månskensnatt i passaden
Vissa ep isod er eller tillfä lle n  bränner 
sig fast i m innet. Jag  kom m er ihåg en 
m ånskensnatt i sydostpassaden på väg 
nordvart i Sydatlanten. Jag gick utkik på 
backen och när jag tittade akteröver säg 
jag konturerna av de svällande seglen och 
i vattnet lyste förutom månstrimman även 
marelden. Det var mycket vackert. Jag kan 
se synen än idag när jag sluter ögonen. De 
enda ljud som hördes var vindens sus från 
riggen och bruset från bogvågen.

Shanties
Shanties sjöngs ofta ombord. Ändamålet

är att man skall rycka exakt samtidigt när 
man halar i en tamp för det är det som 
ger kraften. Jag kommer ihåg en natt när 
jag var uppe i riggen och skulle överhala 
gårdingarna när vi satte ett segel. Det var 
ingen måne den natten, men att i mörka 
natten höra sången nere från däck var 
också en upplevelse jag inte glömmer.

Viking
Seglingen genom Sydatlanten gick bra. 
Om jag mins rätt kom vi så pass nära S:t 
Helena att vi såg ön. Den och Kapstaden 
var de enda land vi såg innan vi var uppe i 
Engelska kanalen. Doldrums vid ekvatorn

Viking vid Cap Horn 193S dä man förlorat sjömannen Joseph Walter Cooper. En livbåt sjösattes trots 
den kraftiga sjögången. Vykort, originalmålning av Cap Hornaren Tom Wells, San Francisco.

Att arbeta i riggen var ett farligt uppdrag. En hand för redaren och en för dig själv, lyder ordspråket. 
Här ligger A braham  Rydberg i Göteborgs hamn 1938. Foto frän Sjöfartsmuseet i Göteborg.
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Sista droppen i kaggen.

var som vanligt. Något linjedop behövdes 
inte nu. Nordostpassaden i Nordatlanten 
svek oss däremot. Den var m ycket svag 
och tiden gick och resan blev lång. Efter
hand kom  västvindarna i N ordatlanten 
och vi kunde skifta segel på nytt. Så små
ningom  kom  vi upp i kanalen. Utanför 
Falmouth såg vi Viking. Vi hade gått var 
sin väg runt jorden och vi hade två dygns 
snabbare resa.

Viking fick order att lossa i Cork på 
Irland och vi fick order att lossa vår last i 
Ipswich nordost om London.

Segling i Engelska kanalen
Vi fortsatte vår resa upp genom kanalen. 
Vi hade sydväst kuling och röjlarna var 
inne, men med bram seglen uppe gjorde 
hon en 10 knop. Det var en särskild känsla 
att då stå till rors och segla förbi flera 
ångbåtar. Många av dem gjorde inte mer 
än 8 -9  knops fart. När vi kom upp till St. 
Catherines point på Isle of Wight mojnade 
vinden och då kom ångbåtarna ifatt oss. 
Vid Beachy Head tror jag vi fick bogserbå- 
ten som tog oss upp till Ipswich. Vi hade 
då haft 117 dygn till Falmouth och 119 till 
Ipswich, en sjöresa på cirka 4 månader.

Ipswich
Så var vi då i hamn igen och denna gång 
låg vi inne i staden och inte pä redden eller 
långt ut på en jetty. Vi fick post hemifrån 
och färsk proviant. Vi fick ligga på turn 
ett tag innan lossningen påbörjades. När 
vi hade legat ett par dagar i Ipswich blev 
vi alla förkylda fast att det var i mitten på 
juni. Förklaringen vi fick var att vi i fyra 
månader till sjöss inte kom mit i kontakt 
med några bakterier och därför inte hade 
någon motståndskraft.

Pråmtrafiken på Themsen och Medway 
utfördes fortfarande av seglande pråmar 
med stora sprisegel och ingen m askin. 
Besättningen bestod som regel av en gubbe 
och en pojke. Även trafiken på river Orwell 
upp till Ipswich utfördes av dessa "sailing 
barges". Det var fascinerande att se när 
de kryssade sig upp för den smala floden.

Vi kom till Ipswich i mitten på juni 1939 
och låg där nog i tre veckor innan vi var 
loss och fått den nya ballasten ombord. En 
ovanlig syn var att man tränade civilbefolk
ningen i försvar. Det var väl något liknande 
vårt hemvärn. Man hade nog på känn vad 
som komma skulle ett par månader senare.

Hemresan till Göteborg
Så var det då tid att sätta segel igen och 
segla hem över Nordsjön till Göteborg. Vi 
hade ett par holländska sjökaptener och 
rederiinspektörer med på resan till Göte
borg. Holländarna övervägde då att skaffa 
ett skolskepp som A braham  Rydberg. 
Tyvärr kom kriget emellan och spolierade

alla sådana planer. Resan över Nordsjön 
gick fint men i Skagerak möttes vi av frisk 
ostlig vind och låg nog ett dygn och krys
sade m ellan Lindesnäs och H anstholm  
innan vinden skiftade så vi kunde fortsätta.

Nautiska föreningen
När vi kom till Göteborg fick vi order att 
ankra ute på Vinga sand. N autiska för
eningen i Göteborg skulle nämligen fira 
sitt 75-års jubileum  ombord i Abraham  
Rydberg. Vi låg nog därute närmare en 
vecka, vilket vållade en hel del irritation. 
Vi hade trots allt varit iväg i ett års tid och 
alla ville gärna komma i kontakt med de 
sina. Det tog ett par dagar innan vi fick 
posten ombord och någon trådlös telefoni 
fanns inte ombord.

Sä kom dä dagen när vi skulle segla ut 
med Nautiska föreningen och samtidigt 
ha examen ombord. Vi hade en laber nord
väst bris när vi lättade och seglade ut. Vi 
hade alla segel satta utom stor och begin, 
som var frånslagna. Det hela blev mycket

Besök ombord troligen av Nautiska Föreningen. Arkiv Sjöfartsmuseet i Göteborg.
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Ri/dbergska Stiftelsen fick använda örlogsstationen Nya Varvets hamn för att förtöja sitt skolskepp. Vykort frän Bertil Söderbergs samling.

lyckat. Det var ju en härlig känsla när hon 
kände vinden och krängde lite åt lä och 
satte fart. Vi seglade ut ett par sjömil och 
så utförde vi vårt paradnummer och stag- 
vände med skutan. Allt gick som smort. Vi 
var vältränade efter ett år ombord. Kom
mandoord behövdes knappt. Vi visste vad 
som skulle göras. Alla var imponerade. Vi 
seglade så in mot Vinga och där kom bog- 
serbåten. Alla segel bärgades. Alla gästerna 
gick ner till ballasten, som var jämnad till 
redan i Ipswich och där nu en festmiddag 
serverades. Bogseringen in till Göteborg 
och Eriksberg påbörjades. Vi satte igång 
med att slå ifrån alla seglen. När vi kom in 
till varvet och middagsgästerna kom upp 
så var alla segel frånslagna och stuvade 
nere i segelkojen, en prestation som var 
imponerande och till stor del berodde på en 
noggrann planering av kvarterscheferna. 
Tidningarna i Göteborg var nästa dag fulla 
av beröm m ande ord om utbildningen i 
skolskeppet Abraham Rydberg.

Avmönstring
Så var det då tid att mönstra av och lämna 
skutan. Vi mönstrade av och skingrades 
den 30 ju li 1939 och en m ånad senare 
började kriget. Skutan själv avseglade den 
1 septem ber kl 4 på m orgonen för sista 
gången från svensk hamn.

Tiden ombord i skutan är en tid som jag 
ofta tänker tillbaka på och är mycket glad

och tacksam för att jag fått vara med om. 
Utav oss 40 elever fanns vid vårt 50-års 
jubileum 1988, som vi firade ombord i fär
jan Helsingborg-Helsingör, cirka 25 kvar. 
Vad vi vet, är vi nu i början av 2012 endast 
tre; Knut Eklund, Henry Holmberg och jag 
själv. Knut bor i Stockholm och Henry och 
jag här i Kullabygden. Vi råkas en gång om 
året för att äta en bit, dricka ett glas och tala 
om minnen från en svunnen tid.

Ord och uttryck som kan 
behöva förklaras för landkrabbor

Kryssröjeln var brassad lite mer fyrkant. 
Kryssm asten var den aktersta av de tre 
råtacklade m asterna. Röjeln (eng royal) 
var det översta av råseglen. Med hjälp av 
brassarna vred man rårna. Fyrkant är ett 
uttryck för att rårna är tvärs för långskepps 
riktningen.

Lovartsliket. K anterna på seglen var 
"likade" d v s förstärkta med tågvirke eller 
wire. Lovartsliket var den vertikala kant 
pä seglet som var vänd mot vinden. Vid 
"hårt bidevind" skulle det fladdra lite i 
den kanten på kryssröjeln 40 meter upp i 
luften, vilket inte var så lätt att se på natten.

Patina hem slacket. När man "p alm ar" 
drar man snabbt med en hand i taget väx
elvis höger och vänster. När skutan vid 
stagvändningen kommit upp i vindögat 
dvs fått vinden rakt förifrån blir det back i alla 
råseglen och när man lägger loss de tidigare

läbrassam a blåser rårna runt av sig själv och 
det gäller att snabbt ta hem slacken i de tidigare 
lovartsbrassama.

Förkant av poopen. Det fanns tre över
byggnader pä Abraham Rydberg. Backen 
förut, m idskeppsbyggnaden miciskepps 
och poopen, vilken var förlängd akter. 
Nagelbänkarna till kryssmastens brassar 
fanns på förkant av poopen.

Vi bänder passadstället. Man bänder ett 
råsegel när man sätter det fast till rån. Man 
sätter det när man vecklar ut det. Man bär- 
gar det när man tar in det och man beslår 
det när man gör det fast det hoprullat.

Skutan skulle poopa. Poopa innebär att 
en sjö bryter in akterifrån över poopen och 
är bland det farligaste som kan hända.

Overhala gårdingarna. Gårdingarna är 
tampar med vilka man drog ihop seglet 
upp till rån när man bärgade det, vilket un
derlättade arbetet när man skulle beslå det. 
Gårdingarna var fast med ena ändan i rån, 
gick ner runt seglet upp till ett block, som 
var fast i rån och sedan vidare genom block 
ner till däck. När man satte seglet fick en 
man vara uppe och överhala gårdingarna 
så att de hängde slacka runt seglet.

Röjlarna var inne. Röjlarna var beslagna.
Jetty är engelska och betyder en lång 

bry7gga eller pir, som man kan ligga och 
lasta vid. Det är mycket långgrunt vid Port 
Germain.

Nyhamnsläge i januari 2012 -Sfl
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Handels- og Sofnrtsmuseet finns pa Kronborgs slolt, men snart kommer det att flytta

Begivenheter i Helsingör
Eric Hallberg

Har man inte varit i H elsin g ör på 
20 år känner man inte igen sig när 

man kom m er till varvsom rådet. En på
tag lig  sk illn ad  är att det nu på piren 
fram för varvsom rådets byggnader finns 
en skulptur som på håll liknar den lilla

sjöjungfrun vid Langelinie i Köpenhamn, 
men skulpturen i Helsingör är inte i brons 
utan i en silverliknande metall. När man 
kom m er närm are ser man att det dess
utom inte är en sjöjungfru utan en ung 
man, som man kanske skulle kunna kalla

en sjösven. På varvsom rådet låg tidigare 
H elsinger Jernskibs- & M askinbyggeri 
A/S under en tid av runt 100 år, men 
19S3 levererades det sista nybygget från 
varvet. Kvar blev ett stort område med 
byggnader och dockor. Det som brukar

I samlingarna finns manga modeller och galjonsfigurer. I ett galleri visas sjöfartens utveckling under det senaste seklet.
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Om man lyckas ta sig upp i Telegraftornet har man en fin utsikt över Sundet och Helsingörs hamn.

hända i detta läge är att man river det 
m esta av de gamla verkstadslokalerna 
och bygger nya kostsam m a lägenheter: 
läget är ju sjönära! Den förän d rin gen  
har ju  skett på flera ställen i Sverige när 
varv lagts ner. M en så skedde inte i Hel
singör: här har man i stället städat upp, 
bevarat en del, riv it en del och byggt 
nytt. Det som uppstått i H elsingör kal
las Kulturvaerftet, och här finns bibliotek 
och lokaler för sam m ankom ster av olika 
slag. Till detta om råde kom m er enligt 
planerna också Handels- og Sofartsm u- 
seet att flyttas under 2013, men fram tills 
dess finns det kvar pä Kronborgs slott. 
N am net H andels- og Sofartsm useet är 
lite förbryllande, men det som åsyftas är 
troligen handelssjöfart eftersom varken 
fiske- eller örlogsfartyg finns i sam ling
arna. På Kulturvaerftet finns redan ett

varvsm useum , så nästa år kom m er det 
att finnas två museer här som har anknyt
ning till sjöfart.

Handels- og Sofartsmuseet
Efter att ha rundat Kulturvaerftet är det 
inte långt till Kronborg. Den dag jag be
sökte Kronborg var det en livlig buss- och 
biltrafik ut mot Kronborg, och jag blev 
lite orolig eftersom jag trodde att många 
skulle till H and els- og Sofartsm u seet. 
M en jag  hade inte behövt vara orolig: 
det visade sig att det tydligen var annat 
som drog.

S jöfartsm useet upptar en stor del av 
ytan på andra våningen i slottet, och det 
är troligen inte så många andra sjöfarts- 
museer som är inhysta i ett slott. Dess
utom är det nog det enda sjöfartsm useet 
som innehåller en kyrka.

M useet är ett nationellt specialmuseum 
för civil dansk sjöfart från medeltiden till 
nutid, och skall spegla både dansk och in
ternationell sjöfart. M useets beskyddare 
är ingen mindre än drottning M argrethe.

Skådesam lingarna är om fattande, och 
i början av rundan finns några m indre 
rum som exponerar sjö- och ham nliv i 
moderna tid, em igranttrafik och trafiken 
till de danska kolonierna i Västindien, 
A frika och Asien. D et är både fartygs
modeller, tavlor och andra föremål som 
finns i utställningen.

D ärefter följer en något större sal för 
tillfä llig a  u tstä lln in g ar. D en ak tu ella  
utställningen visar med fotografier hur 
arbetet med det nya sjöfartsm useet fort
skrider. Efter denna sal finns en större sal 
med galjonsfigurer, båtm odeller och ett 
tvärsnitt genom ett träfartyg. Vidare finns 
här information om hur det nya museet 
kom mer att gestalta sig.

Efter den stora salen fortsätter utställ
ningen efter ett trapphus. Här finns en 
väl begagnad  sp ira ltrap p a i sten, och 
går man uppför den kom mer man efter 
m ånga trappsteg  upp på taket till det 
nordvästra tornet, det så kallade te le 
graftornet. När man väl kommit upp kan 
man konstatera att tillgängligheten till 
telegraftornet knappast är handikappan- 
passad. Men uppe i tornet får man sin be
löning i form av en storartad utsikt över 
ham nen i H elsingör och över Öresund. 
Men varför kallas det telegraftornet? Kan 
man en gång i tiden hyst någon form av 
optisk telegrafanläggning häruppe?

D et går betyd lig t behändigare att ta 
sig nedför spiraltrappan, och det första 
ru m m et d ä re fte r  in n e h å lle r  fö rem ål 
med anknytning till Grönland. Här finns 
bland annat en kajak och en kvinnobåt, 
en så kallad umak.

I anslutning till denna sal finns en in
teriör från att pannrum där en eldare ser 
till att hålla fyr i en panna med hjälp av

En flitiy eldare Här blir utsidan snygg och fin.
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En rörande galjonsbild.

kol och skyffel. Efter detta följer en sal 
som visar m odeller av ångm askin och 
dieselmotor.

Innan man kom m er fram  till kyrkan 
visas föremål med anknytning till sjösä
kerhet som fyrar och räddningsredskap. 
H är finns också en kom m andobrygga 
med tillhörande navigationshytt. Navi- 
gationshytten får man inte gå in i, men 
bryggan kan man besöka. Det blir kanske 
en besvikelse eftersom  det enda föremål 
som man hittar här är en m askintelegraf. 
Kyrkan passerar man på en längsgäende 
läktare som ligger ett våningsplan över 
själva kyrkan.

Efter kyrkan kommer man in i ett långt 
galleri där det främ st finns båtm odeller 
i glasmontrar. M odellernas förebilder är 
från 1920-talet och fram åt, och här finns 
allt från bogserare till tankfartyg. D et 
finns också några uppbyggda interiörer 
i salen, men det första man möts av är 
en exteriör: en sjöman som sitter med en 
pensel i handen håller på att måla utsidan 
på en båt. N är man står och beundrar 
den flitige m ålaren hörs dånande snark
ningar. Då blir man självklart nyfiken och 
går runt hörnan där det finns en skansin
teriör, och där ligger snarkaren ordentligt 
nerbäddad i en överkoj.

Ytterligare två hyttinteriörer visar på 
den utveckling när det gäller bostäderna 
till sjöss: en tvåm anshytt från 1930-talet 
till en m odern enman shytt. D en senare 
hytten finns alldeles före utgången.

Förutom  skådesam lingen finns också 
bibliotek och bildarkiv på museet, och de 
kom mer också att flytta till det nya m u
seet. M en fortfarande finns det en chans 
att b esö k a  m u seet på K ro n b o rg , och 
njuta av den alldeles speciella miljön där. 
Personligen fick jag det största utbytet 
av de m ånga välbyggda båtm odellerna i

det stora galleriet som åskådliggör han- 
delssjöfartens utveckling från 1920-talet 
och framåt.

Det nya museet
Handels- og Sofartsmuseet invigdes 1915, 
och som nämnts tidigare kom mer det en
ligt planerna att ersättas av ett nytt under 
2013. Närmare tidpunkt för invigningen 
av det nya m useet har inte jag kunnat fä 
upplysning om. Alltså kom m er museet 
att ha haft K ronborg som hem vist un
der nästan 100 är. D et nya m useet blir 
en del av K u lturvaerftet och kom m er 
att ligga helt nära K ronborg. Den nya 
platsen blir i anslutning till det nedlagda 
varvets docka nummer 1. M an kommer 
att behålla dockans väggar, och utställ
n in g slo k a le rn a  kom m er att an lägg as 
under jord utanför dockan, så det krävs 
m ycket schaktningsarbete innan själva 
m useilokalerna kan börja byggas. När 
jag var på plats under mitten av juli var 
arbetet i full gäng, trots att det var mitt i 
sommaren, men man har kanske tidsbrist. 
Glastäckta gångar som går över dockan 
kom m er att förbinda de underjordiska 
u tställn in gslokalernas båda sidor, och 
här är tanken att tillfälliga utställningar 
skall huseras.

M an kan ju  räkna med att det nya m u
seets utställningar inte alls kom m er att 
likna de på det gamla, och en specialist 
på m useiutställn ingar, den holländska 
firm an K ossm ann.dejong, har anlitats 
för att ordna den saken. D et nya museets 
utställningar kom mer i tidens anda nog 
att m era bli ett upplevelsem useum  för 
alla sinnen, än ett traditionellt museum.

Varför ger han oss fingret?

Bygget har kostnadsberäknats till 300 
m iljoner danska kronor, och dessutom  
tillkom m er kostnader för inredningen. 
Frikostiga donationer från elva fonder 
har gjort bygget möjligt.

Varvsmuseet
V arvsm u seet lig g er i en u rsp ru n g lig  
byggnad som tillhörde varvet, och en
trén till m useet finns inne i portgången 
till varvet. M useet skapades på initiativ 
av tidigare varvsanställda efter nedlägg
ningen. Museets skådesamling är inhysta 
i två salar. I den yttersta finns olika före
mål utställda, bland annat en modell över 
varvsom rådet. 1 denna lokal finns också

Här pägär arbetet för fu llt med byggnationen av det m/a sjöfartsmuseet.
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1961 var det fu ll fa rt pä Helsingörs varv. Funchal ligger vid utrustningskajen. Bild från  Helsinger Vserftsmuseum.

en liten m useibutik, där man kan köpa 
vykort och litteratur. Den unge man som 
tjänstgjorde i m useet när jag besökte det 
var m ycket trevlig och tillmötesgående. I 
sammanhanget kan man också nämna att 
det är fritt inträdet till museet. Det inre 
rum m et är varvets gam la styrelserum , 
som i stort sett är oförändrat sedan tiden 
för varvets nedläggning. Här finns det 
gamla bordet kvar, samt dessutom finns 
den stol som  varvets grundare, M ads 
Holm, satt i under styrelsem ötena.

Varvet gru nd ades a lltså  av red aren  
Mads Holm 1882, efter att ärendet dragits 
i långbänk under en lång tid. Helsingör 
hade som stad minskat i betydelse efter 
det att Ö resundstullen hade avskaffats 
1857. Redan från början satsade man stort 
på varvet, och det anlades tre slipar som 
var över hundra m eter långa, sam t en 
torrdocka med samma dimensioner. Far- 
tygsbyggnationen kom tidigt igång, och 
redan 1883 kunde det första fartyget, ett 
ångfartyg sjösättas. Verksamheten ökade 
kraftigt, och mot slutet av 1880-talet hade 
varvet 1 000 anställda.

1913 kom tvä viktiga aktörer in, Bur- 
m eister & Wain och DFDS, och tog över 
ak tiem ajo rite ten . O m sid er kom  B&W  
att dra sig ur kon so rtiet, och i stä lle t 
trädde Lauritzens rederi in som delägare 
i varvet. Efter första världskriget kom 
konjunkturerna att bli sämre, och det var 
först under 1930-talet som det började bli

snurr pä världsekonom in. Under tiden 
före andra världskriget kom flera pas
sagerarfartyg att byggas liksom också en 
annan specialitet, kylfartyg. Vid denna 
tid hade varvet 2 500 anställda.

U nder kriget blev det svårigheter att 
fä material, eftersom  huvuddelen av far- 
tygsstålet kom m it från England. Genom 
att åta sig att ingå i det tyska Hansapro-

grammet kunde emellertid vissa leveran
ser ske från Tyskland. Under kriget blev 
bara två H ansafartyg färdigställda vid 
varvet, och ytterligare 4 var halvfärdiga 
vid kriget slut. Ett av dessa färdigställdes 
för Det Dansk-Franske Dampskibselskap, 
och  fick  nam n et N orm an d iet. U nder 
ockupationen gick inte arbetet så snabbt 
pä grund  av m a sk n in g sa k tio n e r  och

Fä varvsmuseet finns denna modell som visar hur varvet säg ut under den aktiva perioden.
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Varvet är 1983. De sista nybyggena ligger vid utrustningskajen. Bild frän Helsingör Vxrftsmuseum.

sabotage. Trots detta byggdes 21 fartyg 
under krigsåren.

Efter kriget kom verksam heten igång 
o rd en tlig t och an ta le t an stä lld a  ö k a
de kraftigt: i början på 1950-talet hade 
varvet 3 500 anställda. I sam band med 
denna högkonjunktur m oderniserades 
också varvsanläggningarna. M ot slutet 
av 1950-ta le t kom  konku rrensen  från 
japanska varv att bli allt m er påtaglig, 
men varvet lyckades få flera order under 
1960-talet. Bland annat kom det kända 
kryssningsfartyget Funchal att levereras 
till sina portugisiska beställare. Hon är 
still going strong och är ett av de riktigt 
k lassisk a  k ry ssn in g sfarty g e n . V arvet 
levererade också fartyg till A P  Moller, 
sam t de två fregattern a  Peder Skram  
och Herluf Trolle till danska flottan. Till 
DFDS levererades bland annat passage
rarfärjan England 1964.

E ftersom  L au ritzen k o n cern en  hade 
övertagit DFDS kom de att vara de största 
ägarna i h elsin görsv arvet, och varvet 
byggde ett flertal båtar för DFDS

Mot slutet av 1960-talet var situationen 
besvärlig  för varvet eftersom  förutom  
konkurrensen av japanska varv sä var ju 
också varvets begränsade möjligheter att 
bygga större tonnage en stor nackdel. En

om byggnad av sliparna gjorde det m öj
ligt att bygga fartyg på upp till 25 000 ton. 
A andra sidan kunde ju varvet bygga spe
cialtonnage i stället för stora tankfartyg. 
Ett exempel pä detta är pilgrim sfartyget 
Akbar som levererades till det indiska re
deriet Mogul. Pilgrimsrutten gick mellan 
Bombay och Jedda. Akbar kunde ta 1 500 
pilgrim er som fick disponera kojer som 
tillfälligt sattes upp i lastrum m en. När 
man inte transporterade pilgrim er tog 
man bort kojerna, och så förvandlades 
Akbar till ett styckegodsfartyg.

M ot s lu te t av v a rv e ts  v e rk sa m h e t 
lev ererad es fartyg till Cuba, Irak och 
Saudiarabien. Till Irak byggs två lu st
jakter för Saddam Hussein: en för öppet 
vatten och en för floderna. De var syn
nerligen luxuöst inredda, och de hade 
säkerhetsutrym m en som var skyddade 
med extra stark plåt. Dit kunde Saddam 
och hans kum paner dra sig om de blev 
utsatta för överfall. Irak beställde också 
3 containerbåtar från varvet i Helsingör: 
Al Zahraa, Khawla och Balgees. Dessa 
byggen genererar em ellertid  en dålig 
ekonom i för varvet, och Lauritzenkon
cernen m åste skjuta till m y c k e t  pengar. 
För att vara containerbåtar hade de dock 
en speciell konstruktion med kanontorn,

dock utan kanoner vid leveransen, och 
am m unitionsförråd. Dessutom var ram 
pen mycket kraftig, och delar av fartygen 
var byggda av arm erat stål. Bygget av de 
tre fartygen väckte en hel del rabalder 
i Fo lketinget, eftersom  det up penbart 
rörde sig om örlogsfartyg, men de kom 
i alla fall att levereras till Irak. När de 
väl kom m it till Irak  fö rv an d lad es de 
till  tru p p tra n sp o rtfa rty g , och två av 
dem sänktes under Gulfkriget, men den 
tredje existerar fortfarande som contai
nerfartyg. D essa 3 kom  att bli de sista 
nybyggena från varvet i Helsingör, när 
nybyggnationen avslutades 1983. Em el
lertid kom reparationsverksam heten att 
fortsätta några år till.

Under årens lopp hade mer än 400 far
tyg byggts vid varvet. Helsingörs varv le
vererade under årens lopp flera fartyg till 
svenska redare, inte m inst Sveabolaget. 
D et m est uppm ärksam m ade nybygget 
till Sverige är väl troligen järnvägsfärjan 
Trelleborg som levererades 1958. #■

Källor:
ivww.maritime-museum.dk
www.vnerftiuuseet.dk
Skibsfartens hvem-hvad-hvor. Kabenhavn 1971.

18 '  > i:': j i > >  3CP ?,:3

http://www.vnerftiuuseet.dk


Larry lägger ut kursen. Foto Eric Hallberg.

Larry Hansson har gått ur tiden

Fredagen den 13 juli avled Larry Hansson, 
mångårig skeppare på Sydfart, i en ålder 
av 84 år. Även om jag aldrig träffade Larry 
känns det ändå som en kär gammal vän 
gått bort. Med Larry gick också en epok i 
graven. Han var den siste av sitt slag. Vår 
siste kustfartygsskeppare. Och han var aktiv 
in i det sista. Sista fraktresan med Sydfart 
gick mellan Kalmar och Karlshamn i slutet 
av mars i år.

Larry växte upp i Vallåkra, som ligger i den 
natursköna Råådalen öster om Landskrona. 
Trots denna naturskönhet gick han tills sjöss 
1944 som 16-åring eftersom livet på landet 
inte var så tilltalande. Han mönstrade på 
fartyg som var verksamma i kust- och öster
sjöfart: Fortuna III, Nordfart, Karin och Er- 
nest. 1952 tog han skepparexamen, och fyra 
är senare köpte han sin första båt, Ekefjord. 
Rex var hans andra båt, följd av Grönö. År 
1977 köpte han Ann som efter inköpet fick 
namnet Sydfart.

Den 11 april i år publicerade Ölandsbladet 
en intervju med Larry som väl beskriver vad 
denne gentleman hade för tankar om Sydfart 
och om sitt sjömansliv:

-  Jag är så kär i henne. Det är klart att det 
är vemodigt nu, säger Larry Hansson.

Sedan 1977 har han varit ägare och kapten 
på båten Sydfart. Definitivt Sveriges äldsta 
båt i trafik, fram tills i förra veckan när hon 
lade till i Kalmar efter sin sista resa tillsam
mans Larry.

-  Hon är nog den äldsta torrlastbåten i 
kommersiell trafik i världen. Det vågar jag 
nästan svära på, säger Larry på plats i by ssan 
som byggdes om för några år sedan eftersom

den tillverkades på den tiden som besättning 
och befäl inte satt och åt tillsammans. Hela 
samhället har gått igenom en mängd för
ändringar medan Sydfart enträget tuffat på.

-  Skrovet är fortfarande intakt och kla
rar fortfarande ultraljudstester galant. De 
byggde bättre båtar förr. Hon är otrolig, den 
här gamla damen, konstaterar Larry.

För att den är en "dam " råder det ingen 
tvekan om. Trots att hon faktiskt ursprungli
gen hette Olof Trätälj a när hon byggdes 1879 
i Torskog. Ett namn som hon fick behålla till 
1965, då blev hon en Hamnfjord, 1969 en 
Stigfjord och 1972 en Ann. Och så döptes 
hon till Sydfart av Lany 1977. Under årens 
lopp nyförbyggd och reparerad för att hänga 
med i tiden, men trots allt i stort sett intakt.

Minsta båten
-  När hon byggdes var hon stor. Men när vi 
var i hamnen i Polen för ett tag sedan sa en 
tjej - "det är den minsta båten jag någonsin 
sett här", skrattar Larry. Han seglar bakåt 
i tiden och berättar att Sydfart varit runt i 
större delen av norra Europa. Till att börja 
med gjordes resor mellan Säftle och England. 
Och den senaste tiden oftast mellan Grön
högen och Karlshamn med raps. Men även 
spannmål till Danmark och sten till Polen.

-  Hur hon kunnat bli så gammal? Hon är 
jäkligt stark. Jag har aldrig råkat ut för några 
problem. Hamnar du i ett oväder är det bara 
till att krypa med henne.

Och med 68 års erfarenhet vet förstås Larry 
Hansson hur elak sjön kan vara. Hans förra 
skepp, Rex, gick på i tät dimma vid Hanö 
1961. Sedan kom det en kraftig storm och

slog sönder båten. Ett barskt minne som dock 
inte påverkar hans kärlek till sjön.

-  1944 var jag sexton år. Då fick jag välja 
mellan att bli bonddräng eller sjöman. Det 
valet har jag aldrig ångrat.

Minsvepare
Under åren som gått har han hunnit med att 
i slutet av kriget vara med på minsvepare. 
Han har ägt fyra båtar och varit kapten i 
flera decennier.

-  Det går inte att beskriva för en landkrab
ba. Det är friheten . Tjusningen att lätta ankar 
en sommarmorgon. När det ljusnar. Att gä 
upp på däck och se rapsfälten blomma längs 
kusten samtidigt som du känner havets brus.

Men nu är det alltså slut på dagarna till 
sjöss.

-  Jag klarar mig. Nu kan jag ju knappt gå, 
så jag ska kanske inte vara på en båt längre.

Under de senaste m ånaderna har han 
haft en infektion och gått ner 40 kilo. Besökt 
sjukhuset frekvent och inte haft någon aptit. 
Först nu mår han bättre igen. Men trots allt 
ser han försäljning som enda alternativet. 
Hans son Peter jobbar också på Sydfart, 
men verksamheten anses inte lönsam nog 
för att fortsätta.

-  Det enda jag egentligen bryr mig om är 
att någon tar över min gamla dam och tar 
hand om henne väl.

Museum?
Men att sälja lär inte vara svårt. Sydfart har 
fått bidrag som arbetslivsmuseum av Riksan
tikvarieämbetet. Hon är något alldeles extra 
för båtentusiaster -  skinande blank i färgen, 
väl underhållen. Allt är rent och putsat. Mo
torn är en Volvo Penta på 330 hästkrafter och 
har knappast en skamfläck.

-  Hon är tre gånger äldre än vissa båtar 
på Sjöfartsmuseet, så visst har de under åren 
hört av sig och varit väldigt intresserade av 
skutan.

ie ie ie

Under min sommarresa var jag nere i 
Grönhögen, där Sydfart numera ligger. Hon 
utgör ett dominerande inslag i hamnbilden 
och man står och beundrar henne. Men det 
gamla fartyget har ännu inte räddats åt efter- 
världen. Det allra bästa vore säkert om farty
get kunde hållas igång och göra några resor 
varje år. Men för att klara ut detta måste det 
till en stor portion idealitet och kunnande.

Men varför skulle vi inte lyckas med det? 
När man ser med hur eldsjälarna bakom 
skärgårdsbåtarna i Stockholm och västkus
tens egen prinsessa, Bohuslän, lyckas hålla 
dessa klenoder i trafik, varför skulle inte vi 
kunna bevara ett lastfartyg? Vad säger de 
rederier som fortfarande är aktiva i vårt land?

Krister Bäug
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Det är sällan nian får möjlighet att fotografera fartyg ur denna vinkel. Stena A thm tica vilar vid kaj. Foto Rickard Sahlsten.

VIP på Stena Atlantica
Lennart Rydberg och Rickard Sahlsten

Söndagen den 17 juni fick vi ett talande 
bevis för Göteborg som rederistad i 

framkant. Via vår medlem Lennart Jeans
son hade vi fått en inbjudan att besöka 
Stena Bulks tanker Stena Atlantica. Inbju
dan distribuerades pä sedvanligt sätt via 
e-post. Ett dussin maritimare samlades på 
morgonkvisten vid Klippan för gemensam 
bilresa ut till Torshamnen, där sedvanliga 
säkerhetsrutiner genomgicks i vaktkuren. 
Efter hjälmprovning ledsagades vi ut till 
fartyget av Ted Gustavsson och ytterli
gare två representanter för rederiet. Den 
brittiske befälhavaren, kapten Anthony S. 
Cranmer, hälsade oss välkomna i dagrum
met och berättade inledningsvis om sig 
själv och sina år till sjöss. Han hade nästan 
uteslutande tjänstgjort på tankfartyg. Vi 
behandlades verkligen som V IP-gäster 
ombord och kapten Cranmer lotsade oss 
tålmodigt genom hela fartyget, från brygga 
och m askinrum  över däcket till backen. 
Han förevisade all lastnings- och loss- 
ningsutrustning och beskrev i dramatiska 
termer vad som kan inträffa om inte alla 
säkerhetsrutiner iakttas. Efter visningen 
serverades en välsm akande buffélunch 
med asiatisk touch i mässen.

Stena Atlantica är en isförstärkt afram- 
axtanker som går för Stena Bulk. Hon 
levererades den 14 novem ber 2006 frän 
Samsung Heavy Industires, Geoje, Syd

korea. Efter leveransen gick hon till Dubai 
Drydocks och uppgraderades till isklass 
1A vilket innebär att hon kan gå i is med 
50-100  cm tjocklek. Hon döptes i Dubai

Visningen av Stena A tlantica lämnade inget ät slumpen. Kapten Cranmer med de två artikelförfat
tarna i mitten. Foto Frans Lundquist.

20



A tlanticas befälhavare, kapten Anthony S. Cranmer, omgiven av tre 
■'::snter för rederiet. Foto Lennart Falleth.

De blå kranarmarna pumpar oljan snabbt och säkert ur Stena Atlanticas 
stora lastankar. Foto Lennart Rydberg.

14 december av Outi Löw, hustru till 
chael G:son Löw, vd och koncernchef 

; , r  Preem Petroleum, Sverige. Hon är på 
•_4f9é ton dw och har ett brutto på 61371 

toton. Hon beställdes av Italienska Pre- 
—-d a  och skulle fått namnet Four Atlan- 
: : ;a  men bareboatchartrades 2006 av Stena 

c f i  och levererades under sitt nuvarande 
n. Även systerfartyget Four Antarctica 

bareboat chartrades av Stena Bulk och fick 
nam net Stena A ntarctica. Systrarna är
250,0 m långa, 43,8 m breda, 21,3 m djupa 
och har ett djupgående pä 14,9 m. Stena 
Atlantica drivs av en 7-cylindrig M.A.N.- 
B&W diesel utvecklande 17510 hk (12879 
kW) medan Stena Antarctica har ett något 
starkare m askineri u tvecklande 21 509

hk. Stena Atlantica ägs idag av Premuda 
International SAH och är registrerad på 
Cayman Islands. Stena Atlantica gjorde sitt 
l l :e  besök i Torshamnen. Hon har lossat två 
gånger 2007, en gång 2008, en gång 2009, 
tre gånger 2010, två gånger 2011 och hittills 
två gånger 2012. Denna gången kom hon 
med last från Fredericia i Danmark. Hon 
brukar lasta i Prim orsk, Fredericia eller 
Mongstad och brukar lossa i Rotterdam, 
men även i Göteborg och Wilhelmshafen.

Beträffande byggnadsvarvet Samsung 
kan sägas att de under 2000-talet levererat 
ca hundra aframaxtankers i storlek 99 000- 
117000 ton. Av tankers med samma mått 
från Samsung och levererade vid ungefär 
samma tidpunkt kan näm nas BP:s tolv

fartyg i B irdserien B ritish  Corm orant, 
Curlew, Gannet, Mallard, Merlin, Osprey, 
Swift, Falcon, Robin, Eagle, Cygnet och 
Kestrel, Teekays Axel Spirit, Erik Spirit, 
Esther Spirit och Helga Spirit samt gre
kiska Enesels Pantelis och Sparto.

Tre saker slog oss under besöket på Stena 
A tlantica. Säkerheten kom m er i första 
hand, allt hälls i förstklassigt skick och 
varumärket Stena Bulk exponeras tydligt 
i alla sammanhang. Som tack för besöket 
fick kapten Cranmer klubbens exklusiva 
USB-minne, vilket var uppskattat.

Ett stort tack till Stena Bulk, Lennart 
Jeansson, Ted Gustavsson och Joacim Lott- 
kärr för denna unika upplevelse. -SjS-

Det ~kt! inte rada nagou tvekan om vem som driver Stenn Bulk, fnrhig. Rederiet har mer än de fle.ta andra ,al~at va en tydlig iÖretagsideutilel. l ote Rickard 

Sahlsten.
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Fårö vid sin uppställningsplats i Hirtshals den 26 juni 2005. En hel del av undervattenskroppen har förnyats. Foto Krister Bäng.

Nu har Fårö skrotats
Krister Bäng

Under tio år har loggerten Fårö legat i 
Hirtshals i Danmark för renovering 

och upprustning. Hon har blivit ett popu
lärt utflyktsmål bland turister där hon legat 
uppdragen på land på en ödetomt bredvid 
Qverseisk Skibsreparation i hamnen. Men 
renoveringsobjektet övergavs och den 9 
maj 2012 började man skära ner fartyget 
och en vecka senare var upphuggningen 
klar.

Hirtshals & Bindslev Avis hade ett re
portage om händelsen den 16 maj. Den 
svenske ägaren, David Pajus, hade ett avtal 
med det danska företaget att man skulle 
arbeta med fartygets skrov när man hade 
tid över som ett utfyllnadsprojekt i deras 
verksamhet. När skrovreparationen var 
klar skulle fartyget tas till Sverige där ma
skininstallationen skulle ske. Men under 
de 3 -4  senaste åren har det inte förkommit 
något arbete på fartyget.

Fårö räddas
David Pajus berättar i boken Kulturarv un
der segel om sitt intresse för fartyget. Han 
berättar där i en intervju:

-  Eftermiddagen den 4 september 2001 
var mulen och regnig. Skymningen hade

börjat falla. Mellan skurarna hade jag dock 
hunnit ta mig en närmare titt på träkilarna 
som hjälpligt hade slagits in i rosthålen vid 
de förliga spanten i lastrummets styrbords
sida och som hölls på plats med beck. En 
rostig vattenlinje i huvudhöjd skvallrade 
om att hon varit sjunken. Stora rostflagor 
mellan spant och bordläggning skrek åt 
mig att lämna fartyget åt sitt öde. Min mage 
talade samma språk och jag klättrade ned 
för den ranka stegen och via före detta 
trålaren Cindy, som redan var i färd att 
huggas upp, vidare in till Västervik för en 
funderarkorv.

Jag kunde lika gärna ha gått min väg 
som jag gjorde våren 1995 då jag var i 
Härnösand och kikade på Wietze som då, 
efter att ha bärgats från Gävles hamnbas
säng, var till salu. Wietze är också en log
ger, men hennes skick då var om möjligt 
ännu värre. Hon räddades sedermera och 
är under uppbyggnad i Tyskland av en
tusiasterna kring loggern B V 1 med Tam 
Körner i spetsen. Även på henne var alla 
träkilarna på plats. Där var plåten sä tunn 
att när istapparna föll från det läckande 
plåtklädda trädäcket, fortsatte de genom 
bordläggningen. Skulle jag gå min väg

också denna gång, eller skulle jag?
Nu hade jag ju tillfälle att äntligen få den 

typ av fartyg jag ville ha. Jag återvände till 
hamnen och tittade återigen så gott det gick 
i regnmörkret. Sedan bestämde jag mig för 
att köpa henne.

Bogserbåten Ran hade varit i Oskars
hamn på reparation och liennes nye ägare 
skulle köra henne upp till Stockholm. Vi 
hade kontakt och i början av oktober bog
serades Fårö till ångbåtskajen i Oxelösund. 
I början av november kom Fårö upp på 
slipen i Femöre och vi fick stränga order 
om att inte blästra för hårt med risk för att 
göra en jättelik tesil av henne. Avsaknaden 
av anoder och färg hade gett rosten fritt 
spelrum och lämnat djupa sår i skrovet, 
som bitvis är mycket porigt.

Vi svetsade plät och porer i en dryg 
vecka och gjorde under arbetets gång 
bedömningen att trots fartygets behov att 
få stora bitar av undervattenskroppen och 
större delen av vattenlinjen utbytt så var 
projektet fortfarande värt att genomföra. 
Fartyget har en så pass lång historia  i 
svensk och utländsk ägo och tillhör en typ 
som är väldigt lite representerad bland 
de bevarade fartygen. Att hon under åren
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En titt genom det rostnngripna skrovet ger vid handen att det finns åtskilligt att åtgärda. Foto den 26 
juni 2005 av Krister Bäng.

1919-1923 var en dampf-logger gör henne 
inte mindre kul och intressant.

Vären 2002 bogserades Fårö till Hirtshals 
och placerades vid sidan av ö v erso isk  
Skibsreparation (Bjarne Person). Där pågår 
sedan dess en omfattande reparation av 
skrovet. Större delen av undervattenskrop
pen blir ny."

Varvet
Fårö byggdes 1910 av Schiffswerft J Fre- 
richs & Co i Einswarden vid Unterweser 
i Tyskland. Där hade man byggt fartyg 
sedan 1905, men företaget var mycket äldre 
än så. Det grundades redan 1840 av färg
handlaren Jacob Frerichs och de engelska 
ingenjörerna Henry Taylor och William 
Waller som maskinfabrik, järngjuteri och 
kittelsmedja. Genom att de engelska ingen
jörerna var specialister på ångmaskiner fick 
företaget nödvändiga fackkunskaper och 
till en början var också många engelska 
arbetare anställda vid fabriken.

För att utveckla företaget grundade man 
1905 ett varv där man kunde få användning 
för sina ångmaskiner i nybyggena. Redan 
1910 började man bygga dieselmotorer.

Varvet lades ner 1935 och i stället började 
man bygga flygmaskiner.

Många tyska ägare 
Fårö byggdes för varvets egen räkning med 
namnet Rotersand, döpt efter ett fyrtorn i 
Bremerhaven. Leveransen ägde rum den 6 
augusti 1910. Fartyget var då utrustat med 
en tvåcylindrig fyrtakts dieselmotor av var
vets egen tillverkning. I maj 1911 ändrades 
fartygets namn till Ortwin och hon sattes 
in i fiske med Bremerhaven som hemort 
och med nummer BX 102. Strax därpå, i 
juni 1911 sålde varvet henne till Bremer 
Rheederei GmbH i Bremerhaven. Försälj
ningarna duggade sedan tätt. 1 maj 1912 
såld till Fischerei G esellschaft "Brem a" 
mbH, som var ett dotterföretag till Visurgis

Heringsfischerei i Nordenham. Moderbola
get tog också över äganderätten i mars 1918 
då hemorten ändrades till Nordenham och 
fiskenumret till ON 46. Redan i juli samma 
år övertogs fartyget av H Ducker i Altona 
och fick fiskenummer SD 82.

Efter första världskriget var det ont om 
det mesta i Tyskland. Bland annat var det 
ont om drivmedel. Därför togs beslutet i 
mars 1919 att ta ut motorn ur fartyget och 
ersätta den med en ångmaskin. Den var 
byggd hos J Frerichs och var en ny tvåcy
linders Gute Hoffnung Compound pä 160 
hk. Därefter såldes Ortwin i maj 1919 till 
Nordische Fischerei i Altona och fick dä 
nummer OSD 90. Dessa behöll fiskefartyget 
i två år och i april 1921 togs hon omhand av 
Hamburger Hochseefischerei i Hamburg 
med ny beteckning HH 142 till följd.

Ägarbytena fortsatte i rask takt. I juli 
1922 övertog August E. Peters i Hamburg 
fartvget och lät döpa om det till Gliickstadt 
med samma fiskenummer som tidigare, 
HH 142. I februari 1923 såldes hon vidare 
till J.F. Freudenburg i Bremerhaven som 
gav henne nam net Rufina. Färgen hade 
nätt och jäm t torkat när hon sedan i maj 
samma år såldes vidare till Justus Schif- 
fahrts AG i Hamburg som lät bygga om 
henne till seglande lastfartyg. M an tog 
bort ångmaskinen och ersatte den med en 
Callesen diesel tillverkad 1919. Efter denna 
operation hette fartyget Grete. Sin sista 
ägare i Tyskland fick fartyget i april 1924 
då hon inköptes av Oscar Feeth i Hamburg. 
Han rev ut den danska motorn och satte in 
en tvåcylinders Deutsche Kromhout, Brake 
om 90 hästkrafter.

År 1926 fastnade Grete i den finska tul
lens garn och togs i beslag för spritsmugg
ling. Där blev hon sedan liggande tills hon i 
juli 1927 köptes av fyra herrar från Finland; 
handlanden Karl Helin, skepparna Karl Jo
han och Adolf Husell, samtliga från Saltvik 
på Åland och styrmannen Johannes Kalén 
i Åbo. Dessa målade över de två första- 
bokstäverna i namnet och skutan fick då 
namnet Ete. Hemorten blev Föglö.

Till Sverige
De snabba affärerna fortsatte. I september 
1928 var det dags igen. När fartyget var 
blott 18 år fick det sin trettonde ägare! Nu 
var det Ab J E Nordin & Co i Stockholm 
som tog hand om henne. Men bara för ett 
litet tag. 1 mars 1930 lade Rederi Ab Anka
ret i Stockholm upp 35 000 kronor på bordet 
och fartyget hade åter bytt ägare. Rederi
namnet var säkert inspirerat av namnet påFårö i en vik i Tjusts skärgärd sommaren 1997. Foto John E. Persson.
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Under många år hette fartyget Ete. Här ligger hon vid Norr Mälarstrand i Stockholm. Foto ur Sjö
fartstidningens arkiv.

företagets vd, Carl Magnus Anchér.
Helt plötsligt hade fartyget fått en ny 

och trygg hemvist. I september 1944 sål
des hela rederiet till Arendt de Jounge i

Slite och fartyget fick också sin hem ort 
där. de Jounge var direktör för Ab Skånska 
Cements anläggning i Slite, så man får för
moda att det blev många cementlaster för

det lilla fartyget. Namnet var fortfarande 
Ete vilket betyder sommar på franska. Det 
kan nämnas att den sedermera välkände 
skeppsredaren Sven Julius Mattsson i Slite 
blev fartygets befälhavare i april 1947 och 
var så fram till i februari 1949.

Då inköptes fartyget för 155000 kronor 
av ett p artred eri på F isketången  med 
betraktaren Stig Herbert Björnhage i Gö
teborg som huvudredare. I februari 1950 
döptes hon om till Tunö och fick åter ett 
fiskenummer, nu LL493. Aret därpå in
sattes en ny motor. Denna gång föll valet 
på en June-M unktell på 150 hästkrafter. 
Somrarna 1953 och 1954 deltog hon i fisket 
vid Island.

I mars 1956 såldes fartyget vidare. Hon 
hamnade då i Helsingborg hos Mortimer 
Wedlin som lät registrera nyförvärvet pä 
Ab Nordatlas. Han passade också på att 
ge fartyget ett nytt namn, Beva.

Åter till Gotland
Fartyget hade ju tidigare haft ett förhål
lande till Gotland och i januari 1959 såldes 
hon åter dit. Det var Anders Sjögren och 
hans son Helge som då förvärvade fartyget 
för 150 000 kronor. Sjögrens bodde i Kap- 
pelshamn där också det till Fårö omdöpta 
fartyget fick sin hemmahamn.

I mars 1968 såldes fartyget för 110 000 
kronor till kapten Sven Jansson i Gävle. I 
december samma år sålde han hälften av 
Fårö tillbaka till Anders Sjögren i Kappel- 
shamn och efter några an delsförsäljningar 
i januari 1969 ägdes sedan fartyget till lika 
delar av Anders Sjögren och skeppare Stig 
Hagström i Visby. I september samma år 
lades fartyget upp i Stockholm.

Affärerna gick alltså inte så bra och den 
10 juni 1971 såldes fartyget exekutivt för 
50 000 kronor till båtbyggaren Helge Sjö
gren i Kappelshamn. Sedan denne avlidit 
den 5 juli 1972 sålde sterbhuset Fårö till lika 
Karhonen på Tyresö för 42 000 kronor. I juli 
1973 övertogs fartyget av byggnadsentre
prenör Lars Åke Hartzell i Ronehamn för 
22 000 kronor.

Förfaller alltmer
Fartyget låg hela tiden upplagt i Stockholm 
och underhållet var b ristfä llig t. Sedan 
Hartzell avlidit 1991 såldes fartyget vidare, 
men det blev aldrig registrerat. Som ma
ren 1993 torrsattes hon vid Beckholm en 
i Stockholm men bara små punktinsatser 
gjordes. Under årens lopp försvann all nau
tisk utrustning. Roder, propeller inklusive 
axel, ankarspel, master, ja allt löst försvann. 
Fartyget flyttades så småningom till Väs
tervik, där skrothandlare Thomas Dahlberg 
i Lucerna ämnade skrota resterna. Och det 
var alltså där David Pajus fann henne och 
räddade henne.

Under en period hörde fartyget hemma i Helsingborg med namnet Beva. Foto Calle Nyström, negati
varkiv Klubb Maitim-Göteborg.
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Här ligger fartyget upplagt i Kappelshamn pä Gotland den 11 juni 1967. Foto Krister Bång.

Förhoppningar
I november 2006 berättar David Pajus om 
läget:

-  Fårö ligger fortfarande på land i Hirts
hals. Jag har köpt 80 ton stål för de mycket 
omfattande skrovreparationerna. Tack vare 
bland annat M ikael Wingren på O xelö
sunds Stålverk så har jag fått köpa material 
förmånligt. Jag hade tillsammans med var
vet bedömt att cirka 100 kvadratmeter plåt 
skulle behöva bytas men kontrasten kom
mer att vara för stor mot det som skulle 
bli kvar av det gamla så vi bedömer nu att 
större delen av skrovet behöver repareras, 
det vill säga 400-500 kvadratmeter plåt. 
Detta innebär i förlängningen att Fårö kom

mer att ha ett av de bästa loggerskrov som 
finns, och rätt underhållet kom mer hon 
att kunna finnas kvar för många framtida 
generationer. Tidsaspekten? Målsättningen 
är att hon skall sjösättas till 100-årsjubileet 
2010. Jag har en tvåcylindrig Hundested 
KKF på 150 hästkrafter med ställbar VP6- 
propeller som skall monteras när maskin
rummet är klart.

Så sm åningom  skall hon åter riggas. 
Riggen har varierat under åren. Hon var 
ursprungligen riggad som ketch med varm 
mesanmast det vill säga den tjänade även 
som skorsten! Några år senare riggades 
hon om till skonare. Men när hon kom 
till Sverige 1927/28 uppges hon ha varit

tacklad som galeas. Därefter blev hon suc
cessivt nedriggad.

Det är ett hedervärt försök som David 
Pajus gjort för att rädda detta gamla utslit
na fartyg. Det var dock alltför nedgånget 
när restaureringsarbetet påbörjades. Om 
samma glöd och hjältemodiga insats kunde 
frammanas när det gäller Sydfart kommer 
detta fartyg att ha en ljus framtid.

Källor:
Hirtshals-Bindslev Avis
Kulturarv under segel, Sveriges segelfartygs-
förening
Riksarkivet
Egna iakttagelser

Ovan: Skrotningen har påbörjats. Bent Mikkelsen tog fotot i Hirtshals den 
14 maj 2012 kl 12.53.

Till höger: Preben Andersen fotograferade fartyget samma dag fast kl 16.50.
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Salén Slup Managements nyförvärv C aledon ian  Sky passerar f d  Eriksbergs varv, där Sven Salén beställt mänga fartyg. Foto Rick Tomlinson.

Salén visar flagg igen på världshaven
Bertil Söderberg

Tredje generationen Salén, Katarina Salén 
med maken Per-Magnus Sander, har följt 

Salénrederiernas grundare Sven Saléns tradi
tion att visa Salén-flaggan på haven.

Det är genom Salén Ship Management i 
Göteborg, man driver fartygen Island Sky 
och nyförvärvet Caledonian Sky. Sist
nämnda båt har sedan oktober 2011 legat på 
Gotenius Varv på Hisingen, för upprustning 
och renovering av passagerarutrymmena. 
Tekniskt sett var båten i mycket bra skick. 
Arbetena avslutades i början av maj då båten 
lämnade varvet och lade till vid Stigbergs- 
kajen. Här bunkrades och smärre arbeten 
utfördes innan speciellt inbjudna gäster 
embarkerade för första resan till London via 
Lyr i Bohuslän och Skagen.

Gamla Salénrederiema var väl mest kända 
för kylbåtar och stortank. Men kanske inte så 
känt för passagerartrafik, även om man en 
period var ägare av Tor-Line.

Sven Salén var med i passagerarfarten från 
1948, då han köpte ett lastfartyg som varit 
eskorthangarfartyg för USA under andra 
världskriget. Nyförvärvet byggde han om till 
passagerarfartyg och gav det namnet Anna 
Salén. Hon sattes in i flykting- och emigrant
trafik och kunde ta 1562 passagerare. Det

var inga lyxhytter som på Caledonian Sky 
utan stora sovsalar varav den största tog 374 
personer. Det gällde att transportera största 
möjliga antal flyktingar och emigranter från 
det krigshärjade Europa till Kanada och 
Australien.

Under olympiaden 1952 i Helsingfors, gick

hon mellan Stockholm och Helsingfors, för 
de ordinarie finlandsfärjorna räckte inte till. 
Anna Salén säldes 1955.

Salén-veteranen och min gode vän Göran 
Ohlsson, gav mig möjlighet att få komma 
ombord och bese Caledonian Sky den 5 maj 
genom vänligt tillmötesgående av Katarina
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Gustafsson kapten på Is lan d  Sky och (sittande) Niklas Peterstam 
pä C aledon ian  Sky.

1 köksregionerna var Michael Westelius chef för båda båtarna. Samtliga 
foton Bertil Söderberg om inget annat anges.

en. Caledonian Sky läg som nämnts vid
iigbergskajen, vilken är inhägnad eftersom 
vrvjsn ingsfartyg har legat där. För att 

: mma ombord krävdes pass och tillstånd 
—ån rederiet. Vaktmannen tittade noga på 
r i t t  pass men det såg ut som att jag inte 
ranns med på listan, då böjde jag mig fram 
;r  att se i hans pärm, men så fick man inte 

eöra. Jag fick en tillrättavisning att stå still 
och vänta. Visst fanns jag i listan och så var 
ie t  fritt fram att gå ombord. Väl ombord 
blev jag av en guide hänvisad till salongen 
och fick kaffe med gott wienerbröd. Så kom 
Katarina Salén och välkomnade mig ombord 
och jag lämnade över ett antal Länspumpen 
med artikeln om Snow Drift som Lars-Olof 
Hanssons och jag besökte i höstas på Vens 
redd.

Efter en stund kom Håkan Gustafsson, 
kapten på systerbåten Island Sky, och bättre 
guide kunde jag inte få då han var väl insatt 
i det mesta ombord. Han visade mig runt på 
Caledonian Sky från bryggan till maskin
rummet. Det var bara att tacka och ta in så 
mycket som möjligt under rundvandringen. 
Efter bryggan såg vi båtens kapten Niklas 
Peterstam i hans arbetsrum. Efter trevligt

samtal tog jag tillfället i akt och fotograferade 
två av befälhavarna i rederiet. När vi var 
i närheten av köksregionerna stötte vi på 
kapten Niklas Peterstam igen som sa:

-  Kom med här skall jag visa dig något.
Vi gick in i mässen och det första jag såg 

var en ryggtavla på en man i overall med 
Salénflaggan och Salén Ship Management 
tryckt pä overallen. Det skulle säkert ha 
glatt Sven Salén att ett barnbarn driver vi
dare det han en gång startade. Vad var det 
kapten Peterstam ville visa mig? Jo, staplar 
med porslin med Salén-logon på från den 
tidigare rederiverksamheten. Det kan man 
kalla för återanvändning i dubbel bemär
kelse! Vi gick vidare in i köket och träffade 
där verkställande chefen Michael Westelius 
för båda fartygen som stolt visade upp både 
bageriet och köksregionen där nästan allt var 
i rostfritt. Dessutom var det ljuvliga dofter av 
mat som spred sig i köksliavet.

De nyrenoverade hytterna är helt i linje 
med vad kräsna kryssningspassagerare vill 
ha. Sälskapsmmmen med barer samt mat
salen gav känsla av avslappnad karaktär. 
Någon pool finns inte ombord oclr det ef
terfrågar inte den kategori kryssningsgäster

man vänder sig mot. Ett mindre gym samt 
förstås frisersalong inte att förglömma. Där 
satt redaren Per-Magnus Sander och fixade 
frisyren inför premiärturen med de inbjudna 
gästerna. Det lilla gymmet bredvid var tomt 
i väntan på kryssningspassagerare.

Inköp och varvsbesök 
Caledonian Sky ägdes tidigare av Hebridean 
Cruises vilka hamnade i ekonomiska pro
blem och båten var till salu. Salén var då och 
besikti ga d e henne men det blev inget köp då. 
I stället var det en prins frän Förenade Ara
bemiraten som köpte henne för att ha båten 
som lustjakt bl a vid fotbolls-VM i Sydafrika 
och vid Formel 1 tävlingar i Dubai.

Prinsen tröttnade tydligen på båten för ca 
1,5 år senare var den till salu igen och då slog 
Salén till och köpte henne.

Som tidigare nämnts blev det Gotenius 
Varv som fick förtroendet att utföra de omfat
tande arbetena som krävdes för att kunna gå 
i kommersiell trafik. Gotenius goda rykte och 
att Salén Ship Management har sin hemvist i 
GöteJiorg, gjorde att valet av varv var enkelt. 
Det var det svenska inredningsföretaget HF 
Interiör som byggde de åtta nya hytterna
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och hade ansvar för alla inredningsjobb pä 
fartyget och gjorde balkongerna. Dessutom 
byggde den svenska kökstillverkaren Kvä- 
num alla nya möbler till hytterna.

Kryssning World Wide
I receptionen fann jag resekatalogen från 
Noble Caledonia, som arrangerar resorna 
som Saléns båtar utför. Det var Christer

Salén, Katarinas far, som 1991 startade re
sebyrån Noble Caledonia. År 1999 startade 
Katarina och Per-Magnus resebyrån Polar 
Q uest-helt oavhängigt av Noble Caledonia. 
Både Katarina Salén och Per-Magnus Sander 
har en gedigen erfarenhet som expeditions- 
guider. Man hyrde in Origo och Stockholm 
med besättningar. Det tredje fartyget som 
anlitades var Quest. Detta fartyg var man 
nära att köpa men det blev inte så. Men 
2006 köpte Katarina ut sina syskon ur Noble 
Caledonia. Nu kände man att det var dags 
att äga fartyg och på så sätt kontrollera hela 
kedjan. När Island Sky inköptes hade hon 
seglat i charter för Noble Caledonia i sex år.

Noble Caledonias katalog pä 72 sidor 
lockar till många exotiska platser som finns 
på vår jord och dit de stora traditionella 
kryssningsbåtarna inte kan angöra. De båda 
båtarna gör både destinations- och expedi- 
tionskryssningar, man besöker således både 
städer och gör naturupplevelser som att göra 
strandhugg med de stora gummibåtarna.

Resorna går bl a till Nordnorge, Vita havet, 
Island, Grönland, Canada, USA:s kuster, 
ryska stillahavskusten och Alaska, Galapa- 
gos, Polynesien, Chiles långa kust, Brittiska 
öarna inte att förglömma, Nya Zeeland och 
Australien m fl platser. Caledonian Sky 
kommer även att hyras ut till en australisk

Passage to Kam chatka

A

resebyrå samt en amerikansk.

Avgång Göteborg
Min rundvandring närmade sig slutet och 
efter att sett maskinrummet och de öppna 
däcken samt de tio stora gummibåtarna som 
är placerade akterut och på toppdäck, var det 
dags att tack för mig gå iland. Nu hade några 
av de inbjudna gästerna börjat anlända.
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Sällskapsrummet pä däck 2 med den öppna spisen. Loungen pä panoramadäck har både bar och bibliotek.

De båda systerfartygen C aledon ian  Sky och Is lan d  Sky skiljer sig exteriört genom skorstensar- 
rangemanget. Foto Rick Tomlinson.

Fortfarande var man i full färd ombord med 
att slutföra en del arbeten, precis som det var 
när ett nybygge på varven skulle levereras. 
Allt blev dock alltid klart i tid.

Följande dag söndagen den 6 maj avgick 
Caledonian Sky från Stigbergskajen kl 11.00. 
Sakta tog hon sig ut med hjälp av bogpro
pellrarna från kajen och gick uppströms mot 
Götaverkens dockor under stor flaggning. 
Vid dockorna vände hon stäven mot havet 
medan en helikopter svävade över henne 
och tog foto på händelsen i det strålande 
majvädret.

Snabbt gick jag till min bil och körde till 
Röda sten, för att ta fler foton på båtens färd 
nerför Göta älv. jag hann precis lagom upp 
på berget mot Nya Varvet då Caledonian 
Sky passerade under Älvsborgsbron. På 
Räddningstjänstens övningsfält vid Fäijenäs 
spolade man med två vattenkanoner. Om det 
var beställt av rederiet eller en ren tillfällighet 
vet jag inte. Men det går ju att få reda på för 
en pensionerad brandman.

När Caledonian Sky närmade sig Skan- 
diahamnen såg hon inte så stor ut, och det 
skall hon ju inte göra heller.

Det är bara att gratulera redarparet Ka
tarina Salén och Per-Magnus Sander till

nyförvärvet och att kryssningsverksamhet 
åter drivs från Göteborg. Det är ju några år 
sedan Svenska Amerika Linien...

Caledonian Sky
Byggd 1991 i Italien i en serie av 8 fartyg 
Brt4200
Längd 90,4, bredd 15,3 meter 
Fart 15 knop
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Gengas och träkol pä däcket pä skonerten E lla i Råå, under anär 
världskriget. Örjan Kronvalls fotosamling, Klubb Maritim-Götebori

E lla av Skövde. Foto Örjan Kronvalls fotosamling, Klubb Maritim-Göteborg.

Ellan av Farsund i Stavanger ca 1958. Foto av tyskan 
Freia Hutzschenreuter som var mönstrad i Ellan 1958- 
1960. Freia har tagit samtliga foton om inget annat anges.

Ellan av Farsund 
-  Norges sista tremastare i fraktfart

Björn Tandberg

Ellan byggdes 1942 av ek på Ab Holms Skeppsvarv i Råå
Tonnage 141,99 brt 82,54 nrt 200 tdw
Dimensioner 87,2x22,6x10,6 fot
Motor 2-cylindrig 120 hk Skandia motor. Fart 8 knop.

Skutan byggdes för Ab Gullhögens bruk i Skövde, som också blev hemort. 
Man döpte henne till Ella och hon fick registreringsnummer 8533 samt sig
nalbokstäverna SIYG. Priset var 133750 kronor. På grund av bränslebristen 
under beredskapstiden på 1940-talet utrustades hon med ett gengasaggregat 
från Gengas Ab i Stockholm, vilket efter kriget inte längre behövdes.

Den 30 oktober 1953 såldes Ella till partrederiet E. Danielsen & Bernes i 
Farsund, Norge. De nya ägarna lade till ett 'n' i namnet och så blev hon Ellan. 
med hemort Farsund. Priset var 160000 kronor. Signal LFRK. 1963 i januari 
köptes Ellan av Johan Olaisen i Haugesund, för 75000 norska kronor. Hon 
byggdes om till rent motorfartyg med fortsatt registrering i Farsund. I septem
ber 1964 såld till Ole Holgersen, Grimstad, senare Stangeland vid Kopervik, för 
125000 norska kronor, fortsatt hemort Farsund. I juni 1970 köpt av Gun vald 
Nilsen, och registrerad i Haugesund. Samma år byttes motorn ut mot en 300 
hk Wichmann ACA. I september 1971 såld till Norvald Lunde i Stamneshella, 
för 350000 norska kronor. Fortsatt registrerad i Haugesund.

Den 14 februari 1986 utbröt brand i maskinrummet som spred sig till inred
ningen, varvid Ellan blev kondemnerad. I september 1989 inköptes Ellan av 
Bengt Holm på Holms Skeppsvarv i Råå, dit hon bogserades för restaurering.

Ellan och brittiska R ochester Castle i Oslo.
Ellan lastar sill i Haröysund. Dansken Ib trimmar lasten som helt fyller upp last
rummet.
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Här packar man seglen efter en seglats. Manskapet pä aktra luckan.

Åren gick och restaureringen dröjde men till slut beslutades att den skulle 
ske på varv i Gilleleje i Danmark. Under bogsering dit den 25 september 2001 
sjönk den gamla skutan och blev en totalförlust.

Skutans 2-cylindriga 120 hk Skandia motor smörjs av 
Freia.

Ellan av Farsund i Karmsundet ca 1957. Med denna rigg seglade skoner
ten med till 1963. Dä blev hon nedriggad till motorfartyg. Foto Jensens.

Ellan i Räå hösten 1996. Foto Örjan Kronvalls samling Klubb Maritim-Göteborg.

Ellan lastar cementrör i danska Horsens för Bergen i Norge.

Ellan under vinterseglats i Limfjorden.
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Här ser vi Q uicksilver V ute vid Barriärrevet.

QUICKSILVER V
Bertil Rydholm

Bertil Rydholm avled under våren 2012. 
Under sin yrkesverksam het var han 

knuten till KM W /KaM eW a i K ristine
hamn. KaWeMa är ju framförallt känt för 
utvecklingen av ställbara propellrar, och 
under senare år stråldrift, water jet (WJ). 
Just hans kunskap om stråldriften gjorde 
att han kom att följa med den australiska 
passagerarkatam aranen Q uicksilver V 
som garantimaskinist på en resa medurs 
runt hela A u stra lien . R und resan  som 
varade i 37 dagar inleddes 8 februari och 
avslutades 16 mars 1989. Han skrev under 
resan dagliga anteckningar som  följer 
nedan.

Upptakten
Torsdagen den 3 februari, 1989, i Kristine
hamn, hände det. På väg in till säljavdel- 
ningens morgonfika stötte jag ihop med vår 
dåvarande försäljningschef, Ove Bengtsson 
med ett fax, flaxande i näven. Vi slog oss

ned varefter han tittade pä mig, därefter 
bordet runt, vi var uppskattningsvis ett 
10-tal personer. "Bertil skall resa Australien 
runt som vår garantimaskinist pä Q uick
silver V", säger han plötsligt. "Själv hinner 
jag inte, men är förbannat avundsjuk."

Vår dåvarande vd, N ils-O lof Flyborg 
hade fått en begäran om teknisk assistans 
av fartygets ägare, inför resan runt Austra
lien. Att avvara en serviceingenjör "down 
under" skulle innebära ett alltför stort 
ekonomiskt avbrott samt minskad tillgäng
lighet för vårt servicekontor i Melbourne. 
Då det var ovanligt få med anmälningar 
till vårt Training Center under den aktuell a 
tiden var valet nog ganska enkelt.

Efter att milt ha övertalat hustrun, som 
bland annat yttrade: "Ove får väl vrida om 
din arm lite hårdare så att du reser, eller? 
" Men innan jag reste försåg jag mig med 
solskyddskräm. I Kristinehamn var apo
teket den enda inköpskällan, med hänsyn

till årstiden. Efter att blivit presenterad 
faktor 18-20, frågade jag efter den högsta 
man hade. Efter sökande fann man så en 
dammig tub med faktor 45, och den tog 
jag. Man hade ju just i dagarna läst om 
malignt melanom. Det kom snart att visa 
sig, att den genomsnittlige australiensaren 
bar en vidbrättad hatt, långärm ad tröja 
och långbyxor, samt i princip undvek att i 
onödan vistas i solen.

Fyrtio timmar efter att jag lämnat min 
bostad i Kristinehamn, damp jag ned på 
Sydney International med Quantas. Jag 
tog en taxi till inrikesflygplatsen för vidare 
befordran till Douglas. Det blev ytterligare 
2Vi, tim m a med Australian A irlines att 
lägga till restiden. Jag fortsatte mot Port 
Douglas med en hoovercraft tillhörande 
Quicksilver Connection. Faxet från Quick- 
silvers ägare, Jim Wallace, hade en sesamef
fekt. Jag fick VIP-bemötande, men också ett 
otal antal frågor angående stråldrift.
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Q u ick silv er V  
Q uicksilver V var en av International 
Catamaran Designs Pty of Sydney (Incat), 
första 37 meters wave piercing (WP) ka- 
tamaraner, den första av fyra för Quick
silver C onnection Ltd, Port D ouglas, 
Queensland. Byggd av North Queenslands 
Engineers and Agents of Cairns (NQEA), 
Australien. Fartygstypen kom att bli li- 
censtillverkad i flera länder. Hon utrusta
des med strålaggregat (WJ) av KaMeWa:s 
tillverkning.

Jämfört med Incats konventionella ka- 
tamaraner är en WP:s skrov förlängt och 
har större redu cerat fiiborcf för att m inska  
reservlyftkraften och dess naturliga ten
dens att höja fartyget över vägorna, när 
de två möts. Det vida spännet gör i sin tur 
att skrovens rörelser upplevs som kraftigt 
dämpade av passagerarna.

D etta var en av anledningarna, men 
inte den huvudsakliga, till beställningen. 
Passagerare samt personal blev alldeles 
otroligt sjösjuka och vägrade att resa ut till 
Yttre Barriärrevet med bolagets ordinarie 
katamaraner. Huvudorsaken till valet av 
strålaggregat (WJ) var emellertid att far
tyget blev otroligt grundgående.

Rederiet, Quicksilver Connection Ltd,

hade specificerat en uppfällbar bog samt 
en däcksmonterad kran för hela sin flotta 
av WP. Anledningen är att underlätta för 
em- och debarkering av passagerarna 
främst via pontonerna i Yttre Barriärrevet.

Kölen hade modifierats för att ger lug
nare rörelser i det fall att centerdelen 
kommer i kontakt med vattnet samtidigt 
som den motverkar att överbyggnaden blir 
översköljd av vatten i hårt väder.

Den mellersta (centrala) delen är kon
struerad att gå fri från vågorna i normala 
fall men är förstärkt för att medge en ökad 
lyftkraft när man t ex plöjer in i framförva
rande våg vid surtning  i m cdsjö.

Det är undervattenkroppens, m ycket 
fina linjer och djupa V-botten som bidrar 
till den mjuka gången i öppen sjö. En en
sam, bred stötta förbinder sidorna av mitt
sektionen med respektive skrov. Stöttan i 
sig tillför också en lyftkraft och reducerar 
fartygets svar på vågrörelserna. I stället 
för att köra över vågorna, sä går en WPs 
dubbelskrov rakt igenom vågen, under 
vattenytan, vilket medger en mjukare åk
ning i all slags sjö- och väderförhållanden.

Vardera av skroven är indelade med 
vattentäta skott som bildar fyra utrymmen 
vilka innehåller tankar för färskvatten och

bränsle, maskinrum samt sist men inte 
minst, i aktern ett speciellt rum för pum
penheten med utrustning till WJ.

Huvuddäckets salong är försedd med 
176 sittplatser samt fasta bord. Här finns 
också en bar- och serveringsdisk. Quick
silver V är ljudisolerad och luftkonditione- 
rad, och komforten är flygplanslik. På övre 
däck, akter om manöverbryggan finns 76 
platser jäm te vida fönster och 66 stolar 
på det öppna akterdäcket. Härifrån kan 
man också nå soldäcket, beläget ovanpå 
manöverbryggan.

Löa
Bredd
Djupgåendet 
Fart max 
Max antal pass 
Motorer

Växel
Waterjets

38.6 m
15.6 m 
1,3 m
31 knop
400, normalt 330 
2xDetroit (GM) 
16V92TA1230 kW vid 
1900 rpm
2xCummins, 6BTS,
100 KVA generatoragg
regat
ZF, BU 460 D, 2.158:1 
2xKaMeWa 63/S62/6

Väl värt att notera var att det fartyg jag 
skulle resa med var byggt och planerat 
enbart för dagsfärder ut till Yttre Bar
riärrevet och/eller historiska Cooktown, 
från M arina Mirage, Port Douglas i det 
tropiska, norra Queensland.

När jag kom ombord visade det sig att 
inkvarteringsm öjligheterna ombord var 
obefintliga, jag hade i min enfald trott att 
vi skulle bo på hotell. Luftmadrasser med 
sovsäckstäcken blev vad som stod till 
buds, för alla inklusive ägarparet. M ad
rasserna kunde inte stuvas undan under 
dagen när vi tog med besökare, utan de 
fick tömmas. En luftpump, som drevs via 
startbatterierna, underlättade onekligen 
när kvällen kom. En lång, lång slang frän

BB:s maskinrum möjliggjorde en viss sov- 
komfort. Vaskmöjligheterna bestod av sju 
mindre toaletter på akterkant av salongen, 
varav en var ockuperad av en instuvad 
tvättmaskin och en torktumlare. Dessutom 
fanns en temporär dusch med sjövatten 
på däck akterut. Vattnet blev kallare och 
KALLARE ju längre söderut vi kom. Gissa 
om hamnarnas gästfaciliteter nyttjades till 
max? Mitt värdfolk bestod av Jim Wallace 
med hustrun Jo. Tillsam m ans ägde de 
Quicksilver Connection Ltd, som börsin- 
troducerades 1987. Jag kan försäkra er att 
detta var den enda och förmodligen den 
sista gången i mitt liv som en mångmiljo
närska bistått mig med tvätt och strykning. 
Paret Wallace ägde, utöver Quicksilver V,

tre ordinära katamaraner samt ytterligare 
två båtar, och var i väntans tider för ytter
ligare tre systrar till Quicksilver V. Under 
resas gång kom för övrigt Quicksilver VI 
att levereras.

Avsikten med trippen var att givet
vis m arknadsföra bolaget Q uicksilver 
Connection Ltd, men även det tropiska 
Queenslands Tourist och Travel Corpora
tion, samt Australiens största och mest 
om fattande sem ester- och reseföretag, 
nämligen Sun-Lover Holidays Group. Inte 
heller skall vi glömma ölmärket Four X. Yt
terligare viktiga sponsorer var Mobil Oil, 
Barclay bank samt 5-6 ytterligare företag 
som sponsrade till och från.

Utöver ägarparet bestod besättningen av
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Thursday
isiand

Rundresan utgick från Port Douglas, som ligger nära Cainis pä Australiens nordöstra kust. Härifrån 
ick vi söderut mot Sydney, och kom därefter att följa Australiens kuster innan vi fullbordat varvet.

navigatörerna Brian Leach, från byggnads- 
varvet, samt Quicksilvers egne Bill McNeil 
samt två co-navigatörer, två maskinister 
(Midnight och Jack Fischer), båtsmannen 
Cabba samt ytterligare ett 10-tal personer, 
varav sex flickor som tjänstgjorde som 
värdinnor under kryssningarna. Detta in
gick normalt i deras arbetsuppgifter även 
hemmavid. Dessutom ingick under delar 
av resan Peter Wherrett, frilansande trans
portjournalist, inbjuden av Jim och Jo, och 
han skrev bland annat för fartygsmagasinet 
Fast Ferry International.

Dagbok från resan
Dag 1. Den noggrant planerade avreseti- 
den var satt till 09.00. Klockan blev 09.15, 
och vi var fortfarande inte helt klara. På- 
mönstringen pågick, stora delar av besätt
ning och en hel del utrustning saknades, 
VIP-deltagare och mediefolk lyste likaså 
med sin frånvaro. Paniken låg på lur. Jim 
Wallace, i fortsättningen kallad för Amira
len, begrundar sin tilltufsade mediaberöm
melse när den avtalade TV-helikoptern inte 
anländer.

Vi, hans besättning, anklagas för att vi 
hellre ville tillbringa vår tid på Four Miles 
Beach, under palmerna än att göra hans 
fartyg "ship shape".

Vi anlöper Trinity Wharf, Cairns, kl 11.00 
för att ta ombord Mobils agenter som skall 
medfölja på en kryss till Townsville, och 
vi avgår 11.30. Jag passar på att ta med ett 
antal verktyg eftersom jag vägrar att segla 
utan: SKF-pumparna till axelkopplingen, 
ett hyl snyckel ställ samt två spärrtaljor.

Vädret är perfekt och vi passerar Orp- 
heus Island och Hinschinbrook innan vi 
exakt kl 18.30 anländer till Townsville. Mo
bilfolket lämnar oss medan det förbereds 
för ett cocktailparty för personal från lokala 
media och turistorganisationer. Turen går 
i näromrädet.

Vi avgår söderut, kl 21.00, mot Gladstone 
för bunkring. Ingen är direkt förberedd 
när det omkring kl 21.50, plötsligt blåser 
upp med ca 13 m / sek, och sjön snabbt blir 
krabb. Under den natten är det åtskilliga 
som lider av sjösjukans alla helvetiska kval. 
Detta var en helt annan verklighet än den 
man väntat sig. Jag tror att det vädret var 
arrangerat av vår Amiral för att testa oss.

Dag 2. Vi passerar Townsend Island kl
09.00. Jag har ganska få frukostkamrater. 
Senare under förmiddagen mojnar vinden 
successivt och runt lunchtid är det i stort 
sett helt lugnt. De flesta avger uppåtriktade 
tacksägelser.

Vi anlöper Gladstone runt tretiden. En 
lokal alum inium svetsare uppbådas för 
att åtgärda resultatet av överhandsvädret 
från dagen innan. En trasig port till SB:s 
gångbord samt en lejdare till övre däck 
behöver repareras.

Mobile påbörjar bunkringen, en av kil
larna traskar runt av pur nyfikenhet. Detta 
resulterar i att en, också lokal, mattstädare 
får kallas in för att åtgärda de oljiga fot
stegen. Vis av skadan från i natt sjöstuvar 
man. Törnar in för natten, tidig avgång är 
varskodd.

Dag 3. Vi avgår kl 04.00 mot söder. Vi 
kommer in i Sandy Straits på insidan av 
Frazer Island. Få fartyg av denna storlek 
och definitivt inte med dess fartresurser har 
tidigare passerat här. Tillbringar tvä spän

nande timmar med navigering i grunda, 
sandiga vatten. I bland är vattendjupet nätt 
och jämt tvä meter med dyningar. Vi sticker 
i alla fall 1,3 meter.

Brian Leach försäkrade, efter uppre
pande påpekanden, att han minsann hade 
navigerat här förut, men för all del, i en 
hoovercraft! Ekolodet visar stundtals 1 
meter. Det känns tröstfullt att vi har str
åldrift och inte propellrar, när det ibland 
hugger från sandbottnen. Den fortsatta 
färden försiggår i perfekt väder. Passerar 
Mooloolaba där det beslutas att göra ett

Avresan frän Port Douglas skedde under visst ståhej.
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I baren kunde vi ha både ölaftnar och skeppsräd.

oplanerat stopp för att invänta tid för att 
göra ett ståndsmässigt anlöp i Brisbane. 
Alla blir så exalterade att vår bar ombord 
får ett hundraprocentigt besök. Kvällen 
avslutas med att Amiralen bjuder alla på 
en gemensam middag i land.

Dag 4. Avgår Mooloolaba kl 07.15 mot 
Brisbane. Somliga var i mer eller mindre 
god kondition efter gårdagens middag.

Vid mynningen till Brisbane River håller 
vi för att kunna göra ett passande anlöp, 
som det anstår oss. Amiralen är klart besvi
ken eftersom media lyser med sin frånvaro. 
Slutligen förtöjer vi vid Riverside Centre 
och fortsätter med den återstående rengö
ringen. Jag blir utnämnd till l :s t Vacuum 
Cleaner Operator. Kvalifikationen: ett långt 
äktenskap. Nu inträffar plötsligt en mindre 
drama och vi drabbas av byråkratin. The 
Commonwealth Department of Transport 
(DOT) kommer ombord och ifrågasätter 
om navigatörernas "m aster tickets" är gil
tiga för denna tripp. Man kräver Class Four 
som medger tjänst i öppen sjö. De ombord 
innehar Queenslands Skipper Class, enbart 
för kusttjänst. I samma svep ifrågasätter 
man också om Midnights maskinistpapper 
håller rätt nivå.

Midnight ordnar upp teknikaliteterna, 
och betalar sina böter. Amiralen, med lätt 
undertryckt ilska, leds undan i tysthet, 
medan saker och ting ordnas upp av de 
övriga. Till slut är alla tvivel skingrade och 
vi tillåts fortsätta, åtminstone till Adelaide.

Dag 5. Vi sov länge denna morgon för att 
orka med att genomföra dagens alla turer. 
Det skulle snart visa sig att det var mer 
arbetsamt att vara trevlig och underhål
lande under själva kryssningarna än att 
genomföra dem. Kvällskryssen är avsatt 
för Mobils försäljare, agenter samt deras 
storkunder. Den kvällen slog alla rekord, 
hitintills.

Dag 6. M er kryssningar, en h ektisk  
dag som avslutas med att vi sjösätter den 
första Sun-Lover kryssen. Det kommer att 
bli minst en per hamn i fortsättningen. Vi 
lastar 26 lådor Four-X öl, uppblandade 
med märket Foster. Med hänsyn till fort
sättningen får man nästan betrakta dem 
som en av huvudsponsorerna. Trots allt 
blev det en lugn kväll.

Dag 7. M orgonen inleds med en lite 
ovanlig påm önstring. Vid avgången kl.
06.00 kommer en lots ombord som skall 
ta oss nedför the Gold Coast på insidan av 
Norra och Södra Stradbroke Island. Det 
är en helt fantastisk morgon! Vi förtöjer 
i Broadw ater vid den exklusiva M arina 
Mirage.

Fem över tio börjar BB motors turbo att 
pumpa, och den av brännolja påverkade

isoleringen fattar eld. Motorn stoppas, el
den dämpas och släcks. Med reducerad fart 
fortsätter vi medan turboenheten skiftas ut. 
Ögonblicket efter att maskin startats upp 
igen lossar en spridardel till en bränsleven
til. Jack Fischer och Midnight tillbringar 
några varma och svettiga timmar med att 
högst tillfälligt reparera maskinen sä att vi 
med reducerat varvtal kan gå mot Sydney.

Dag 8. Tidigt om morgonen passerar vi 
Australiens östligaste plats, Cape Byron. 
A nlöper Sydney kl 14.30. Snart hastar 
tekniker från Detroit Engines ombord för 
att skifta ut en cylindertopp, kolv och ett 
otal packningar. Deadline är kl 06.00 nästa 
morgon.

Dag 9. Kryssningarna i Sydneys hamn

tar sin början. BB motor går bra med sitt 
tillfälligt reducerade toppvarv. Till natten 
skall bägge m otorernas bränsleventiler 
skiftas ut mot nya som flugits in frän USA. 
Häller tummarna för att inget skall hända 
med Kameworna.

Dag 10. De 35 lådor med 4X öl, som vi 
missade i Newcastle lastas. Med en frukost
kryss kl 07.15 för ölfolket påbörjas dagens 
fyra kryssningar. Trapporna till Man of 
War Jetty vid Operahuset var en mycket 
populär plats att lägga till vid.

BB:s m askin går som en klocka med 
reducerat varvtal för inkörningens skull. 
Tom Mayer tar flyget hem för att möta oss 
i Melbourne. Själv gör jag en resa med mo- 
norailtåget runt hamnen. Under tiden hade 
de ombordvarande snyggat till fartyget, till

Den ryska passagerarbåten A zerbajdjan låg inne i Sydneys hamn. Hon var byggd 19S5 i Pula, Ju
goslavien.
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Fi/ren pä Wilson's Promonton/, den sydligaste udden pä Australiens fastland.

och med maten var klar när jag åter kom 
ombord. I så kallat kalasväder lämnar vi 
för Melbourne kl 11.45.

Dag 11. Nattöverfarten är helt fantastisk. 
Tidigt om morgonen är vi tvärs Maribula 
på New South Wales sydkust. Resan går 
stadigt söder ut. Efter Gabo Island går vi 
mot Bass Strait. Vi får kryssa m ellan de 
stationära oljeplattform arna. V ädret är 
fortfarande fint tills vi passerar Wilsons 
Prom ontory, den sydligaste platsen på 
Australiens fastland. Här blåser det upp 
och temperaturen blir plötsligt minst sagt 
kylig. En m indre läcka upptäcks förut 
under backdäck. Vi har tid till godo, så vi 
röstar och letar upp en skyddad ankarplats 
på läsidan av Phillip Island.

Dag 12. Vi fortsätter till Port Phillip Bay, 
kl 08.00. På avstånd observeras småväxta 
pingviner, en stund senare även sjölejon. 
Vi förtöjer, till alla söndagsflanörers för
nöjelse, för lunch i Sorrento. Äter en stekt 
snapper med åtföljande vitt vin från Ba- 
rossa Valley: inte helt fel. Snyggar till 
skutan för att kl 14.30 lägga till i ett kallt, 
mycket kallt Melbourne. Firman får köpa 
in en täckjacka (!) åt mig.

Dag 13. jag purras ut kl 05.00. Australien 
har tre tidszoner, och någon hade glömt 
att brassa klockan. Tom har under tiden 
anskaffat självhäftande plastbokstäver 
"KaMeWa Water Jet", vilka, med Amira
lens goda minne, nu sätts på akterstam
men, ovanför aggregaten. Kryssar hela 
dagen, blåsigt, då och då kommer ett kallt 
regn. Var detta besök nödvändigt? Men det 
skulle bli kallare.

Dag 14. Kryssar hela dagen, från kl 09.00 
fram till 21.00. Vi tråcklar oss bland annat 
upp en bra bit i Yarra River. Utan strålag
gregat och vårt 1,3 meters djupgående hade 
vi inte kunnat få runt henne på mer än en 
enda plats.

Pä ett ställe låg en gammal bekant, m / s 
Gute, från Visby nu hem m ahörande i 
Douglas. Hon går mellan Melbourne och 
Burnie på Tasmaniens nordkust.

Besöker puben Young and Jacksson. 
Egentligen bara för en sak nämligen att se: 
Chloe, som förmodligen är världens mest 
kända nakenporträtt av en kvinna.

Avgick pä kvällningen mot Adelaide.

Dag 15. Vädret har varit perfekt hela 
natten. Före gryningen passerade vi Cape 
Nelson (utanför Portland) på vägen mot 
Adelaidae. Vädret är fortfarande enastå
ende när vi kl 17.40 närmar oss Kangaroo 
Island. Vi finner en avsides belägen an
karplats. N ästan hela besättningen går 
iland för att utforska. Så även jag, och jag 
tar även ett kylslaget (+ 17 ) dopp, för att

leva upp till vikingaidealet samt att bevisa 
för de bortskämda norra-queensländarna 
att man faktiskt överlever ett dopp, även 
söder ut.

Dag 16. torsdagen den 23 februari
Hitintills har vårt stålaggregat fungerat 

oklanderligt. Vi följer ostkusten upp längs 
S:t Vincent Gult' under eftermiddagen. Vi 
gör ett kort stopp vid Sellick Beach för att 
ta ombord några journalister från kommer
siella tv-stationer för intervjuer. Amiralens 
glädje vet knappt några gränser när sedan 
en presshelikopter sveper fram och åter 
över oss.

Vi plockar upp adelaidelotsen och loggar 
34 knop (i medsjö och medvind) med Tor
res Island på vår BB-sida. Lotsen frågade 
om detta fartyg var ur en Flash Gordon- 
film. Ingalunda, men det känns som att 
glida fram med en jättelik sportbil på havet. 
Bryggdesignen motsäger inte den känslan.

När vi kommer in i hamnen är den full 
av segelfartyg. Det pågick en nationell juni
orsegling med historiska repliker. Förtöjer 
kl 13.10 vid det röda fyrtornet, i Queens 
Wharf. Denna dag var kryssningsfri. Be
sökte ett intressant järnvägsmuseum, Port 
Dock Railway Museum, nära hamnen.

SB backventilblock börjar läcka igen. I 
ren sympati börjar BB dito också att läcka. 
Ringer Sverige och beställer ersättningsen- 
heter till Fremantle. Finner det lokala ölet 
Red Neck, vara det bästa, och jag kommer 
att sakna dess smak. Bryggeriet har en 
egen tvåvåningspub (Sail and Anchor) 
vid hamnen.

Dag 17. Kryssningsdags i perfekt väder, 
32°. Kl 13.00 lämnar vi Port Adelaide. Om 
BB ser man bland sanddyner de jättelika 
byggnaderna där Kockum s snart skall 
bygga sina ubåtar med sterlingmaskineri

för Royal Australian Navy. Jag hyrde en 
cykel och for över bron till Birkenhead för 
en tidig koll, vilket inte var helt populärt. 
Nu styr vi mot Port Lincoln där vi skall 
bunkra inför den långa överfarten av Aus
traliska Bukten.

Nattöverfarten av S:t Vincents Gulf är 
bläsig och otrevlig i största allmänhet.

Dag 18. Bunkringen i Port Lincoln tar sin 
början kl 09.00. Denna plats är hemvisten 
för de stora vita hajarna, och enorma plakat 
varnar fritidsfiskare. Men här håller också 
tunafiskarna till med sina båtar. Vilket 
innebär att en hydraulfirm a har 24-tim- 
mars service.

Vinden är stark och kall, och sjön växer 
kraftig. Vi beslutar enhälligt att genast 
läm na ham nen och gå runt hörnet, till 
Cape Catastrophe, för lä. Platsen vi valde 
hette Avoid Bay och låg under Coffin Bay 
Peninsula. Det låg nog en bister verklighet 
bakom alla tre namnen.

Dag 19. Tidigt om morgonen sätter vi 
av för att krossa den stora bukten. Vi hade 
lättat och var på väg när det hände, det som 
jag varit orolig för hela tiden. Det var sagt 
att hålla ut så långt som möjligt från nätflö- 
ten eller motsvarande. Efter en kvarts tim
mes resa fångar BB:s skrov upp en Vi tum 
lina med tillhörande vakare. Linan sträcks 
diagonalt mellan skroven och SB aggregat 
suger in hajnätet. Vakaren är väl synlig och 
bryggan nödstoppar genast motorerna. Ja, 
vad gör man? Det hastar. Detta var ett av 
de tänkta scenarierna, där jag skulle göra 
en insats under resan.

Jag letar upp en hylsnyckel, 16 mm, 
samt en knarpa. Av med kläderna. Barfota 
i bara kalsongerna är det plötsligt mycket 
kallt kan jag försäkra var och en. Öppnar 
luckan till SB:s strålaggregatpumprum och
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I Part Adelaide låg flera segelfartyg.

äntrar ned för lejdaren. Jag lossar inspek- 
tionsluckan för pumphjulet. Luckan har 
en krage, till formen som att gammaldags 
mjölkkannslock. Att öppna en anslutning 
mot öppna havet är helt OK om man bara 
vet vad man gör.

Först händer inget, sedan kommer ett 
vinddrag som tilltar i styrka. Plötsligt kom
mer hela havet in genom luckan, ca 30-40 
sydpolskalla litrar.

Detta upprepas efter rullningsfrekven- 
sen, var 20:e sekund. Enda sättet för att 
förhindra/minska vattenintrånget är att 
utnyttja överarmen/skuldran. Jag håller en 
morakniv som är fastknuten till handleden, 
i min vänstra hand. Med denna skär jag av 
kardel för kardel av det nät som snott in sig 
i pumphjulet. När vinden tilltar i hålet vet 
man att det följs av vattnet. Följaktligen 
avbryts skärandet och armen skjuts in 
lite längre för att stoppa vattnet. Det var 
bara ett problem: luckkanterna borde ha 
gradats bättre. NU är alla det, det kan jag 
försäkra er. Överarmen blir blåslagen och 
får skärskador. I minst 30 minuter pågår 
detta arbete.

Under tiden har snorkelinstruktörerna 
Kerry och Terry, fått på sig våtdräkter och 
gått ned för att fästa ett rep i nätet. Nu 
kommer min spärrtalja till användning. 
Repet fästs till taljan och sä kan nätet så 
småningom dras ur pumpintaget, samma 
väg det kom in. För att helt fä nätet ur sjön 
fick vi ta hjälp av kranen akter.

Så var vi dä väg igen. Amiralskan serve
rar mig två bamsekonjakar för att minska 
frossan, trots varmduschen, där jag ligger i 
sovsäcken upp till hakan för att huttrande 
återfå lite värme.

Överfarten blev lugnare än man hade 
hoppats på, färden fortskred planenligt när 
så plötsligt svarta avgaser plötsligt väller 
fram m ellan skroven från BB:s maskin.

Maskinen stoppas i tid innan en ny spridar- 
topp skulle ha sprängts av. Spridaren är 
snart bytt och vi pressar på igen.

Vi har 1000 meter till havsbotten och är 
173 sjömil ut frän kusten. Quicksilver V 
gör stadigt sina modiga 24 knop i en sjö 
som gör 19 själv. Följaktligen surfar vi ned 
för en lång våg och klättrar upp på nästa, 
surfar igen, osv. En bra surf kan vara upp 
åt 30-40 sekunder. Långa, mjuka sugande 
dyningar, inte det minsta lika de som fick 
besättningen att tveka inför denna överfart. 
Tidvis är vi omgivna av flockar av delfiner. 
Ibland kör vi igenom långa röda stråk av 
krill. Långt, långt ut om BB skymtar man, 
med hjälp av kikare, isberg. Detta är i san
ningens namn en omväxlande kontinent.

Dag 20. Vi ligger på, överfarten skall

ta uppåt 36 timmar, säger man. Att WP- 
konstruktionen fungerar som avsett är, det 
kan gottskrivas pä gårdagens surfningar.

Vi ankommer Esperance, som bar namn 
efter ett franskt skepp som tog sin tillflykt 
här från en storm 1792. En mindre säker 
tillflykt får man nog leta efter.

Kl 15.00 smyger vi in i en ytterst liten 
båthamn. Quicksilver V:s former är något 
omaka i detta sällskap. Alla besökare var 
djupt imponerade av fartyget, inte minst 
dess strålaggregat. Vi fyller på vårt bräns
leförråd och alla tar permission till en ki
nesrestaurang som nog aldrig blir sig själv 
igen. God mat, mänga skratt och drinkar. 
Denna restaurang var av BYO slaget (bring 
your own), och nog hade vi dryckjom så 
det räckte. Det hade varit en hård överfart. 
Alla får sin skönhetssömn. Avgången är 
planerad till i morgon vid gryningen.

Dag 21. När bryter gryningen in egentli
gen? Kl 05.00 bar det av mot Albanv. Vädret 
är lugnt men fortfarande kyligt. Brian ma
növrerar oss mästerligt ut ur skärgården, 
som kallas Bay of Isles.

Vi anlöper Albanv kl 16.00, och går in ge
nom södra kanalen. Pä grund av hård vind 
förvägras vi att knyta fast oss vid bryggan. 
Byarna har stormkaraktär och Amiralen tar 
hamnkaptenen på en visning av fartyget, 
när de återvänder har han kom m it på 
bättre tankar, och vi kan stanna. Tvärs över 
frän vår förtöjning ligger en valfångare, 
med avlägsnad kanon, Cheynes II. Hon 
kom till Albany tillsammans med Cheynes 
III, byggda i England 1947. Hon är på 440 
ton, och har en längd på 48 meter. Med en 
trippelmaskin om 1850 ihk och en oljefyrad 
panna blev det 15 knop. I dag är hon en 
motordriven sliten kusttramp.

Stor pubrunda som avslutas på en fan

i Albany finns ett valfångstmuseiim. Här kan man bland annat hitta denna makabra såg för att avlägsna 
valhuvuden.
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Vid valfängstmuseet i Albany finns också valfångstfartyget Cheynes IV uppe pä land.

tastisk middag på Victoria Hotel. KaMeWa 
hade på spenderbyxorna den kvällen.

Dag 22. Det första fartyg vi ser var när 
vi går iland är en replik av briggen HMS 
Amity, som 1826 kom hit från England, 
med ortens första invandrare, eller snarare 
deporterade.

Idag blev det turistande. Amiralen hyrde 
en minibuss som vi for runt i. Platsen hade 
haft en stor anläggning för valfångst, ned
lagd 1978. Det finns ett intressant museum 
med avskräckande minnen. Bland annat 
sågen för avlägsnandet av huvudena på va
larna. Strandad, på en betongbädd låg även 
ett av de sista fångstfartygen, Cheynes IV.

Efter en lunch ombord lossar vi förtöj- 
ningsgodset kl 15.00 och vi styr SB hän 
mot Fremantle. Sjön är minst sagt upprörd 
när vi rundar hörnet av Cap Leeuw in 
och anträder vår färd i Indiska Oceanen. 
Varm mat, glöm det. Jag kände mig som 
Michelangelos berömda teckning av män
niskans proportioner, inskriven i en cirkel/ 
kvadrat, när jag spände fast mig mot skott 
och bordsben, med armar och ben för att 
försöka att fä lite sömn. Parkerar vid Rott- 
nest Island för några timmar. I det första 
gryningsljuset kunde vi skåda Perths impo
nerande skyskrapssiluett. Första känslan är 
värme på länge, och det var dags att stuva 
undan alla varma täckjackor och tröjor.

Dag 23. Avgång kl 08.30. På väg in till 
Challenger Harbour möter vi några turbå
tar som utmanar oss. Stackare, men vi girar 
runt och lägger oss på linje. När vår logg 
visade 28 knop var vi redan drygt en halv 
fartygslängd före. Turbåtarnas passagerare 
tjöt och visslade, men vad hjälpte det.

Amiralen sken av lycka där han stod på 
bryggvingen och vinkade till helikoptern.

Det blev en bra bild i "The West Austra- 
lian" nästa dag. Knyter fast i Challenger 
Harbour.

Nu bar det av ut till Perth International 
Airport. Som tur var kände jag igen vår 
kartong med sin karakteristiska logga i 
mörkblått, KMW Dessförinnan hade jag av 
personalen fått beskedet att det inte fanns 
något till mig.

Tillbaka ombord, skiftar vi ut de båda 
ventilblocken, och allt fungerar. Därefter 
"allemans rengöring" inför kvällens enda 
kryssning, och vi lastar 14 kartonger med 
4X för besökarna från Sunlovers Inc. Far
tyget är bokstavligen packat, drygt 250 
personer, m assor av sheilors (kvinnor), 
perfekt väder, mat till tusen.

Dag 24. Vi kryssar hela dagen. Sä under 
dagen har vår tillvaro varit som i varje 
besökshamn hitintills M ellan varje kryss 
dessutom städning, betänk mitt heders
uppdrag från dag 4. Kvällen avslutas kl
21.00 med ett fartygsparty. Am iralen är 
purken, får inte den uppmärksamhet som 
han tycker han förtjänar av media. Vill 
lämna Fremantle och Perth.

Egentligen skulle jag ha lämnat skutan 
här. M edan några personer distraherar 
mig med en öl blir jag fastkedjad till ba
ren, och nyckeln till låset förpassas snabbt 
till utsidan. Åberopande incidenten med 
hajnätet hade Amiralen, mig ovetandes, 
fått klartecken så att jag kunde följa med 
på hela resan.

Dag 25. Tryckt stämning ombord. Jag går 
i land och turistar, och köper en bumerang 
till ett av barnbarnen.

Dag 26. Stävar norröver mot Geraldton 
och Carnarvon samt VÄRMEN. Vi ankom

mer till Shark Bay efter mörkrets inbrott 
och ankrar upp för två tim m ar för att 
kunna navigera in i Carnarvons besvärliga 
hamn. Bunkrar kl 07.00, och är på väg inom 
två timmar.

Dag 27. Så blev man dagen hjälte. BB:s 
hjälpaggregat är plötsligt stendött. Maskin
folket kämpar pä, byter ut ett tyristorstyr- 
kort och checkar kablarna, men förgäves. 
Det syns på manövertavlan att generatorn 
inte vill ta upp last. Då vaknar sjöman Ryd
holm till och erinrar sig gamla kunskaper 
från maskinistkursen på plejadbåtarna och 
Gålöbasen. Att väcka en avmagnetiserad 
generator till liv är lätt som en plätt om 
man kan det. Nyttjar startbatterierna, men 
ett platt 4,5 volts ficklampsbatteri räcker 
faktiskt. Cumminskärran brummar till och 
vi får full last.

Dag 28. K illarna från D etroit väntar 
på oss i Port Hedland med en ny sats av 
bränsleventiler. Kl 18.00 lämnar vi för att 
gå mot Broome för övernattning med såväl 
nyservade motorer som personal.

Dag 29. Vi kommer till Broome klockan 
fem på morgonen. Vi hälsas välkomna av 
leksaksm odeller av hoovercrafts, Leach 
försitter inte tillfället att dansande om 
kring, påminna oss alla att han minsann 
vet hur man kör en.

D etta är ett vän skapsbesök  och alla 
övertalas att gå iland för att jäm föra sin 
östkusts Cairns, mot detta västkustens 
dito. Amiralen anförde den skanderande 
truppen som högljutt höll på sitt. Jag upp
lever att Broomeborna nog mestadels är 
överförtjusta när vi lämnar deras hamn kl

Eftersom jag blivit fastkedjad vid baren, var jag 
tvungen att följa med pä hela resan.
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15.00. Men lite nyfikna på oss var de nog 
i alla fall.

Dag 30. Tidigt om förmiddagen kommer 
vi till mynningen av King George River, 
som rinner ut i västliga delen av Cape 
Rulhhieres i Joseph Bonaparte Gulf.

Detta var en molnig dag men med för
väntat bra väder och god sikt. Detta hindrar 
dock inte den tjänstgörande skepparen, Mr 
McNeil, från att gå hårt på en sandbank. Vi 
sitter fast under 7 långa timmar i knädjupt 
vatten, i väntan på flod. Jag avrådde med 
hänsyn till axeltätningarna och kylvatte
nintagen, frän att nyttja vattenstrålen från 
backskoporna för att muddra oss loss. All 
sand skulle sugas upp av intagen.

Då vi inte löpte någon säkerhetsrisk, fick 
vi ligga där vi låg. Det blev färsk fisk till 
middag den dagen. Kl 15.30 hade tidvatt
net återvänt så att vi blev flott. Vi insåg vår 
möjlighet till att utforska en sällan besökt 
plats.

Skeppsrådet röstar för att gå uppström. 
Tack vare det låga djupgåendet är detta 
m öjligt. Detta fartyg var definitivt det 
största som hitintills befarit floden.

Vi hade kommit ca 7 km uppströms när 
vi rundar en krök och bara råkar sticka in 
fören i en 30 meter högt vattenfall. Detta 
överträffar allt vi tidigare har upplevt. " Al- 
lemans samling för dusch pä backen". Det 
är en overklig känsla att kunna bada här.

Och inte kunde vi på Quicksilver V nås 
av de krokodiler vi såg på stränderna. Upp
rymda till sinnet går vi tillbaka till myn
ningen och kl 18.00 sätter vi av mot Darwin 
i en tropisk monsun med minicykloner. 
Hela natten öser regnet ned. Det regnar 
fortfarande ganska skapligt när vi tidigt om

morgon anlöper Darwins hamnområde.

Dag 31 och dag 32. Vi gör turer från 
Darwin.

Dag 33. Vi lämnar Darwin och passerar 
genom ett smalt och spektakulärt sund, 
Hole in the Wall, med djupt, klart och 
snabbt rinnande vatten. Med bara knappa 
30 meters klarning på sidorna: impone
rande. När jag nämner om Järnholmsund, 
öster ut mellan Ornö och Utö, ett välkänt 
snikhål för torpedbåtar på väg öster ut mot 
den lede Fi under de kalla krigets dagar. 
Och plejadbåten, HMS T110 som i 39+ 
knop, passerade med knappa 15 meters 
klarning, då hör jag kom m entarer typ: 
"Snacka går ju ." "H ör på svensken." "Bara 
för att ni har ABBA, måste ni ju inte ha allt."

Vi lägger till i Fishing Bay kl 15.30. Bunk- 
ringen blir extremt långsam. Största delen 
av besättningen går i land till en country 
club för en drink och BBQ.

På återvägen faller båtsmannen Cabba 
ned i ett hål och hävdar envist att han 
blev knuffad och kräver dubbel ersättning 
under den förväntande konvalescensen.

Vi lämnar för att krossa Gulf of Carpenta- 
ria kl 02.30. Vädret är lugnt och sjön jämn. 
Det är bara 274 sjömil till Thursday Island 
innan det bär av söderut igen.

Dag 34. Kl 09.00 gör vi ett kort stopp 
i John M cKenzie för att Am iralen skulle 
fraternisera med media. Vi fortsätter direkt 
mot Adolphus Island där vi ankrar över 
natten. Vacker plats.

Dag 35. Vid första dagsljuset lättar vi 
ankar och styr mot Torres Sund och Cape

York för picknick.
Vi går in i Albany Passage och ankrar, 

för att se oss om i Somerset, eller rättare 
sagt vad som återstår. Det är en historisk 
lämning efter tidiga nybyggare.

Dag 36. Vi kommer till Lizard Island, den 
mest isolerade platsen på Stora Barriärre
vet. "Stjäl" några badkar med färskvatten 
så att vi kan möta civilisationen.

En knapp halvtim m eslång, rejäl regn
skur, sköljer den nu så välkända Quicksil
ver V ren och snygg.

Det är en tyst natt, denna vår sista om
bord. Det tycks som om de flesta bland 
besättningen, reflekterar över vad de har 
fått vara med om. Nu var vi i Queensland, 
hemmavatten, och resan är nästan slut.

Dag 37. Cooktown blir en antiklimax. 
"W e W ant Port D ou g las." Vi m öts av 
Quicksilver VI (plus de övriga fartygen) 
och de båda systrarna är för första gången 
tillsam m an i hem m afarvatten. En stor 
grupp av stadens befolkning möter upp 
och salut gavs! "Captain Cook" överlämnar 
till Jim och Jo ett fotografi av Cooktown 
Jetty med en superimponerande Q uick
silver V  på. Quicksilver-divisionen (två 
rotar) avgår kl 1500 med Q uicksilver V  i 
ledningen. Vi blev genuint förbluffade när 
vi kommer runt Snapper Island och en ar- 
mada av små båtar och fartyg välkomnar 
oss plus några mediahelikoptrar.

Men det bästa återstår. Drygt 3 000 perso
ner har tagit över Marina Mirage och partyt 
startar i samma ögonblick som vi lägger till. 
Oh what a party, it was!

Hemresan
För mig återstår det bara att 
packa ihop (D ag 38) och resa 
hem (Dag 39). En dryg månad 
har vi k am p erat ihop, såväl 
i vått (!) som i torrt. M ed en 
klump i magen och lite fuktig
het i ögonvrån kramar jag om 
m ina skeppskam rater. Resan 
hade totalt omfattat 7 35S nau
tiska mil, och med en restid pä 
334 timmar och 17 minuter blev 
genom snittsfarten 22,01 knop.

Till avskedspresent fick jag en 
äkta Aruba, som är den typiska 
australiensiska hatten av kanin
hår. Den presenten och en sten 
från Kangaroo Island (datum- 
märkt) samt 5 cl garantiförsedd 
olja från den sista valen man 
slaktade i Albany, plus 300 bilder 
är mina påtagliga minnen från 
denna fantastiska resa.

Picknick vid Cape York. Två dagar senare var vi tillbaka i Port Douglas.
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Landstigning på antarktiska fastlandet. Kryssningsfartyget Ocean Nova. Utanför Elephant Island.

Resa till 
Antarktis via 
Buenos Aires

Sixten Johansson

rAr
[oktober/novem ber 2011 åkte jag och 
Lmin sam bo på en kryssning till Ant

arktis. Resan påbörjades i en liten stad pä

P rin cess iir den  vanda fiirian C a ro la  pa leden I lels iu ghorg-l lelsingör. Het enda som skrallrar om  ̂a l d c s h a k  ön i I a l agonion och avs l utades
, n i ':. , , , ■ tre veckor senare i Ushuaia på Eldslandet.hennes förflutna ar den gamla logotx/pen i foren. r

Eftersom det var 58 år sedan jag var i
Buenos Aires, då med Johnson Lines mo
torfartyg Venezuela 1953, och min sambo 
aldrig hade varit där så stannade vi i fyra 
dagar, innan vi flög vidare till Patagonien.

De centrala delarna av Buenos Aires är 
sig ganska lika. Jag kände igen Plaza de 
Mayo och de stora avenyerna. Dockorna, 
Puerto Madero, däremot var helt föränd
rade. De hade stått och förfallit i många år 
men på 1990-talet började hela hamnom
rådet att renoveras. Där finns nu fullt med 
restauranger, hotell, skyskrapor, affärer 
och en stor marina där lyxbåtarna ligger. 
Liksom jag, skulle säkert m ånga gamla 
Johnson-seglare inte känna igen sig idag.

En lustig detalj är att alla gatunamnen 
har kvinnonam n och den spanske arki
tekten Santiago Calatrava har byggt en 
elegant bro där som heter Puente de la 
Mujer. Samme arkitekt byggde även Tur- 
ning Torso i Malmö!

I de gamla dockorna ligger några musei-

§ ! I i  j|| •

Argentinska flottans fregatt Samiento iir nu museiskepp i Buenos Aires.

40 . 3



Kungspingvin i Sydgeorgien. Klipphopparpingviner pä Falk- 
landsöarna.

llshuain i Eldslandet.

fartyg, bl a färjan Carola som gick mellan 
H elsingborg-H elsingör. Den är numera 
ombyggd till kasino och heter Princess. Det 
enda som märks exteriört att hon seglat på 
H-H-leden är den gamla logotypen i fören.
Där ligger också två fartyg från Argentin
ska flottan, Corbeta Uruguay byggt redan 
1877 i England och fregatten Samiento  
som seglade jorden runt 40 gånger mellan 
1899 och 1938.

I Patagonien åkte vi ut pä Val deshalvön 
som tillhör världsnaturarvet, där åkte vi 
bl a på en valsafari. Sedan gick vi ombord 
på det lilla ombyggda ryska kryssnings
fartyget O cean N ova, som  är byggd i 
Köpenhamn för Grönlandsfart.

Efter två dygn anlände vi till Falklands- 
öarna, som har ett fantastiskt djurliv, ping- 
viner, albatrosser i tusental. Vi kom också i 
land i huvudstaden Port Stanley.

Sedan gick resan vidare söderut till Syd- 1 de Samla dockorm har-fritidsbåtarna.fatt b,-a platser.
georgien, en av världens mest isolerade 
öar. Oerhört vackert och dramatiskt, med 
höga berg, stora glaciärer och med ett unikt 
djurliv. Valar, sälar, späckhuggare, alba
trosser och pingviner av alla sorter. Efter 
ytterligare tre dygn närmade vi oss Ant
arktis. Första stoppen var de olika öarna 
som tillhör Sydshetland söarna. Därpå 
höjdpunkten, det antarktiska fastlandet 
som vi efter tre försök äntligen kom i land 
på. Det var tidigt på säsongen och massor 
med snö och is och den ryske kaptenen fick 
till slut ge sig för packisen och vi började 
gå tillbaka till Argentina över Drakesundet.
Sammanlagt gjorde vi ca 25 landstigningar, 
alla med sk  Zodiaker, gummibåtar med 
utombordsmotorer.

Vi avslutade resan med fyra dagar i 
Ushuaia, världens sydligaste stad, där vi 
bl a åkte veterantåg upp i en nationalpark 
i sydligaste delen av Anderna, naturligtvis 
världens sydligaste tåg!

En fantastisk resa som vi tänker tillbaka 
på med stor glädje. ^

Hår låg Johnson-bätarna en gäng i tiden och lastade för Nordeuropa. Den gamla kranen är bevarad 
som museiföremål.
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Vasalund passerar Lhlaiuh den 14 juli 1934 pui leveraustur fran Eriksbergs Mekaniska Verkstad. Segativarkiv Fotopumpen.

Mer om Vasalands resor 
före, under och efter andra världskriget

Bertil Söderberg

Under Bilder ur gamla fotoalbum i LP 2011:3 
skrev jag om Vasaland och nägot om de bil
der i ett fotoalbum som Klubb Maritim-Gö- 
feborg förfogar över. Jag var även undrande 
om hennes däcklast. Svar kom från Rolf 
Hallgren enligt följande:

Vasalands last
" IL P 2011:3 harjaglästom  Vasaland pä sidorna 
36-37.1 texten skrev Bertil Söderberg om stålkon
struktionerna pä fördäck som man kunde läsa: E 
L. SM1DTH & Co. New York N.Y.

Som gammal yrkesskoleelev så ser jag pä fotona 
av däckslasten välkända bilder. Företaget som till
verkar cementugnar, i detta fall enligt vätmetoden 
är danska E L Smidth & Co strax utan för Köpen
hamn. Det är delar till en roterugn. Ugnsdelarna 
nitades eller svetsades ihop till en längd av strax 
under 100 meter.

Slite Cement & Kalk Ab i Slite hade, dä jag 
började pä yrkesskolan, fyra roterande ugnar en
ligt vätmetoden. Idag är det den mer energisnåla 
torrmetoden som gäller."

Det var intressant att få veta vad det var 
för last Vasaland hade på fördäcket. Tack för 
ditt inlägg Rolf!

Lasten var tydligen på väg till New York 
och inte som jag skrev att färden gick över 
Stilla havet. Tittar man på Vasalands resor 
under andra världskriget som jag fått av 
John E. Persson, så finns inte Köpenhamn

med som avgångshamn. Det kan ju ha varit 
så att lasten, om den var avsedd för New 
York, kan ha intagits i tex Rio de Janeiro den 
10-12 juli då Vasaland avgick mot New York. 
Lasten kan ju ha funnits i Rio de Janeiro för 
omlastning? Färderna till sjöss under andra 
världskriget kunde ju ta underliga vägar.

M/s Vasalands resor under andra världs

kriget har tagits fram av Erik Hag som suttit 
på Kungliga biblioteket och gått genom 
uppgifter från en mikrofilm med sidor ur en 
amerikansk tidning. Den innehöll positions- 
listor på fartyg i allierad fart. USA upphörde 
dock att publicera dylika listor efter anfallet 
på Pearl Harbour. Heder åt Erik för detta 
oegennyttiga arbete!

Prinsessan Ingrid har just kastat champagneflaskan mot stäven och döpt fartyget till Vasaland. 
Varvets chef Gunnar Engberg, längst till höger i bild, ser lättad ut då flaskan krossas. Foto ur 
Lloyds List and Shipping Gazette 1934.
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Sjösättningen
Vasaland kölsträcktes den 15 november 
1933. Sjösattes den 31 maj 1934 under mer 
än vanligt festliga former, främst därför att 
prinsessan Ingrid åtagit sig att förrätta dopet. 
På estraden syntes förutom representanter 
för beställaren, Ångfartygs Ab Tirfing samt 
Eriksbergs varv, ett stort antal personer från 
näringslivet överrepresenterade av folk från 
sjöfartsvärlden. I ham nen flaggades det 
allmänt och särskilt vackert var flaggdekora
tionerna vid varvet. På slaget 16.00 krossade 
prinsessan Ingrid champagneflaskan mot 
bogen och gav fartyget namnet Vasaland.

På sjösättningsdagens kväll var det bankett 
på Trädgårdsföreningen i centrala Göteborg 
med bl a tal:

" .. .  Prinsessans anhållan att döpa fartyget är 
ett bevis för kungahusets vilja att beskydda och 
gagna vår sjöfart. Ett annat bevis är kronprinsens 
uttalade förhoppning att med en del av sin familj 
kunna följa Vasaland pä dess första färd över 
Medelhavet."

När jag läste ovanstående tal fick jag för
klaring till ett vykort i min samling där Vasa
land anlöper en hamn under stor flaggning 
och saluterad med kanonskott. Det berodde 
pä kungligheterna ombord! Det var förkla
ring varför det sköts salut för ett lastfartyg.

Leveransprovtur
Den 14 augusti g ic k  Vasaland ut på leve-  
reransprovtur från Eriksbergs Mekaniska 
Verkstad som nybygge 255. Vasaland var av 
samma typ, dock något större än det till re
deriet levererade motorfartyget Vikingland 
1932. Det långa däckshuset på shelterdäck 
innehöll förutom tidsenlig inredning för 
däcks- och maskinbefäl, en smakfullt inredd 
passageraravdelning för tolv passagerare. 
Hytterna var stora, ljusa och komfortabelt 
inredda och fördelade på två tvåmans och 
åtta enmans. I däckshusets förkant låg en 
stor elegant matsalong med god plats för

Passagerarhytterna var rymliga och efter dåtidens design. Fotoarkiv Sjöfartsmuseet i Göteborg.

elektrisk bakugn.
Huvudmaskinen var en 6-cylindrig 2-takts 

dubbelverkande B&W dieselmotor på 3000 
ahk vid 100 van? per minut.

Jungfrufärden till Medelhavet
Broströms satte in henne i Svenska Orient 
Liniens trafik på  Medelhavet. Efter leveran
sen gick Vasaland på en rundresa i Östersjön 
och besökte hamnarna i Gävle, Hallstavik, 
Viborg, Kotka och Köpenhamn samt var 
åter i Göteborg i slutet av augusti 1934. Det 
vackra fartyget väckte ett berättigat intresse 
hos exportörer och importörer som besökte 
Vasaland. Till allm änhetens intresse för 
fartyget bidrog givetvis att Vasaland i Med
elhavet skulle få kronprinsparet ombord som 
passagerare.

Allt fungerade utmärkt under resan och 
efter slutlastning i hemmahamnen avgick 
Vasaland på första resan till Orienten. Först 
angjordes hamnarna i Esbjerg och Antwer- 
pen innan färden ställdes mot Messina, där 
kronprinsparet embarkerade, samt vidare till 
andra Levanthamnar. Alla hytterna var då 
reserverade för de kungliga med sällskap. 
Prins Bertil kom ombord i Aleppo några 
veckor senare. Svenska Orient Liniens chef 
Erik Wetter var med ombord under kunga- 
färden.

Till trevnad under resan bidrog även en i 
panelen i röksalongen inbyggd radiogram
mofon av Aga-Baltics tiHverkning. Bland ski
vorna fanns utom en hel del dåtidens moderna 
dans- och operettmusik både Du gamla du fria, 
Sverige och Kungssången. Således var det väl 
sörjt för både glada och högtidliga musikaliska 
tillfällen. Förutom Vasalands egen åtta man 
starka ekonomipersonal medföljde två servi
törer som var vana att servera de kungliga gäs
terna på deras resor. Övrig besättning bestod 
av 14 man förutom befälhavaren kaptenen H. 
Bang-Melchior.

20 personer. Från vestibulen akter om mat
salongen ledde en trappa upp till båtdäcket 
med en stilrent inredd röksalong. Ute på 
däcket fanns ett inbyggt verandacafé, med 
stora öppningsbara fönster och möblerat 
med traditionella korgmöbler. På båtdäcket 
fanns en god promenadplats samt plats för 
däcksspel skyddat av ett soltält.

K om m an d obry g g an  in ry m d e även  na
vigations - och radiohytt samt i anslutning 
därtill befälhavarens hytt med dagrum, 
sovrum och bad.

Inredningen för manskapet var förlagd 
längst akter i m ellandäck med tvåmans 
hytter och tvättrum . M ässarna och WC 
samt lamp- och färgförråd var inrymda i 
däckshuset akter på shelterdäck, där även 
styrmaskinen var placerad.

Köksavdelningen var förlagd till däcks
byggnadens akterkant och var bl a försedd 
med en stor oljeeldad Bolinders spis samt

Vasaland med stor flaggning och kronprinsparet ombord saluteras när hon anlöper en orienthamn. 
Vykort ur farfattarens samling.
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Avgått Avg.hamn ankom Destination konvoj last/slutdestination
1939 1939

22 auq Bremen 24 auq Hamburg
25 aug Hamburg

29 nov Göteborctf
1940 1940

>13mars hamnl. Göteborg

9 juli Santos 10 juli Rio de Janeiro
12 juli Rio de Janeiro 28 juli New York
4 aug New York 5 aug Boston
7 aug Boston 9 aug Philadelphia

10 aug Phildadelphia 11 auq New York
16 aug New York Bombay, Karachi, Barosa, 

Khoramshahr via Cape
23 sep Bombay

26 sep Bombay 28 sep Karachi
29 sep Karachi 3 okt Busreh

2 nov Khoramshahr
20 nov Capetown
2 dec New York

22 dec New York 23 dec Philadelphia
25 dec Philadelphia 26 dec Norfolk
27 dec Norfolk Balboa

1941 1941
13 jan Los Angeles

16 ian Los Anqeles 10 feb Yokohama
15 feb Yokohama 16 feb Kobe
19 feb Kobe 22 feb Chinqwanqtao
24 feb Chinqwanqtao 26 feb Shanghai

4 mar Manila
5 mar Manila 15 mar Koilthottam

16 mar Koilthottam 18 mar Bombay
21 mar Bombay 26 mar Busreh

2 apr Busreh 2 apr Abadan
21 apr Capetown
13 maj New York

16 maj New York 17 maj Philadelphia
18 maj Philadelphia 19 maj Norfolk
19 maj Norfolk 20 maj Baltimore
22 maj Baltimore 23 maj New York
11 juni New York 12 juni Newport News
13 juni Newport News 4 juli Montevideo
11 juli Montevideo 17 juli Buenos Aires
20 juli Buenos Aires 10 auq Boston

13 auq Boston 14 auq New York
8 sep Capetown, Durban, Bombay

1942 i lejdtrafik

Lista över V asalands resor ur amerikanskt arkiv. Det grönmarkerade hänvisar till texten i 
artikeln och som undertecknad tagit fram, vilket kompletterar resorna. Vykortet nedan ur Bertil 
Söderbergs samling.

Som kuriosa kan nämnas hur kunglighe
ternas matsedel såg ut:

"1 olikhet med de flesta förnäma resande her rar 
åt kronprinsen pä egen önskan relativt enkelt. 
Varken smörgåsbord eller starka drycker stå pä 
hans bord Pä morgonen åt kronprinsen under 
resan gröt, mjölk, cornflakes, en äggrätt och 
mycket såväl syltad som rä frukt. Lunchen bestod 
av småvarmt, ostbricka en varmrätt och dessert. 
Till middag åt man soppa, fisk, kött och en dessert, 
som mestadels bestod av färsk frukt. Endast vid 
representationsluncher och middagar i hamn 
serverades vin pä bordet."

Om kronprinsparet följde med hela vägen 
till Göteborg, känner jag inte till. Vasaland 
fortsatte segla för Svenska Orient Liniens 
linjetrafik på hamnar i Medelhavet, ända 
tills kriget satte stopp för linjefarten kring 
årsskiftet 1939-1940.

Vasaland blev en uteseglare
I listan som Erik Hag gjort från USA-arkiv 
börjar man följa Vasalands resor från den 
22 augusti 1939 då hon avgick Brem en 
och ankom Hamburg 24 augusti. Dagen 
efter avgick hon men det står inte varthän 
i listan Erik Hag sammanställt, men den 
29 november anlöpte hon hemmahamnen 
Göteborg. Jag blev nyfiken vad hon gjorde 
under mellantiden (dessa tidsperioder har 
jag grönmarkerat i listan) och kollade i Re
gionarkivets liggare för ankommande och 
avgående fartyg i Göteborgs hamn och fann 
följande.

Vasaland ankom Göteborg från Hamburg 
den 26 augusti 1939, alltså dagen efter hon 
lämnade Hamburg. Den 11 september avgick 
hon till Finland och återkom till Göteborg via 
Sundsvall den 15 september. När hon avgick 
anges inte men hon anlöpte Göteborg från 
Köpenhamn den 24 september och avgick 
två dagar senare på en rundtur till Orienten. 
Den 18 december ankom hon Göteborg från 
Casablanca. Därefter seglade hon till Oslo 
och var åter i Göteborg den 22 december
1939. Nu blev hon liggandes i Göteborg över 
nyåret och avgick den 21 januari 1940 till 
Stockholm varifrån hon återvände den 2:e 
och lades i Skeppsbrons bojar 2-3. Den 10 
febmari avgick hon till Oslo igen men där
efter finns hon inte i hamnlotsarna liggare på 
inkommande eller avgående fartyg. Således 
har hon avgått Oslo till okänd destination. 
Ingen ombord anade då att man skulle vara 
borta i över två år innan man som lejdbåt 
återkom till Sverige.

Enligt listan här bredvid så avgick hon 
den 9 juli 1940 från Santos och var då i fart 
för de allierade. Vad hon varit i mellantidens 
fem månader är ett oskrivet kapitel. För
modligen seglade hon i trampfart eftersom 
Skagerakspärren lagts ut av tyskarna och 
Vasaland blev en uteseglande båt. Att segla 
för de allierade gav Broströms rejält med 
pengar i vinst. Från september 1941 är det 
åter en lucka eftersom USA inte skrev några

listor pä fartyg i allierad fart efter anfallet på 
Pearl Harbour, då USA gick med kriget på 
de allierades sida.

I lej dfart
Den svenska lejdtrafiken hade kommit igång

1942 och Vasaland blev insatt i trafiken samt 
anlände till Göteborg den 29 mars 1942 från 
Calcutta och Colombo varifrån man avgått 
den 22 januari med last av bl a rågummi, 
kokosolja, jute och fibrer samt kryddor. Me
ningen var att man skulle kompletterat lasten
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Vasaland, med stipulerad nationalitetsmälning för de svenska lejdbätarna, lämnar Göteborg pä eu av sina lejdresor antingen 19 juni 1943, 13 juni 
eller 5 oktober 1944. Vajrarna för paravanerna syns tydligt ifören. Fotoarkiv Sjöfartsmuseet i Göteborg.

i Singapore, men dit hann man inte innan 
slutstriden om staden började. Resan hem 
gick den länga färden runt Sydafrika och upp 
till Trinidad för bunkring och reparation av 
motorn. Maskinpersonalen fick allmänt be
röm av besättningen för det arbete de utförde 
under resorna, för det var ideligen problem 
med motorerna. I Trinidad förolyckades 
tyvärr 23-årige lättmatrosen Olle Andersson 
från Umeå, som under mälningsarbete på 
utsidan föll i vattnet och drunknade.

Alla lejdbätarna kontrollerades av de krig
förande länderna i respektive Kristiansand 
och Färöarna vid resor till och från Sverige. 
Den svenske kontrollofficeren C. Cassel kom 
med flyg från Rio de Janeiro till Trinidad för 
att embarkera Vasaland. Under färden mot 
Sverige mötte Vasaland den 19 mars en stor 
konvoj på väg västvart, varvid en ameri
kanskjagare satte kurs mot Vasaland, satte ut 
en båt för att visitera den svenska lejdbåten.

Före ingången till Kristiansand den 26 
mars släppte ett återvändande tyskt flygplan 
en bomb i vattnet endast ca 200 meter från 
fartyget. Sannolikt för att skrämmas.

Vasaland fick med denna lejdresa (n rl) 
komma hem och det var första gången sedan 
hon avgick Göteborg i februari 1940. Nu gick 
Vasaland in på varv och därpå i upplag i 
Göteborg.

I juni 1943 rustades Vasaland för en ny lej- 
d resa och efter provtur i Göteborgs skärgård 
förtöjdes hon i Flackets bojar. Den 19 juni 
började lejdresan (nr 2) dä Vasaland avgick 
till Lissabon. Under resan dit förlorades en 
paravan den 21 juni och den 5 juli passerade

man en tom livbät. I Lissabon låg man mellan 
6-19 juli, då man avgick mot Buenos Aires. 
Här tog man in 4 000 ton foderkakor för Sve
rige, (nr 3) Under hemresan påträffade man 
den 13 september en tom räddningsflotte. 
Anlöpte till Göteborg den 23 september och 
förtöjde vid kajpalats 179 i Lindholmsham- 
nen. Den svenska livsmedelsförsörjningen 
fick ett värdefullt tillskott med Vasalands 
last. Efter att ha lossat den dyrbara lasten 
lades Vasaland upp i hemmahamnen.

Ytterligare en lejdresa (nr 4) gjorde Va
saland den 12 juni 1944 då hon avgick från

kajplats 34 i Göteborg för Buenos Aires. Även 
denna resa gick väl och man var i hemma
hamnen igen den 24 augusti (nr 5). Med på 
resan var fem passagerare.

Två månader senare gick hon ut igen pä 
en lejdresa (nr 6) den 4 oktober med samma 
destination som den förra resan, Buenos 
Aires, dit man anlände den 3 november 
Hemresan (nr 7) började den 16 november 
och till Göteborg kom man den 15 december
1944 och lade då till vid Masthuggskajen. 
På Vasalands sista lejdresa medföljde två 
passagerare.

En gruppbild lagen vid hiwinliggandc i Buenos Aires pa nagon tro resorna 1944. Befälhavaren 
O. S. Hacker, vid livbojen, med lunchgäster pä akterdäck. Observera livflotten bakom sällskapet. 
Fotoarkiv Sjöfartsmuseet i Göteborg.
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K aap lan d  hette V asaland när hon ägdes av South African Shipping Enterprise i Kapstaden. Foto Skyfotos.

Vasalands resor efter kriget och till 
försäljningen

Vasaland rustades för trafik och den 9 maj
1945 var man ute på Älvsborgsfjorden och 
devierade kompassen, varefter man gick 
in till Lindholmshamnen och förtöjde vid 
kajplats 178 för lastning.

Med böljan i SST 25,1945 den 21 juni var 
positionerna för Vasaland:
Avgick Göteborg 13/6 till Istanbul 
Avgick Lissabon 23/6 
Avgick Gibraltar 27/6 till Malta 
Anlände Istanbul 7/7 från Malta

Därefter finns fartyget inte upptaget, troli
gen i någon charter.
Ber anlända Stockholm 7/12 1945 
Passerade Gibraltar 29/11 
Passerade Trelleborg 6/12 
Anlände Stockholm 14/12 
Avgäng Helsingfors 21 /12 

1946:
Ber avgå Göteborg 30/12 1945
Pass Gibraltar 7/1
Ber avgå Haifa 18/1
Anl Istanbul 21/1
Anl Izmir 31/1
Anl Alexandria 5/2
Avg Malta 12/2
Angjorde Southampton för bunkring den 
20/2
Ber anl Köpenhamn 3/3 
Anl Stockholm 8/3 
AnlHangö 11/3

Ber anl Stockholm 23/3 
Pass Vinga 27/3 prt Medelhavet

Sjöförklaring
Inför svenska generalkonsulatet i Lissabon har 
sjöförklaring avgivits ined anledning av att 
Svenska Orient Liniens fartyg V asaland  pä 
resa Stockholm-Malta befann sig pä lat N  44 26, 
long V 11 29. Pä morgonen upptäcktes en cirka 
tvä tums spricka i bottenramen till cylinder 3. 
Pä eftermiddagen konstaterades även en spricka i 
ramen till cylinder 4. Sprickorna ökade hastigt och 
på grund av detta rann kylvattnet in i vevhuset 
och blandades med systemoljan. Bäde befälha
varen och maskinchefen ansåg risken för stor 
att fortsätta resan. Med reducerat varvantal på 
huvudmaskinen sattes därför kurs mot Lissabon 
dit Vasaland anlände den 3 april för reparation. 

(ur SST 19,1946 den 9 maj)
Efter reparationen fortsatte Vasaland sina 

resor:
Pass Malta 14 / 4
Avg Istanbul 25/4
Anl Alexandria 30/4
Avg Alexandria 9/5 till Sverige
Pass Gibraltar 16/5
Ber anl Köpenhamn 26/5
Anl Göteborg 29/5
Ligger i Göteborg
Anl Kotka 13/6
Ber avgå Göteborg 22/6
Avg 21 / 6 till Medelhavet
Avg Malta 4/7 Piraeus
Anl Alexandria 11/7

Anl Jaffa 17/7
Anl Mersin 21/7
Avg Alexandria 31/7 till Sverige
Ber anl Göteborg 18/8
Anl Göteborg 19/8
Avg Göteborg 1/9
Avg Brevik 3/9
Avg Las Palmas 11 / 9
Pass Ekvatorn 17/9
Middagsposition 23/9 S 24 29, V 38 03
Anl Buenos Aires 28/9
Ligger i Buenos Aires
Anl Santos 30/10
Ber avgå Rio de Janeiro 15/11
Avg Rio de Janeiro 16/11
Anl Durban 2/12
Avg Durban 13/12

Såld till utlandet
Den 2 maj 1947 såldes Vasaland till South 
African Shipping Enterprise i Kapstaden, för 
3100000 kronor. Hon övertogs den 30 juni 
i Kapstaden och de nya ägarna gav henne 
namnet Aelo. År 1949 omdöpt till Kaapland 
utan ägarbyte. Nämnas kan att Kaapland 
kom till Eriksbergs varv på försommaren 
1949 för stora reparationer på huvudmotorn. 
Som tidigare nämnts verkar det som man 
hela tiden haft problem med huvudmotorn. 
Kanske det var därför som man vände sig 
till byggnadsvarvet för reparation av maski
neriet. Maskinpersonalen på Eriksberg hade 
isär så gott som hela maskineriet och delvis 
fått förnyat detsamma.
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År 1954 ägdes Kaapland av South African 
Lines Ltd. i Kapstaden. Samma år fick hon 
sitt fjärde namn då man målade namnet 
Harma pä henne. Under 1953-1954 började 
den 20 år gamla motorn bli utsliten och 1955 
ersattes den med en MAN diesel hos Bremer 
Vulcan.

År 1955 såldes hon till Greek South Ame
rican Line Shipping Co. S.A. i Piraeus. Och 
blev Mykinai. Hos detta rederi stannade hon 
till 1972, då hon såldes till Kalamaki Ship
ping & Trading co. S.A. i Panama och fick 
namnet Ilkon Polly. Några månader senare 
såldes hon till Massonos Shipping Co. Ltd.

i Famagusta. Nytt namn blev Vivi. 1974 låg 
hon i Tripoli för maskinhaveri.

Ar 1978 såldes gamla Vasaland till pakis
tanska upphuggare och hon anlände Gadani 
Beach den 23 augusti på sin sista resa.

Vasaland ett lyckligt fartyg 
med dåliga motorer

Under sina 44 år på världshaven han Va
saland med om mycket som ett passagear- 
förande lastfartyg. Det är förmodligen inte 
många lastfartyg som döpts av en prinsessa, 
haft kungligheter ombord, seglat för de al
lierade i krigsfart och varit svensk lejdbåt.

Efter 13 år hos Broström s var hon bl a fart 
mellan Sydafrika och Argentina och trans
porterade förmodligen även då ett antal 
passagerare på resorna.

Källor:

Fartygsakter, Riksarkivet.
Kom m endörkapten Sim onssons anteckningar 
om lejdtrafiken.
Sjöfartsmuseet i Göteborg.
Kungliga biblioteket.
Svensk Sjöfarts Tidning nr 36, 1934.

Här som grekiska M ykinai. Foto från  Terje Fredh.

Nya julkort från 
Göteborgsavdelningen

Vi har tagit fram en ny serie julkort som 
består av åtta olika vintermotiv i färg 
och säljs till priset 50 kronor inklusive 
porto.

Sätt in pengarna på plusgiro 81 57 68 
- 7 Länspumpen. Kom ihåg att skriva 
ditt namn och adress samt hur många 
buntar du vill ha.

USB-minnen
Klubb Maritims egna USB- 
minnen, snyggt iasergraverade, 
rymmer 8 GB. Sätt in 149 kr på 
Plusgiro 439 50 28-6, Klubb 
Maritim Göteborg och ange 
namn och adress så kommer 
minnet på posten.
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Confident hade gjort en resa ner till Hven i det blåsiga vädret.

Resa i Sommar-Sverige
Text och foto Krister Bäng

Ofta får jag frågan "och vart skall Du 
resa i år?''. Den frågan ställer jag mig 

också. För det finns ju så mycket att se i 
Sverige om man krafsar lite pä ytan och 
inte bara far fram som ett jehu på motor
vägarna. I är hade jag bestämt mig för ett 
ötema och i den kategorin lade jag också in 
Bornholm, som ju var svenskt mellan 1658 
och 1660. När jag planerade resan hade jag 
med ett besök på Hallands Väderö, som 
ju ligger i Skåne, men trafiken ditut var i 
farozonen sedan den förre entreprenören 
dragit sig ur. Så den härliga turen fick jag 
stryka ur min planering liksom den goda 
silltallriken vid hamnen i Torekov.

Söndagen den 24 juni
Det var länge sedan vädertjänsten varnat 
för nederbörd i den mängd som man gjort 
inför årets resa. Hustrun skrockade, likt 
Krösa-Maja, att inte glömma stövlar, regn

rock och rejäla ombyten. Kloka ord. Jag 
själv funderade mera på att ta med mig en 
keps som skydd för glasögonen och för att 
skydda kalhygget från hackspettar.

Vaknade tidigt. Tänk att det kan vara 
så spännande att åka och titta pä hamnar 
som är stängda och att titta på båtar som 
inte längre finns. Men det finns alltid nå
got "hål i staketet" och i någon vassrugg 
vilar en kär gammal trotjänare. Men det är 
också känslan av att själv bestämma allt, 
die grosse Freiheit, som man uttrycker sig 
i en annan del av världen.

Tog in tidningen. På första sidan med
delades, att allt färre har råd att låta sina 
sem esterdröm m ar gå i uppfyllelse. Det 
ackompanjerades av en bild på en palm
klädd strand kanske på Fiji, kanske på 
Hawaii, kanske på Bali? Vad är det för fel 
pä Kristianstad, Karlskrona eller Kalmar? 
Nu är vi på K, K som i Krister!

Solen lyste med sin frånvaro och fader 
Pluvius hade tagit kom m andot. Första 
anhalt var Bua. Här var förr fullt av liv 
och faktiskt fanns det några båtar kvar 
än. Stensö, ett träfiskefartyg från 1963, 
låg övergivet och hade säkert inte oroat 
fiskbeståndet på lång tid. Jag kastade en 
orolig blick ner mot Ringhals, där man 
upptäckt en truck full av sprängämnen. 
Vart är världen på väg?

M örka moln på him len gjorde att jag 
stannade i Himle. Där unnade jag mig en 
kopp kaffe och en fralla allt m edan det 
sm attrade på rutorna som  en gam m al 
Saab. När jag var klar hade regnet precis 
upphört. Väl tim at.

Kom så till Träslövsläge där det fortfa
rande finns kvar en hel del träfiskebåtar. 
Verkligen roligt. Fiskereglerna har ju gjort 
att många riktiga fiskebåtar försvunnit och 
ersatts av mindre enheter under 12 meter.

48 i



" _ —

På skrovsidan stod det dock Delta Tankers. 
Detta grekiska rederi har en modern tank
flotta på 20 stora enheter.

Vid Knutpunkten kunde jag konstatera 
att restaurangpråm en Sw ea försvunnit. 
Okänt ursprung. Troligen polskt.

Nere på Råå var det kappsegling trots 
att det inte var lördag. Turfiskebåtarna låg 
alla inne. Ingen ville väl gä ut och trotsa 
regnguden. Men en skuta fick jag ändå i 
gång. Det var Confident som gjort en tur 
ner till Hven. Hade tänkt äta lunch pä Räå 
Värdshus, men där såg öde och tomt ut.

Fortsatte i stället till Landskrona men 
stannade till i Borstahusen. Vinkade sym
boliskt åt Axel Gustafsson när jag for förbi 
hans boning. H am nen dom inerades av 
fiskebåten Tacitus, döpt efter en gammal 
romersk statsman som levde för 2 000 år 
sedan.

I Landskrona noterade jag att uttlykts-
Ett av mänga finn fiskefartyg i Trnslövsläge är VG 40 Nordvåg. båten Linda försvunnit och ersatts med

En sådan hade precis anlänt. Hon hette As- 
terix (VG4), var gul och strömlinjeformad 
och säkert effektiv.

K örde på sm åvägar m ot G lom m en.
Passerade en vägskylt som pekade mot 
Lönestig. Kan det möjligen vara en tipspro
menad som ger lön för mödan, eller är det 
Stig som här får ut sin lön? Jag hade inte 
tid att undersöka.

I Glommen fanns bara två båtar hemma.
Fisket försvinner och byn utarm as. Det 
råder man bot pä genom att bygga 30 nya 
villor. För pensionärer kan man förmoda.

I Falkenberg hade uppläggarna minskat.
Men fortfarande låg Livia och den kortare 
Via kvar tillsammans.

Drog sedan iväg direkt till Helsingborg 
och kom dit på utsatt tid klockan 12. Upp 
under I lelsingor passerade en tom jättetan
ker, men jag kunde inte läsa namnet i diset. Jag fick aldrig reda pä vart man kom om man gick in här.

Emma. Så skarpsynt? Ute vid varvet låg 
Eckerölinjens nya Freedom, som inköpts 
från Italien där hon hette M oby Freedom. 
Hon verkade klar för avgång.

Resan fortsatte på småvägar förbi Käv- 
linge och andra sm åplatser till dagens 
slutmål Kristianstad. Där skulle sonen och 
jag se på fotboll mellan stadens stolthet och 
Ö1S. Pratade med honom på mobilen och 
beslutade att träffas pä hotellet. Och där 
ringde vi igen. Då befann vi oss i rummen 
intill varandra.

Äntligen mat. Få restauranger öppna, 
men vi hittade ända en turkisk buffé med 
48 rätter.

När matchen skulle börja stod regnet 
som spön i backen och gjorde så hela 
kvällen. Ombyte, sa Bill. Nej, det var visst 
hustrun som nämnt det. Matchen då? ÖIS 
vann med 3-0.

Dagens etapp 42 mil.

Lönestig

» « # « # » * « !
------------

Eckerölinjens nya Freedom hade rustats upp i Landskrona.
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Måndagen den 25 juni
Sakkunskapen hade utlovat regn och blåst i 
riklig mängd, men jag vaknade av att solen 
stack mig i ögonen. Färden ställdes först 
till Ahus, eftersom jag hoppat över besöket 
under gårdagen. Målet var den lilla passa
gerarbåten Helge som i Helge A, som just i 
Åhus förenar sig med havet, nåja Östersjön. 
Fartyget går under artistnamnet Flodbåten. 
Döm min häpnad när jag konstaterade att 
båten var borta. Frågade grannen, restau
rangbåten Pråmen.

-  Jo hon ligger här på utsidan för att vi 
skall ha bättre koll pä den. Vänta en minut 
så startar jag och kör igång.

Så Helge gjorde en alldeles egen extra 
fotograferingstur enbart för mig. Sådant 
värmer ett sant båtologhjärta.

For vidare mot Simrishamn. Sakkunska
pen skördade vissa triumfer och vindrute
torkarna fick träda i tjänst.

För en fiskebåtolog är mötet med Öster
lens pärla alltid en upplevelse. En hamn 
fylld av fiskebåtar. Även om det numera 
inte finns så många egna båtar i hamnen 
utgör den ändå bas för så många fler. För 
mig var det intressant att se Cornelis och 
Boköland från Slite. Runafjord från Fis
kebäck reparerade. Westerö av Hönö ser 
numera riktigt presentabel ut. Vid varvet 
lade man sista handen vid renoveringen 
av Waxholmsbolagets Västan. På slip stod 
Karlshamns bogserbåt Harry Stone. Att 
en bottenmålning behövdes kunde alla se, 
även av oss lekmän.

Det är lätt att bara stanna till och låta sig 
hänföras. Det gjorde jag. Därför måste jag 
snabbt iväg till Skillinge. Här stod SG50 
Tajama på slip. En del gotländska fiskebå
tar hade tagit sin tillflykt hit, bl a lilla Jane 
som tidigare hört hemma just i Skillinge.

Snabbt iväg. Jag skulle ju hinna meci bå
ten till Bornholm som skulle gå från Ystad
12.30. Kom fram bara kvarten innan av
gång. Husbilar som sniglar sig fram. Regn 
som blöter ner gör framkomligheten låg.

Ibland brukar jag fråga mig vilket som 
är värst. Blåst eller regn? Varför välja? Ta 
båda! Så var det pä resan till Ronne. Kraftig 
sjögång och regn, men när vi anlände till 
Ronne var regnet så gott som bortblåst.

Jag kom förstås att tänka på förra gången 
jag var här. Det var för 18 år sedan. Vi hade 
bestämt att cykla runt ön tillsammans med 
några goda vänner. Varken hustrun eller 
jag själv är väl några större cykelfantomer, 
men man ställer ju upp för sina vänner. I 
sista stund måste vännerna lämna återbud 
sedan deras dotter drabbats av lunginflam
mation. Så där stod vi, hustrun och jag, 
med var sin cykel med packning, karta 
i hand och en etapp på tre mil att köra. 
Vädret var högsommar med över 30 gra
der i skuggan. M'an kunde inte dricka lika 
mycket som man svettades. Det blev en 
rejäl huvudvärk på grund av vätskebrist.

Flodbåten Helge visar upp sig.

Men det var d å ...
Efter incheckning på det lilla hotellet 

Sverre drog jag iväg till Nexo. Vilket härligt 
ställe! Jag hade kört in på en stor plan när 
jag blev bortkörd av en uppretad inföding.

-  Här får Du inte vara. Kan Du inte läsa 
skyltarna, sade han till mig på tyska.

Det var jag glad för. Inte skulle väl vi 
svenskar köra in på ett sådant område? 
Fanns inga planer.

Jag dröjde mig länge kvar i Nexo. Här 
låg fiskebåtar av m ånga nationaliteter. 
Försökte tala med några estländare om 
ex-svenska fiskefartyg i Estland. Försökte 
med Elli.

-  Wonderful woman, tyckte estländaren.
-  Lönlöst, tyckte jag.
I ett hörn av hamnen tyckte jag mig göra 

ett fynd. Skarvö av Hönö låg där utan vare 
sig namn eller annat. Färgen flagnade och

båten kan knappast ha någon annan fram
tid än som ved. Hon var ju annars ett av 
Sveriges största träfiskefartyg.

Drog vidare och hamnade i Gudhjem, 
gudarnas boning. Här stannade jag och 
tog något drickbart i solen i hamnen. Kan 
man ha det bättre?

Tejn brukar vara ett trevligt ställe för en 
båtolog att komma till. Där låg uppdragen 
på land T G 12 Rönnskär av Trelleborg. 
Detta träfartyg byggdes i Hälleviksstrand 
så sent som 1983.

Ett fynd gjorde jag också. Den nyligen 
övertagna SM 31 Rindi (ex Clinton) av 
Stora Risten i Öregrunds skärgård var inne 
och isade.

For till Allinge och tittade på byn. När 
jag lyfte blicken mot havet fick jag se en 
trålare gå ganska nära land. Tejn, sade mitt 
inre, och utan att ha minsta aning om det

I Nexo låg Skarvö. Hon lär aldrig komma därifrån.
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Med tunga moln hängande över sig avgick A nem on frän Matvik.

var rätt, körde jag dit. Och mycket riktigt. 
Westerö av Hönö kom in för att isa.

Nu hade klockan hunnit bli mycket så jag 
återvände till Renne för rast -  vila. Maten 
denna afton bestod av lax på planka. Inte 
illa.

Dagens etapp blev 26 mil.

Tisdagen den 26 juni
Sovmorgon. Färjan till Ystad avgick först 
10.30. Tog en tur till hamnen och gjorde åter 
ett fynd, SM 6 Mariechen av Kapellskär. 
Aldrig hört talas om. Vid närmare besikt
ning var hemorten Kappeln, Tyskland och 
guldet blev till sand.

Det hände något med färjan på tillba- 
kavägen över det vindpinade Bornholms- 
gattet som gjorde att vi blev försenade till 
Ystad. För min del innebar detta att turen 
till Hanö fick ställas på framtiden, för vem 
v ill köra som en liten b lå  när man är led ig ?

Tog i stä lle t en tur genom  det fagra 
Ö sterlen  med sina b öljand e säd esfält, 
sina äpplelundar och sina charmiga byar. 
Stannade vid Branterögen i Brantevik och 
försåg mig med en sillamacka.

Körde sedan till Listerlandet och Noger- 
sund och kom precis lagom till Vitaskärs 
avgång. Passerade Strandvallen där Mjäll- 
by spelar sina hemmamatcher. Minns en 
cupmatch där när ÖIS var motståndare. 
Publiken skrek och krävde varning så fort 
en hem m aspelare blev attackerad, men 
när någon mjällbyspelare sänkte en öisare 
tyckte man "att något får man väl ändå 
tåla". Hur matchen slutade minns jag inte 
så troligen vann Mjällby.

Stora moln, mörka som själen, började 
växa till sig. Det var inte fråga om det 
skulle bli regn utan när. Körde ner till 
olika hamnar och hade tur. Tanken var att

hitta till Matvik där Anemon skulle avgå 
klockan 17. Kom fram fem m inuter före 
avgång. Båten låg solbelyst med de svarta 
m olnen som en effektfu ll kuliss. Båten 
avgick och jag fick fina foton varefter jag 
snabbt återvände till bilen. Hade precis 
slagit igen dörren då alla himmelens portar 
öppnade sig.

Åkte så sakta m ot slu td estinationen 
Karlskrona. När jag närmade mig vägen till 
Hasslö tyckte jag mig förnimma hur regnet 
avtog i styrka. Så jag beslutade helt enkelt 
att åka dit ut. Men där fanns inga fiskebåtar 
hemma. Forskningsfartyget Triad låg dock 
i hamnen och medan jag tog fram kameran 
avgick hon. En sådan tur.

När jag kom fram till Karlskrona gjorde

regnet ett uppehåll. Tog en närliggande 
restaurang till hotellet och intog flankstek.

Dagens etapp 32 mil.

O nsdagen den 27 jun i
Dagens första anhalt blev Sturkö. Det är 
alltid lika trevligt att komma hit ut och se 
de välvårdade fiskefartygen. Ett av dem, 
Carmita, byggdes redan 1935. Ännu äldre 
var det gamla tankfartyget Old Grog som 
kom till 1914. Hon ligger sedan några år 
här. Hon börjar bli på lätten nu, så groggen 
är kanske urdrucken?

Den stora begivenheten denna dag var 
förstås Sydfart. Sist jag hörde talas om 
henne låg hon i Kalmar, men det gjorde hon 
inte längre. Det blev till att åka de tio milen 
fram och tillbaka till Grönhögen pä södra 
Öland. Där upptog hon en dominerande 
plats i hamnen. Jag tyckte mig se att hon 
inte var bottenmålad på ett tag.

I Degerhamn tog både jag och GNY mål
tidsrast. Medan jag gärna vill ha bunker 
flera gånger varje dag nöjer sig GNY med 
påfyllning varannan till var tredje dag. 
Dessutom är bunkern enformig. 95 stycken 
oktan i en mängd av 45 liter. Sedan kör hen 
mig lydigt precis dit jag vill.

Utflykten till ärtsängarnas rike gjorde att 
besöket i Oskarshamn fick ställas in. Det 
gjorde inte så mycket för Öland är mycket 
sevärt med sin alvarliga natur. Pä vissa 
ängar stod vallmon i full blom och på några 
fattiga åkerlappar färgade linet ytan blå.

Som  van lig t under årets resa kunde 
regnet inte undvaras denna eftermiddag 
heller. Fast dagens skyfall var inte lika 
intensiva som gårdagens även om fuktig
heten var densamma.

For ut till Fyrudden där det förr i världen 
var gott om fiskebåtar. Nu var ham nen 
fylld av nöjesbåtar. Jag minns när hustrun

Syd fart upptog en dominerande del av hamnen i Grönhögen.
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miljö. Idag var dagen äntligen kommen då 
Harstena skulle besökas.

Betalade rummet. Brukade skämtsamt 
säga: "Voine. Hur skall detta gå till?" Då 
prutade ägarinnan från 900 kronor till 520 
kronor "för Du bodde ju ensam".

Till vanorna på pensionat hör, att alla 
pratar med varandra. Så till frukosten 
frågade någon:

-  Vad skall vi göra idag?
-  A k till Harstena, föreslog jag.
På så vis fick jag sju gäster att följa med

dit.
Åkte i god tid ut till Tyrislöt varifrån 

båten skulle gå. Gick ut på en brygga för 
att få bra bilder av båten vid dess ankomst. 
Men när jag sedan skulle gå ombord blev 
det stopp.

-  Vi får inte ta fler passagerare!
Pä pensionatet numrerar man rummen med skrock. När båten lade ut vinkade mina nyvunna

och jag var här för nitton år sedan och ät 
middag på den lilla fina restaurangen. Hus
trun blev förvånad när jag plötsligt lade 
undan besticken och rusade ut ur lokalen.
Vad hade hänt? Den lilla passagerarbåten 
D enena var på väg in. Den andra kom 
aldrig.

Denna afton hade jag hyrt in mig pä ett 
pensionat i Sankt Annas skärgård. Huset 
var säkert från 1920-talet. Den gamla par
ketten j matsalen knarrade och man kunde 
nästan känna miss Marples närvaro i ett 
hörn. Som vanligt fanns inte rum nummer 
13. De var i stället numrerade 12, 31,14.

Middagen i denna idyll bestod av pann- 
biff med gurka och lingon.

Dagens etapp blev lång, hela 55 mil.

Torsdagen den 28 juni
En sådan vacker morgon. Solen sken och 
vinden \ ar som bortblåst. Utanför fönstret
härskade friden med sin äkta skärgårds- S tella  a f  H arsten a  fick  inte nöjet att se mig som sin gäst.

Vraket efter H elg o lan d  i Hummelvik. Hon har ocksä hört hemma pä Smögen.

vänner från pensionatet medan de drog ut 
på fjärden. Me and my big mouth.

Världen faller ju inte ihop för en sådan 
småsak. Jag gjorde upp en ny färdplan där 
jag skulle sniffa mig ner till varje tänkbar 
brygga.

Först ställdes färden mot färjan i Stege
borg som tar Dig över till Vikbolandet. Där, 
i Stegeborg, finns en fin marina där man 
gärna visar upp sina stora fina lustjakter. 
D är låg också en gam m al fiskebåt. På 
livbojen stod det Hårband men på namn
brädan stod det Håbrand. Tror mer på det 
sistnämnda. Är det förresten någon som 
känner till denna skapelse?

Väl över på Vikbolandet valde jag små- 
vägar för att ta mig de två milen till Östra 
Husby där färjan över Bråviken går. Det 
var typ Linåkern 3, Hästhagen 4 och Bag
gebo 3. När jag bara var någon kilometer 
från färjan möttes jag av en stor orange 
skylt: Färjan över Bråviken avstängd.

52



Visst är hon grann, Blidösund! Här kominer hon in till Vaxholm pfl sin väg till Norrtälje.

Tackar!
D et blev till att åka in de nästan tre 

milen till Norrköping. Där åkte jag ut till 
Karlsro och hittade en gammal logger på 
slip. Namnlös dock. Åkte också in på ett 
annat skum t om råde för att fotografera 
den gamla bogseraren Kolbjörn. Stannade 
i bilen utan att slå av motorn och vevade 
ner fönstret för att ta bilden. Inget oroväck
ande hände dock.

Fortsatte på norra sidan av Bråviken och 
kom fram till Kvarsebo, dit jag skulle ha 
kommit om färjan varit i drift. Frågade på 
Kvarsebo Båt om man visste var det gamla 
fiskefartyget Kungsvik hade huggits upp.

-  På andra sidan sundet. Synd att inte 
färjan går för då hade Du kunnat se platsen, 
sade man.

-  Hrmf, tänkte jag.
Ett gam m alt besöksm ål i dessa trak

ter har varit H um m elvik där det gamla 
fiskefartyget Helgoland från 1913 legat 
overksamt i åtskilliga år. Nu kunde jag bara 
konstatera att hon sjunkit vid sin brygga.

Besökte också m ånga andra bryggor 
innan jag vid halvsjutiden tog in på Nynäs 
Havsbad i N ynäsham n för att vila natt. 
Med tanke på Harstena blev det torsk till 
middag.

Dagens etapp 35 mil.

Fredagen den 29 jun i
Låg på rummet och läste en lokal blaska då 
jag plötsligt fick se en flygbild på en marina 
pä Herrö. Bilden visade att det låg många 
äldre fartyg där, vilket gjorde mig nyfiken.

När man är i stockholmsområdet skall 
man helst använda den vita pilotskjortan 
med axelklaffar. Tillsammans med mina 
svarta byxor tror många att man är en of
ficiell person. Så jag såg mig omkring på 
marinan långt över en timma och tittade 
noga på alla drömmar. Det var mest bog- 
serbåtar och gamla avdankade militärbåtar.

Fortsatte till Dalarö. Där blev jag tagen 
för styrman på en av färjorna och fick frå
gor om det. Det var också begravning på 
Dalarö och flera sorgklädda anhöriga gick 
på strandpromenaden. Också kyrkoheden 
gick förbi mig och hälsade vördsamt på 
mig som vore jag en sörjande. Så kan det 
gå närman klätt sig i svart och vitt.

På Dalarö fick jag sex fartyg igång under 
den timma som jag stannade där.

For sedan direkt till hotellet i Värtan i 
Stockholm. Det verkade som man grävde 
upp varenda led i huvudstaden. Jag var 
glad över att det var lågtrafik. I rusningstid 
måtte trafiken stå helt still.

Hade tänkt ta "kvartifemman" Storskär 
med ångbåtsbiff, men upptäckte att jag då 
inte skulle vara tillbaka förrän sista bussen

för dagen till Värtan gått. Tog i stället vete
ranen Ramsö, som vikarierade för Västan, 
till Vaxholm. Där är ju rätt ställe att stå på 
om man vill fotografera skärgårdsbåtar.

M est imponerad var jag över ångaren 
Blidösund som kom fylld med avstressade 
stockholmare.

Jag blev kvar i Vaxholm  så länge att 
någon båt in till Stockholm inte var i sikte. 
Alla skärgårdsbåtarna var ju på väg ut. Så 
jag fick ta bussen. Fy på sig!

Eftersom jag hade rabatt på maten fros
sade jag med oxfilé och jordgubbar.

Dagens etapp 15 mil.

Lördagen den 30 jun i
Dagen var avsatt för en tur ut i skärgården, 
men regnet och molnen vilade tungt över 
08-området. Så färden ställdes in.

När jag kom ut vid tiotiden hade regnet 
i alla fall upphört. Jag tog mig till Pampus 
Marina i Solna där jag tidigare sett att det 
låg många roliga båtar. Vandrade säkert 
omkring över en timma där. Bogserbåtar, 
gam la passagerarbåtar och villor. D et 
senaste är att man bygger en villa på en 
betongponton och sedan låter registrera 
ekipaget som skepp. Ett av dessa hette 
Allsjönsro.

Vädret blev allt bättre så jag for ut till 
Klippudden. Där var det flera hundra se
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Jag har en viss förkärlek fö r  gamla vrak. Denna slup hittade jag pä Herrö. Numera heter hon Old Mary, men har ett förflutet som Bohus, Emma och 
Gustafsfors VII.

gelbåtar på väg utåt och många tittade pä. 
Så jag sade lite klämkäckt:

-  Är det kappsegling? Nej det är lördag! 
Mannen tittade konstigt men allvarsamt

Det kom ett skepp som hette Skip.

på mig och sade kort:
-  Det är nog både ock. Det är starten på 

Gotland runt.
Jag kände mig ensam om att inte känna

till denna viktiga händelse.
Inget ont utan det har något gott med sig. 

Alla inkommande fartyg var hänvisade till 
att gå nära land på den sida som jag stod. 
Wallenius representationsfartyg Soya III 
var ett av dem. Ett annat hette kort och 
gott Skip.

Så ringde dottern och föreslog en muns
bit av något slag. Den intogs på La Vecchia 
Signora (den gamla damen = Juventus). Vi 
slog till med grillad biff.

Efter besöket var det ännu sol och 22 gra
der, men jag hade nätt och jämnt kommit 
hem till hotellet innan en ny störtskur up
penbarade sig. Men smattrandet på rutan 
var bara hemtrevligt. Man var ju i säkerhet. 

Dagens etapp 5 mil.

Söndagen den 1 ju li
Upp i arla morgonväkten och ut till Klipp
udden för vakthållning. Underbart väder. 
Plus 20 grader redan klockan sju.

Väntade på alla de stora färjorna som 
trafikerar Stockholm. Under en timma kom 
det fem stycken.

Sedan bar det av ut på M älaröarna. I 
Rastaholm fanns inget. När jag kom till 
Jungfrusund var jungfrun inte hemma. 
Däremot ställde Mälar-Victoria upp.
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Detta lilla fartyg, Tunia, hade olja pä fa t  som last. I Pilgrimsbo i Vrena ligger denna finn ängslup, Munter.

For ner till Ragnhildsborg i Södertälje 
och tittade på N otus en gam m al kom - 
misbåt som stod på slip. I hamnen låg bl a 
Tunia. Detta lilla fartyg byggdes en gång 
för att frakta importerad olja på fat från 
Stockholm till Oljeön i Strömsholms kanal. 
Detta är världens äldsta bevarade oljeraf
finaderi och kan beskådas ännu idag. Pä 
tillbakavägen fraktade man levande djur 
för slakt i Stockholm. Det fanns ju ingen 
kyl på den tiden.

Kom sä till M ariefred sam tidigt som 
ångaren med samma namn. Henne har jag

ju tagit hundra gånger tidigare sä nu har 
jag tagit henne 101.

Nästa stopp blev Hjälmare docka. Där 
var som vanligt båtar i parti och Minut.

Tog mig på småvägar genom det sörm
ländska landskapet och kom till Vrena. Där 
inspekterade jag en nyrestaurerad ångslup 
vid namn Munter.

Dagen avslutades på Scandic i Norrkö
ping och då var det åter oxfilé på menyn.

Dagens etapp 40 mil.

M åndagen den 2 juli

Besök på Sjöfartsregistret. Alltid lika trev
ligt och spännande. Det hade hunnit bli 
1 155 nya d agboksanteckningar på tvä 
månader. Även om det flesta utgör min
dre båtar måste man ändå gå genom alla 
dessa handlingar. Dessutom beställer man 
in olika akter om fartygen för att få en så 
allsidig bild av fartygen som möjligt.

Efter sejouren for jag till Gränna och 
köpte rökt sik och röding och tog med mig 
hem där sedan hustrun och jag mumsade 
pä dessa delikatesser.

Dagens etapp 35 mil.

Planering för resan juni-juli 2012
Söndag den 24 jun i 
Göteborg-Kristianstad 
0800 Avfärd Göteborg. Bua, Träslövs- 

läge, Glommen, Falkenberg 
1200 Helsingborg. Lunch Råå 

Värdshus?
1400 Landskrona. Båt mot Hven avgår 

1415
1600 Åhus. Båten Helge af Åhus 

anländer
1700 Kristianstad. Stadshotellet Nya 

Boulevarden 8 
1800 Kristianstad -  ÖIS på Kristian

stads IP

M åndagen den 25 juni 
Kristianstad-Rönne 
0830 Avfärd Simrishamn 
1000 Ev intervju med Lennart Haglund 

i Simrishamn 
1230 Avfärd från Ystad med färja till 

Rönne 
1350 Anländer Rönne

Sverres Hotel, Snellemarkt 2, 
Rönne

1430 Rundtur på Bornholm

Tisdagen den 26 jun i 
Rönne-Karlskrona 
1030 Avfärd Rönne till Ystad 
1150 Anländer Ystad 
1400 Färja från Nogersund till Hanö 

ankomst 1425

1525 Avgång Hanö anländer Nogersund 
1555

1630 Karlshamn. Färja Anemon avgår 
Matvik 1700 

1800 Hasslö
1900 Karlskrona, Hotell Aston, Landbro- 

gatan 1

O nsdagen den 27 jun i 
Karlskrona-St Anna 
0830 Avfärd mot Sturkö. Sedan 
1030 Kalmar. Dessi avgår då 
1130 Färjestaden. Ev Grönhögen 
1300 Oskarshamn. Sol sund anländer 

1320
1500 Västervik. Freden avgår då. Även 

ms Idö. Sladö kommer 
1715 Fyrudden
1800 St Anna. Båtsholms Pensionat

Torsdagen den 28 jun i
St Anna-Nynäshamn
1100 Båt från Tyrislöt till Harstena.

Ankomst kl 12 
1415 Avgång Harstena till Tyrislöt.

Ankomst 1500 
1545 Söderköping 
1700 Nyköping
1745 Trosa. Färja (Karin) frän Mörkö går 

en gång i halvtimman, 00 och 30. 
1900 Nynäshamn. Nynäs Havsbad, 

Strandgårdsvägen 9

Fredagen den 29 jun i 
Nvnäshamn-Stockholm

0830 Avfärd
Under förmiddagen besök på 
Muskö och Dalarö 

1500 Stockholm, Hotel Ariadne i Värtan 
1645 Utfärd med ångaren Storskär. 

Ångbåtsbiff. Äter 22.15.

Lördagen den 30 jun i
I Stockholm 
Utfärd i skärgården.
Stockholm, Hotel Ariadne i Värtan

Söndagen den 1 ju li 
Stockholm-Norrköping 
0830 Avfärd från hotellet. Klippudden. 

Sedan ut på Färingsö (Stenhamra, 
Bolm) och Ekerö (Rastaholm) (Lill- 
Dagmar), via Jungfrusund-Slagsta 
(från 1030 varje kvart) (Victoria 
kommer 1035), Södertälje (Ragn
hildsborg), Mariefred (ångaren 
anländer 1330), Stallarholmen, 
Strängnäs, Hjälmare Docka, Vrena 
(ångslupen Munter ligger i Pil
grimsbo), Kvarsebo (kolla om 
Kungsö huggits upp)

1900 Norrköping, Scandic City

M åndagen den 2 ju li
Sjöfartsregistret hela dagen. Ev besök ocksä 
på Sjöfartsverkets arkiv under tisdagen 
den 3 juli.
Ceres anländer Bergs slussar 1715 och Wasa 
Lejon 1730. ©
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Fiskebåtsvrak i Karlstad
På sidan 58 i förra numret frå
gar Krister Blidsell om ett vrak 
som ligger i Karlstad. Fartygets 
namn är M ainau och hon var 
för inte så länge sedan ett av 
Sveriges bäst bevarade träfiske
fartyg. Hennes officiella namn 
är Mainan of Gothenburg. Gö
ran Ohlsson och Georg Johans
son har följt utvecklingen ge
nom N ya W enrilands Tidningen: 

Örsholmsådran på väg att bli 
båtkyrkogård?

Ytterligare en båt är på väg 
att sjunka i Örsholmsådran vid 
Kalvholmen. Den är lika oväl
kommen till Karlstads hamnar 
som sjunkna vraket Björg all
deles intill.

11 mars 2011:
Mainau kan bli nästa vrak i 

Örsholmsälven
Det finns stor risk att ännu 

ett fartyg, Mainau of Gothen
burg, sjunker och blir vrak i 
Örsholmsälven, Karlstad. Hit
tills har det kostat kommunen 
100000 kronor att hålla henne 
flytande. Kommunens lagliga 
möjligheter att få bort vrak och 
sjunkfärdiga båtar från området 
är små.

17 juni 2011:
Fiskebåt på Vänern om skri

ven tidigare 
Fiskebåten, som sedan i lör

dags står på grund i Vänern, har 
tidigare varit nära att sjunka i 
Örsholmsälven.

10 oktober 2011: 
G ru n d s tö tt  b å t 

kan bli H am m arös 
sak

Historien om den 
grundstötta fiskebå
ten Mainau of Goth
enburg kan få en ny 
vän dning. K anske 
står den i Hammarös 
kommun.

-  Vi får fara ut och 
k ika på det, säger 
förvaltn ingschefen  

Annette Borneland.
12 oktober 2011:
Fiskebåten skall av grundet

inom en vecka
Den grundstötta fiskebåten 

Mainau of Gothenburg ligger 
inom Karlstads kommuns grän
ser. Inte på Hammarösidan.

-  Vi jobbar med försäkrings- 
biten och hoppas att den kan 
vara av grundet inom en vecka.

13 oktober 2011:
K arlstad s kom m un bärgar

Mainau
Under fredagsförm iddagen 

kom m er K arlstad s kom m un 
att bärga och bogsera båten  
Mainau of Gothenburg. Båten 
har stått pä grund i Vänern 
sedan förra lielgen.

14 oktober 2011:
Lastfartyg och fiskebåt bärga

des till hamn
Vem kapar trossar på fartyg 

i Karlstad?
L a stfa rty g e t K n ob en  har 

drabbats två gånger så att hon 
drivit ut i Vänern. På fredagen 
bärgades hon för andra gången. 

Samtidigt bärgades ett min

dre fiskefartyg som i samband 
med en tid vi ga re b ogsering  
fastnat på en sandbank nära 
farleden till Yttre hamn.

15 oktober 2011:
Båtkyrkogården växer
Ännu en skorv har gått till

botten i Karlstad. Den gamla 
fiskebåten Mainau of Gothen
burg ligger nu halvvägs under 
isen vid Lambergskajen.

6 mars 2012:
Omöjlig bärgning av sjunken 

båt
Spett och kätting , dykare, 

motorsåg och länspump. Samt 
en jättelik kran. Det var mycket 
u tru stn in g  och m ånga man 
igång när de försökte bärga 
den sjunkna fiskebåten Mainau 
of Gothenburg ur issörjan vid 
Lambergskajen igår.

14 mars 2012:
Lvå kranar bärgade Mainau 

ur kanalen
Det krävdes två lyftkranar, 

dykare och tre stora pum par 
och en hel dags arbete för ett 
tiotal m an för att få upp det 
gamla fiskefartyget Mainau of 
G othenburg som sjunkit vid 
kaj i Lambergskanalen. Hittills 
har fartyget kostat kommunen 
bortemot 400 000 kronor i olika 
räddningsaktioner.

Det sjunkna fartyget i Karl
stad som det frågas efter i nr 
2-2012 är 9180 Mainau of Goth
enburg .

Hon byggdes 1950 i H älle- 
viksstrand som GG 280 Sländan 
av Fotö. 1958 såldes hon till 
Fisketången och fick nam net

Marconia L L 912 .1971 kom hon 
åter till Fotö nu som GG 130 
Tumlaren. 1974 såldes lron till 
Händelöp som K R 35 Poseidon  
där stannade hon till 1983 då 
hon blev Mainau NG62 av Oxe
lösund. År 2007 såldes hon till 
Slite och fick namnet Cornelis 
V Y 62. Redan 2008 såldes hon 
vidare och blev nu kvotbåt med 
nam n et Svanö av V ideberg  
VG14. Hon lades upp på Fotö 
där ägarna till kvoten (GG 218 
Västfjord) hör hemma. I början 
på 2010 såldes hon till Karlstad 
som fritidsfartyg där hon senare 
även drabbades av en brand ocli 
senare åter såldes nu för endast 
en krona. A tt ägaren nu inte 
är så lätt att få tag på kanske 
man kan förstå den investerade 
kronan har ju  inte förräntats 
särskilt väl. Medan fartyget låg 
på Fotö var det vid ett eller två 
tillfällen uppe på slipen på Ö- 
varvet för att drevas. Jag var då 
ombord i fartyget eftersom jag 
arbetar på varvet och det var lite 
som att komma in i ett museum 
i styrhytten ocli maskinrummet. 
Hon var det första fartyget från 
varvet i H älleviksstrand med 
stort däckshus som förutom  
styrhytt även inrym de byssa 
och mäss. Det m esta i däcks- 
lruset var m er eller m indre i 
original och i m askinrum m et 
var det mesta från 1950-talet. 
Huvudmotorn var en 6-cyl Al
pha diesel.

Jag bifogar en bild på fartyget 
då det låg upplagt på Fotö.

Hälsningar
Andrens Ingvarsson

Vinjettbilden: Det är en strålande vardag den 23 april 1942 och skrovet till m otortankfartyget Bjorgheim  
har ju st läm nat stapeln pä Eriksbergs M ekaniska Verkstad. Röda Bolagets bogserbätar skyndar till för att 
ta hand om det drivande skrovet fö r  bogsering till utrustningspiren. Båten kölsträcktes den 8 april 1941 
och det tog nästan ett år att färdigställa den, förm odligen i brist på stal. Beställare var norska rederiet A/S  
Hakedal. För om nybygget ligger flera båtar upplagda i Pölsebo bojar och närm ast syns de tvä London- 
bätarna Snecia och Britannia. Den lilla bogserbäten m itt i bilden är en av Eriksbergs sm å m otorbogserare 
som övervakar sjösättningen. Fotot togs för drygt 70 år sedan av en av varvets fotografer.
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Minnesstenen vid Kurkvik i Lysekil. 
Foto Terje W. Fredh.

Minnessten
Nu sällar sig Lysekil till de kust
kommuner som får en minnes
sten över omkomna fiskare och 
annat sjöfolk. Minnesstenen är i 
röd granit och tar upp ett 70-tal 
namn från 1840 till 1992. Tidiga
re har Skaftö och Lvse i Lvsekils 
kom m un egna m innesstenar. 
Annan utsmyckning vid stenen

Rättelser
N um m er 2 i år drabbades av 
en hel del fel, vilket vi bekla
gar. Här kom m er en lista på 
vad läsarna och redaktionen 
har upptäckt. Redaktionen ber 
om ursäkt för detta och tackar 
samtidigt den alerta läsekretsen 
för dess iakttagelser.

I artikeln om Pavona i förra 
numret på sidan 45 uppgavs att 
fartyget såldes vidare till Gösta 
och G öran Svensson . G östa 
hette Johansson  i efternam n 
och han avled av en hjärtinfarkt.
A nders A ndersson, Johnny Durk

I en resa 1962 står det att fo
tona från Kållandsö är tagna i 
Noreviken, men det på Elida 
är taget i Hörviken och de pä 
Emanuel och Henriette är tagna 
i Arnviken.

Johnny Durk

I artikeln om Sydfart har det 
tydligen blivit ett tryckfel på 
efternamnen på två av dem som 
köpte henne 1965. Wilhelm het
te Sahlning i efternamn och Lars 
hette Bohlin. Det står också att 
Ragnar Gustafsson bara ägde

utanför Kyrkvik gravplats är 
två gamla ankare skänkta av 
dykaren Hans Harrisson. Vid 
avtäckningen, på nationalda
gen, talade Terje W. Fredh

Så fick Lysekil äntligen sin 
minnessten över omkomna sjö
män och fiskare. Den magnifika 
stenen i röd granit med 64 bläs- 
trade namn i vitt avtäcktes av 
representanter från församling
en och Lysekils Vänner. Över 
100 personer deltog i ceremonin 
som trots sitt dystra tema blev 
en eftermiddag i dur.

Jan Andersson, ordförande i 
kyrkorådets arbetsutskott, häl
sade välkommen och berättade 
att det var för ett år sedan som 
församlingen fick en förfrågan 
från Lysekils Vänner om att ska
pa en minnessten. Jan erinrade 
om de klassiska orden att havet 
ger och havet tar. Körsångare 
från kyrkan under ledning av 
Sven-Ake Svensson sjöng innan 
kyrkoherde Hans W olfbrandt 
höll en kort betraktelse.

Livet är som en resa pä sjön 
där ingen vet vad som kan hän

henne i två år, men han köpte 
henne 1972, så det blir 5 år.

Johnny Durk

Har en rättelse. I förra num
ret skrev Krister Bång att Argo 
Athena var en malmbåt. Det var 
hon inte utan en ren tankbåt. 
Seglade där som förste maski
nist från 1991 till 1997. Hon var 
otrolig t dålig i m askin, med 
otaliga foderhaverier på huvud
m otorn. K am axelhaverier på 
hjälpmaskineriet. Kylarläckage, 
pumphaverier etc, etc. Annars

da. Ankarna vid stenen är en 
symbol för hopp och kyrkoher
den förklarade att döden aldrig 
har sista ordet, genom visshet 
om Jesu död och uppståndelse 
är det livet som har sista ordet.

Terje Fredh sade i sitt tal att 
havet alltid  har varit, är och 
förblir en farlig arbetsplats. De 
gamla fiskarna och sjömännen 
var uteläm nade åt vädret och 
att båtarna höll.

Bakom varje namn på stenen 
finns en tragedi, där man vet 
ganska lite om de om kom na 
under åren 1840 till 1900.

A vslutningen blev en dikt 
med texten 

Och skepp nä hamnen  
och skepp förlisa  
D yningens visa 
viskar m ig nam net 

frän  urtidsvntten  
hör jag hans stäm ma  
som delar vatten och skapar ljus 
här är jag  hemma  
vid havets brus
M innesstenen avtäcktes av 

Elisabeth Schew enius Ström  
och Elisabet Larsson frän Lyse

var det m estadels ett trevligt 
gäng som jobbade där.

Björn
M edlem  nr 9235

A rtikeln om Björkö Slip & 
M ekaniska V erkstad i Läns- 
pumpen 2012:2 kom tyvärr att 
illustreras med ett felaktigt fo
tografi. Det var den inledande 
bilden på uppslaget, sidorna 30 
och 31 som är från O. Grankvist 
Varv och Slip, Donsö och inte 
från varvet på Björkö. Bilden 
från Donsö är tagen tidigt på

kils församling samt Alf Havs
tam och O ve Fransson  från 
Lysekils Vänner.

Kooperativa Sten Ab har le
vererat sten som graverats av 
Lars-Görans Stenhuggeri. Arbe
tet med stenens utformning och 
montage har gjorts av Mikael 
Hjelm.

Ankarna har skänkts av Mo
nica Harrisson.

Minnesstenen står säkert. Två 
ton betong i botten håller den 
på plats. Ankare och kätting är 
monterade så att de skall hälla 
allt på plats i oöverskådlig tid.

-  Fint att den gamla sjöstaden 
Lysekil får detta m onum ent, 
tyckte Sten Johansson som var 
på tillfälligt besök i Lysekil.

Bra att talen inte blev långa 
var en annan kom mentar, en 
tred je  tyck te  att sten en  var 
mycket vacker och pryder gräs
området utanför gravplatsen.

Pä nationaldagen skrevs det 
nautisk historia i Lysekil. His
torien kommer att tacka de som 
tog detta goda initiativ

Terje W  Fredh

året 1929 och fiskebåten som är 
nästan klar på fartygsbädden 
är GG 121 Liberty från Styrsö. 
Fiskebåten som ligger närmast 
för ankar/boj är GG 101 Marit 
som levererad es från varvet 
på Donsö den 1 april 1928. Jag 
beklagar att artikeln om varvet 
på Björkö av m isstag blev il
lustrerad med en bild från O. 
Grankvist Varv och Slip, Donsö.

Lennart Bornm alm

Denna bild är alltså frän Donsö och inte frän Björkö som tidigare felaktigt hävdats. GG 121 Liberty är nästan klar. 
Foto frän Göteborgs stadsmuseum.
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En okänd kanalångare pä ett foto frän Bertil Söderberg.

För mig okänd kanalbåt
Vad heter båten? Vid upptorstorning kan man ana att skorstens- 
märket liknar Uddeholmsbolaget.

Bertil Söderberg

________________________ ____________________________________________________ j

Mer om Pavona
Det engelska sjöfartsmagasinet 
C oastal S h ip p in g  skriver i sitt 
senaste num m er lite  om det 
svenska veteranfartyget.

Hon avgick från Kungshamn 
den 29 februari och på sin väg 
till Holland gick hon in till Gre
nå. Där festade besättningen till 
det med afternoon drinks, Pol
ser och Kylling Burger. Fartyget 
slapp ur skrotningsdödens garn 
i denna hamn och kom fram till 
Urk den 7 mars där ombyggnad 
till husbåt och kontor inleddes.

Pavona rapporterades såld 
för 1200000 kronor till Daniel 
Hartman i Urk, Holland. Far
tyget skall döpas om till Zui- 
derzee och får alltså sin hemort 
i Urk. D et är inte osannolikt 
att fartyget uppenbarar sig i 
skandinaviska farvatten under 
sommarmånaderna.

Bent M ikkelsen

Identifierad skuta I
W aldemar Johansson frågade 
i LP nummer 1 efter ett okänt 
fartyg i Göta älv. Skutan är Leif 
som skeppare Botvid Amandus 
Hagman (1869-1956) förde och 
lade upp i Bohus 1942/1943. 
H a g m a n  b e v il ja d e s  in g e n  
brännolja och därför lade han 
skutan i Bohus något nedströms 
Eka Chemicals. Skutan låg där 
in på 1950-talet och togs bort 
i sam band med att Eka C he
micals byggdes ut mot söder. 
Skeppare Hagm an bogserade 
skutan Leif från Surte (gamla 
syrafabriken) till Bohus genom 
att ro med fartygsekan upp
ström s. H agm an liade också 
jakten Trygg som fördes av hans 
son A rnold  H agm an (1905— 
1969).

Uno Furuwidh

Valkokeri
I förra numret på sidan 28 finns 
ett foto av ett valkokeri som 
inte är nam ngivet. Det hand
lar om två systerfartyg  som 
tillhörde Chr Salvesen & Co, 
antingen Southern Harvester 
eller Southern Venturer bygg
da 1945 och 1946 vid Furness 
Shipbuilding i H averton-H ill 
on Tees.

Tore N ilsen

Förtydligande av bildtext

Ritningen av GG 778 Lövön är 
utförd av civilingenjör Jan-Erik 
Abraham sson. Peter Schm idt 
har enbart förbättrat linjerna i 
ritningen inför publiceringen i 
Länspumpen 2012:2.Jag bekla
gar att detta inte skrevs tydligt 
under ritningen.

Lennart Bornm alm

Skutan vid Stångehuvud
Den okända skutan pä sidan 59 i 
förra numret finns med i en bok 
Frän K usten -Frän  Ström stad till 
Sm ygehuk  som gavs ut 1964 av 
Bei ron Ab i Malmö. Fotot deltog 
i en tävling och kom  där på 
femte plats. Dessvärre står det 
inte vad skutan hette i boken, 

Thore Corneliusson

Något om L en a
Säg i Länspumpen att ni efter
lyste lite mera om bogserbåter. 
Lenas tid i Limhamn. Eftersom 
jag är "Lim ham nare" så kanske 
jag kan bidra med något lite. Jag 
vill med en gång säga att det 
där med årtal är jag inte helt 
hundra på.

Lena fanns i Limhamn 1972 
möjligen tidigare, och fram till 
om jag m inns rätt somm aren 
1975 och lion ägdes då av mud- 
dermästare Ivar Hedqvist Mal
mö/Limhamn som var anställd 
vid Skånska Cements mudder- 
verk. Båten var för övrigt döpt 
efter Ivars dotter.

Att 1975 är rätt vet jag för då 
köpte han bogserbåten H öv
ding i Kristinehamn i novem
ber (SFB-5190) och sålde igen i 
december 1990. Därefter så blev 
det en liten nöjesbåt p g a ålder. 
Det finns lite att läsa om Höv
ding på Tugboatlars hemsida. 
Däremot finns det ingenting om 
just Lena där.

Själv var jag personligen god 
vän med Ivar H edqvist. Han 
har tyvärr gått ut tiden för en 
del år sedan efter en tids sjuk
dom.

Klas pä Limhamn

NOLA
Gunnar Heikenberg frågar på 
sidan 52 i Länspumpen 2012:1, 
var ligger NOLA?

Svaret är New Orleans Loui- 
sianA.

Tack för en bra tidning.
Sture Sim m ingsköld

Identifierad skuta II
I LP nummer 1 i år frågar Tore 
Olsson om en galeas fotografe
rad i Uppsala. Det är Helene 
Kalmar.

Arne Karlsson

Arimans syskon 
Ariman, beskriven av Krister 
Bång under B åta r  i nöd  i LP 
nummer 1, hade ett "tvillingsys
kon som hette Falken. Känner 
någon till hennes levnadshis
toria?

Undrar med Hälsning,
Alex, 512 i Bästad

Ett okänt skutvrak i Göta älv. Foto Arne Karlsson.

Fler skutvrak
Jag har ett foto av ett skut
vrak som jag tog en dimmig 
m orgon när vi var på väg 
upp i Göta älv med Ingo på 
1970-talet. Det var någonstans 
mellan Ringön och Älvängen

på babordsidan när man går 
uppåt i älven. Jag undrar om 
det finns någon som känner- 
till namnet och hemorten på 
vraket?

A rne Karlsson

Stoppdag för Horisonten Runt i Länspumpen nr 4 är
den 1 oktober 2012
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Tre skutor pfl sliparna vid Fridhems varv i Lysekil. Delförstoring av vykort frän Tore Granath.

Vad heter 
skutorna på sliparna?

Under hela min barndom sände 
min pappa ungefär ett vykort i 
veckan och berättade vilka resor 
de skulle göra. De flesta korten 
var från Sveriges Flottas serie pä

Henrys jakter
På den här h am n bild en  fån 
Lysekil ligger bland annat två 
fiskebåtar, till höger LL 751 Pol- 
tana och till vän ster SD 831 
Ellen från Lunneviken. Hon 
byggdes 1908 i Norge på kravell 
som LL 633 Miranda av Smögen 
för Fr Johansson med m åtten 
12 ,38x4 ,93x1 ,87meter. Brutto 
18,92, netto 11,44. Hon var vid 
leveransen utrustad med en 12 
hk Skandia. 1929 såldes hon 
till David Floren i Fredrikstad, 
Norge och fick nam net Ellen. 
Ny m ätning visar ett brutto 
på 20,26 och netto 9,28. Åter
köpt 1934 till Sverige av Gunnar 
Persson, Stensvik, Lunneviken 
som segeljakt. Blev åter motori- 
serad med en Avance på 35 hk. 
Ånyo nya mått. Brutto 20,23 och 
netto 5,71. Hon behöll namnet 
Ellen med distriktsbeteckning 
SD 831. Finns kvar här fram  
till 1950.

H enry Jansson

flottans båtar, men det blev lite 
på andra fartyg också. På det 
här kortet står det:

"Lysekil den 6/10 1941. Vi har 
idag lastat full sten last till Jön 
köping, och skall ligga i Lysekil i 
natt. Vi kom m er att passera hemma

onsdag fm ."
Att de låg kvar över natten 

tror jag berodde på att fyrarna 
var släckta pä grund av kriget.

Jag har genom  åren frågat 
en del skutfolk vilka skutorna 
är på vykortet, men ingen har

tvärsäkert velat säga vilka de 
är. För ett tag sedan kom jag på 
att jag skulle göra en avfotogra
fering och klippa ut båtarna. 
Men avfotot blev nästan bättre 
än vykortet, så nu vill jag inte 
klippa sönder det. Det liksom 
tar emot för en gammal båtolog.

Eftersom båtarna inte är neu- 
tralitetsm ålade så är det nog 
taget före kriget. Jag hoppas att 
det finns skutfolk kvar i livet 
som känner igen skutorna. Ti
den börjar bli knapp. Jag själv 
har nu halkat in på mitt 85:e år.

Tore Granath
•k-k-k -k

Jag har delskannat ett lika
dant vykort för att läsarna skall 
kunna se båtarna bättre. Som 
man ser är det tre skutor pä 
bilden. Den bortre flyter ihop 
med tremastaren och tittar man 
noga så har inte skutorna några 
styrhytter. Mitt vykort är post- 
stämplat den 17 juni 1935 men 
med tanke på avsaknad av styr
hytter sä kan fotot mycket väl 
vara taget på 1920-talet. Vad 
säger lysekilsborna om husen 
i bakgrunden? Kan man med 
hjälp av dem datera vykortet?

Bertil Söderberg

SD 831 Ellen av Lunneviken i Lysekil. Till höger LL 751 Poltana. Foto från  Henry Jansson.
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Böcker på frivakten
Red Lennart Bornmalm

Att kunna ta en storm -om  ett liv med 
sjöfart
Folke Patriksson berättat för Ulla Linton 
Rikt illustrerad, 303 sidor, inbunden 
Förlag Breakwater Publishing Ab 
ISBN 978-91-86687-11-3 
Pris 230 kronor plus porto. Kan bestäl
las från förlaget Breakwater Publishing, 
Göteborg, tel 031-722 74 80; e-post info@ 
breakwater.se

Tisdagen den 10 juli presenterades i Skär
hamn Folke Patrikssons/Ulla Lintons bok 
A tt kunna ta en storm . Vädret var vackert 
och journalister hade samlats till introduk
tion med Folke Patriksson och Ulla Linton, 
där Folke berättade med stor inlevelse om 
sitt långa liv inom sjöfarten. Först som sjö
man och senare som företagsledare. Folke 
är född 1940 i Skärhamn och på 1940- och 
1950-talen kretsade allt i Skärhamn kring 
sjöfart. Nästan alla barns pappor var till 
sjöss. Folkes pappa var skeppare ombord 
på galeasen Poseidon om 175 ton, v il
ken han och hans kusin ägde och bedrev 
fraktfart med. Under vintermånaderna var 
fraktskutorna upplagda i hemmahamnen. 
Det kunde vara ganska många, vilket satte 
en prägel på Skärhamn med en hel skog 
av fartygsmaster. Detta skapade såväl en 
nyfikenhet som intresse för båtar och sjö
fart hos de yngre i Skärhamn. På somrarna 
följde ofta skepparnas fruar och barn med 
på skutorna under resorna runt kusten. 
Detta innebar inte minst för barnen att få 
komma till såväl utländska som svenska 
hamnar.

Folke föddes in i en stor sjöfartssläkt och 
eftersom hans föräldrar var medelålders 
och bland de yngsta i sin släkt var det 
många kusiner. Nästan alla pojkkusiner

började sina yrkesliv till sjöss och flerta
let fortsatte. Detta kom att påverka även 
Folke, även om det inte var självklart att 
han skulle bli sjöman. Folkes mor tyckte 
att han skulle bli lärare och hans far var 
också skeptisk till sjömanslivet eftersom 
han ansåg det för tungt och nu fanns det 
större valm öjligheter jäm fört med när 
han var ung. Efter realexamen mönstrade 
Folke ut som kockjungm an på hans fars 
trem astskonare Wandia liksom kusinen 
Göte. De skulle sedan följas ät under alla 
år. Det tog inte många resor förrän Folke 
kände att sjömanslivet var rätt yrkesval. 
Därefter blev det sjöbefäl sskolan i Göteborg 
och först skepparexamen för östersjö- och 
nordsjöfart och senare sjökaptensexamen. 
Ar 1964 gifte sig Folke med sin skolkamrat 
Gun-Britt Turesson och året dessförinnan 
hade det första egna fraktfartyget, Sandön, 
inköpts tillsammans med pappa, Ernst och 
Göte. Sandön var byggd i Holland 1949 
och var en järnare av klassiskt holländskt 
snitt på 441 dwt. Ar 1965 införskaffades 
ett dubbelt så stort fartyg som Sandön  
vilket också gavs namnet Sandön. Sedan 
rullade verksamheten på och 1971 inköptes 
Cortia från England som var något större 
än Sandön. Ar 1976 togs leverans av m/s 
Bremön som var det första nybygget till 
rederiet. Samma år gick Folke iland för 
gott -  och året därpå togs det nya kontoret i 
Skärhamn i bruk. Något år senare beställdes 
odenfartygen vid Oresundsvarvet.

V e rk sa m h e te n  o ch  re d e r ie t  v ä x te  
kontinuerligt med allt fler fartyg, på alla 
marknader och på alla hav.

Folke berättar inlevelsefullt och m ed
ryckande om hur sjöfararna i Skärhamn 
klarade den om tum lande sjöfartskrisen 
som drabbade Sverige efter o ljekrisen  
på 1970-talet, om sam arbetet med Len

n art B y lo ck , B y lo ck  & N o rd sjö fra k t, 
börsintroduceringen och nya globala ut
maningar. Bildandet av Transatlantic och 
satsningen på fartyg som både var isbrytare 
och ankarhanterare inom offshore. En helt 
ny gren inom sjöfarten, som idag blivit 
mycket betydelsefull inom rederiet.

Boken är mycket lättläst och Ulla Lin
ton har på ett m ycket bra sätt lyckats 
återge Folkes berättelse så att läsningen 
upplevs som om han satt bredvid och 
berättade. Folke tar oss med på en lång 
resa inom sjöfarten som i stort sett berör 
hela efterkrigstiden. Vi får vara med om 
både med- och motvind.

B ild m ateria let är illu strativ t och till 
stor del i färg. Boken avslutas med en 
illustrerad skeppslista över de 101 fartyg 
rederiet har och har haft under åren. Trevlig 
läsning.

Lennart Bornm alm

Göta Kanal -  Den vidunderliga resan
Anders Hilmersson
Rikt illustrerad, 156 sidor, inbunden
Förlag Kabusa Böcker, Göteborg.
ISBN 978-91-7355-243-1
Pris 249 kronor vid köp från Bokus på
www.bokus.com

I april i år utkom en ny bok om en resa 
längs Göta kanal i ord och bild. Det är hu
vudsaken en bilderbok med många vackra 
och illustrativa fotografier både frän om
bord på någon av de tre kanalpassagerar
båtarna Diana, Juno eller Wilhelm Tham, 
om givningarna på land och från luften. 
Det är ett fantastiskt sceneri av skiftande 
illustrationer som delges läsaren längs 
denna vackra vattenväg mellan Sveriges 
två största städer.

Vattenvägen Stockholm -  Göteborg

--- .'.nnw u m .......... w i

G Ö T A  K A N A L  -  D en vidunderliga resan

60

http://www.bokus.com


Resan börjar i Stockholm och längs vägen 
görs nedslag pä olika platser, där läsaren 
på ett kortfattat sätt i ord och bild får ta 
del av den aktuella platsen. Vi får stifta 
bekantskap med Stockholm, Hammarby 
sjöstad, Drottningholms slott, Birka, Sö
dertälje, Trosa, Östersjön, Stegeborg, Mem, 
Söderköping, Du vkullen/Öf re Carlsborg, 
Vänneberga Bro osv. Därefter slussas man 
med de gamla vackra kanalbåtarna mer 
eller mindre strapatsrikt genom alla de 
välkända platserna såsom Berg, Forsvik, 
Borensberg och Sjötorp. Författaren ger en 
inspirerande inblick i resan på Göta kanal 
med tips på sevärdheter och utflyktsmål 
utmed kanalen.

Boken avslutas med en kort guidning 
ombord på fartygen och bekantskap med 
besättningen, samt kanalens skötsel och 
dess historik.

Bildmaterialet är den stora behållningen, 
vilket är både av god kvalitet, mycket in
formativt och inspirerande. Boken rekom
menderas.

Lennart Bornm alm

M ollösund -  Om livet i ett gam m alt 
fiskeläge
Gunnar Hagberg huvudredaktör, Gunnar 
Wallin och Martin Hultgren 
Rikt illustrerad, 159 sidor, inbunden 
Förlag Båtdokgruppen Ab, Skärhamn. 
ISBN 978-91-87360-33-6 
Pris 270 kronor vid köp från förlaget Båt
dokgruppen, Box 11, 471 22 Skärhamn, tel 
0304-67 40 30, www.batdoc.com

Under ett stort antal år har Föreningen 
M ollösunds m useisektion insam lat fo
tografier och skildringar om livet i M ol
lösund. Resultatet av detta presenteras 
i föreliggande bok som ger en inblick i 
livet i ett bohuslänskt fiskesam hälle för 
enbart några årtionden sedan, innan de 
stora ekonomiska och tekniska omdaning
arna inträffade, vilka avsevärt förändrade 
villkoren för befo lkningen vid kusten. 
Sk ild ringen  behand lar huvud sakligen

tidsperioden mellan 1850 och 1950.
Boken inleds med att läsaren får stifta 

bekantskap med samhället och inte minst 
hamnen som var viktig för alla kustsamhäl
len. Vi ges en inblick i hur befolkningen 
bodde, varifrån man fick vatten och värme, 
samt hur mathållningen, tvätt- och avfalls
hanteringen löstes.

Transport och kom m unikationer med 
samhället belyses, där ångbåtseran blev en 
viktig länk under en stor del av perioden 
för såväl person- som godstransporter. 
Även post- och telefgrafstationerna var 
viktiga samhällsfunktioner liksom andra 
gemensamma angelägenheter som skola 
och undervisning, samt sjukvård och fat
tigvård. Mollösund var ett municipalsam- 
hälle (1886-1970) och denna tid behandlas 
också. Affärer och kiosker som funnits 
beskrivs, vilka varit relativt många i ett 
samhälle som Mollösund.

Ett viktigt och intressant avsnitt är nä
ringslivet, vilket i huvudsak kretsade runt 
sjöfart, fiske och fiskberedning. Mollösund 
var ju vida känt för beredningen av långa 
till lutfisk. Här behandlas också i korthet 
kutterepoken och långafisket, samt sillfis
ket. Mot slutet av boken får läsaren en in
blick i kyrka och tro, där Henric Schartaus 
läror hade ett stort inflytande, samt hur 
högtider firades. Även nöjeslivet och de 
första badgästerna intåg omnämns.

Boken ger en intressant inblick i livsfö
ringen inom ett känt bohuslänskt fiske
samhälle under ett sekel, då M ollösund 
kanske hade sin glansperiod. Idag utgörs 
befolkningen i gamla Mollösunds samhälle 
till cirka 90 procent av sommarboende.

Lennart Bornm alm

Sveriges Sjökartor 1539-1836
Anders Hedin
Rikt illustrerad, inbunden, format 51x37 
cm omfattande 264 sidor 
Utgivare Max Ström förlag, Stockholm 
ISBN 9789171260550
Pris 1265 kronor+porto vid köp från Break
water Publishing, Göteborg, tel 031-722 74 
80; e-post info@breakwatrer,se

Sveriges sjökartor är i alla avseenden 
en imponerade och mycket påkostad bok. 
Författaren har grundligt studerat samtliga 
Sveriges sjökort sedan den första riktiga 
sjökartan över Sverige publicerades på 
1500-talet. Han har gjort ett urval av de 
vackraste och mest spännande sjökartorna 
och sjökorten genom tiderna. Läsaren bjuds 
pä en suggesterande resa längs Sveriges 
kust och genom en del av den svenska 
historien.

För att kartorna skall kunna återges i 
originalform at har boken gjorts i rejält 
storformat. Dessutom är den tryckt med 
högsta möjliga kvalitet på 170 grams konst
papper! Detta är ett fantastiskt verk för 
alla som vill veta lite om inte enbart kartor 
och historia, utan även om Sveriges kust 
och dess skärgårdar. Samtidigt är det en 
"historiebok" om sjöfarten betingelser vad 
gäller navigering.

Det här är en så kallad 'coffee table book' 
som är läm plig att ha liggande framme 
pä soffbordet och flitig t b läddras i till 
såväl glädje som ökad allmänbildning om 
Sveriges vikar och kustlinjer. För övrigt 
täcker boken i uppslaget skick ett normalt 
kaffebord helt!

Lennart Bornm alm
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Vi sejlede bare -  Virkeligheden bag Vi 
de drunknede
Carsten Jensen och Karsten Hermansen 
Rikt illustrerad, 207 sidor, inbunden 
ISBN 978-87-8989-38-8 
M arstals Sofartsm useum  
Pris 299 danska kronor. Boken kan bestäl
las på nätet: www.m armus.dk

Vi sejlede bare är en faktabok om Carsten 
Jensens roman Vi, de dru nknede  som kom 
ut 2006, och i svensk översättning två år 
senare. Den har blivit mycket uppskattad, 
fram förallt i de nordiska länderna och i 
Tyskland. H ittills har runt 300000 exem 
plar sålts. Rom anen handlar om sjömän 
och andra personer b osatta  i M arstal, 
och deras liv och upplevelser följs under 
hundra år från 1848 och framåt.

Carsten Jensen själv bodde under halva 
sin ungdom  i M arstal, den bästa halvan 
som han säger. H ans far var skeppare, 
och han hade inte m ycket förståelse för 
boklig  bildning. Rom anen har skrivits 
som en försoningsgest gentem ot fadern. 
Dessutom var den lyckliga barndom en 
i M arstal ännu en orsak till att skriva 
rom anen. Intäkterna för boken går till 
S jöfartsm useet i Marstal.

I Vi se jled e  bare  avslöjas verkligheten 
bakom händelserna i romanen. Materialet 
till romanen bygger på flitiga studier av 
arkivet pä Marstals Sofartsmuseum, samt 
på berättelser av personer i Marstal som 
Jensen träffat.

M ycket har verklighetsbakgrund, som 
beskrivningen av den sadistiske läraren 
Ishoy som i romanen fått nam net Isager. 
A ndra inslag  i rom anen är rena sk rö 
nor, till exem pel kapten Cooks krympta 
skalle. Visserligen blev Cook dödad på 
Hawaii, men skallkrym pningen var inte 
något som lokalbefolkningen där behärs
kade. Det finns avslutningsvis ett kapitel 
som innehåller de historier som inte kom 
med i romanen.

För att ha fu llt u tby te  av Vi s e jle d e  
bare  behöver man inte ha läst romanen, 
eftersom  den står på egna ben. Har man 
läst rom anen lägger Vi sejlede bare  till en 
extra dim ension. Boken har ett m ycket

tilltalande utförande med m ånga bilder 
av god kvalité. D et m edföljer också en 
DVD till boken. Pä DVD:n finns en film 
som är inspelad i M arstal 1935 av K.F. 
Boyes. Filmen har titeln D et gam le M arstal 
i levende bilder. Den innehåller flera inslag 
från ham nen och varven, bland annat 
får m an se C .H . C h risten sen s ångare 
Emanuel lämna hamnen. Emanuel blev 
red eriets sista båt, och såldes 1951 (se 
recensionen av M arstals M atadorer), och 
D VD:n är verkligen sevärd.

K ort sagt erb ju d er Vi s e jled e  bare  en 
m ycket trevlig upplevelse, både när det 
gäller text och bilder. Att det följer med 
en film är ju en extra bonus som inte gör 
saken sämre!

E ric H allberg

Strandhugg på historiska platser runt 
Tjörn med jolin
Holger N estorsson
Rikt illustrerad, 398 sidor, inbunden
Utgivare Skärhamns Sjöfartsmuseum, De
Seglade för Tjörn, 2011
Beställs från författaren på tel 03 0 4 -6 7
05 75

N y ligen  p resen terad es en bok som 
handlar om historiska strandhugg längs 
Tjörns kuster i ett m aritim t perspektiv. 
Författaren har i stor utsträckning rest 
sjövägen med sin julle och gått iland på 
allt från m indre platser till större orter 
längs Tjörns långa kust. Där har han i ord 
och bild gjort historiska tillbakablickar. 
På ett lättillgängligt sätt får läsaren en in
blick i de olika platsernas historia. Vissa 
orter har tidigare haft en m ycket aktiv 
m aritim  verksam het som är borta idag 
eller tvärtom . Bildm aterialet underlättar 
och förhöjer läsningen, även om jag skul

le ha förordat att större möda lagts ned på 
att finna originalbilder, då sådana finns 
att tillgå. Bortsett ifrån  detta finns det 
mycket intressant läsning som ger en stor 
behållning längs resan tillsam m ans med 
författaren. Boken börjar i Skärhamn, där 
först själva ortens historia belyses i kort
het följt av olika m aritim a verksam heter 
som har fu n n its och finns där. Sedan 
fortsätter resan norrut med strandhugg 
på Toftö, där fö rfa ttaren  b erä tta r om 
M ordet på Toftö 1721, följt av skeppskyr- 
kogården i Toftösund, Bremsedamm ens 
trankokeri, trankokning på 1700-talet etc. 
Författaren har också intervjuat personer 
längs vägen som exem pelvis berättat om 
sitt långa liv till sjöss. Läsningen är som 
en sorts kulturguide längs Tjörns kuster. 
Det är ett hedersamt arbete som lagts ned 
vilket kommer att vara till glädje för såväl 
nuvarande som kommande generationer.

Lenn art B ornm alm

Fiskebåtar -  Frå Borgund, Sula och Ale- 
sund 1920-2010
Bjorn Owe Hjelle
Rikt illustrerad, 400 sidor, inbunden 
Utgivare Eget förlag, Valderova 
ISBN 978-82-994631-2-6 
Pris 348 norska kronor + porto vid köp 
från författaren, tel. +47-70 18 21 55; e- 
post bohjelle@m im er.no

I Norge finns det så m ånga fiskefar
tyg att de skulle vara i det närm aste ett 
om öjligt uppdrag att skriva om dessa i 
ett nationellt perspektiv. Av de böcker 
som utkom m it i ämnet under senare tid 
har dessa belyst de fiskebåtar och dess 
h isto ria  i e tt v isst om råde e ller bygd 
längs norska kusten. Föreliggande bok 
behandlar alla fiskebåtar över 25 fot vilka 
varit och är registrerade i Borgund, Sula 
och A lesu n d s d istr ik tso m råd e  under 
perioden från 1920 fram till i juni 2010. 
U p p ly sn in g a rn a  har h u v u d sa k lig e n  
inh äm tats från  n o tarie re g iste re t över 
fartygen, vilket baseras på inform ation 
som redaren själv skickat in till registret. 
Därutöver har även uppgifter från andra 
register och böcker om fiskebåtshistoria 
utg jort underlag. D et är en god doku
mentation över vilka fiskebåtar som fun
nits och finns i detta område under 90 års 
tid. Författaren har lagt ned mycket möda 
på att såväl kartlägga alla fartygen som 
att finna bilder på desamma. Alla fiske
båtar är dock inte illustrerade med bild. 
Bildmaterialet är generellt av god kvalitet 
och det finns många färgfotografier. Dock 
hade jag önskat att bilderna kunde ha va
rit i något större format. Men med tanke 
på bokens redan relativt stora om fång 
är det förståeligt att författaren valt att 
presentera b ilderna i ett något m indre

Carsten Jensen 
Karsten Hermansen

Strancffiiigg på  historiska  
pCatser ru n t ‘Tjörn m e d  

”JoCCn”
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förhållanden har idag vuxit till en nöj- 
esverksam het som sysselsätter tusentals 
personer och som på årsbasis lockar över 
nio m iljoner passagerare att resa med fär
jorna är ett annat kapitel i boken. Vidare 
behandlas N ordiska rådets arbete för att 
integrera färjelin jerna i det europeiska 
vägnätet. S jöm anskulturen om bord på 
färjorna är en annan aspekt som belyses 
tillika med kvarkenstrafikens uppgång 
och fall och hur skärgårdsbåtarna lycka
des hålla sig kvar pä traden m ellan Åbo 
och M arieham n är också en aspekt som 
tas upp i ett kapitel.

K ort sagt är det en om växlande och 
intressant bok att läsa inte m inst för den 
som är intresserad av färjesjöfart.

Lenn art B ornm alm

form at och inte över hela sidans bredd.
Boken är inte enbart en stor b eh åll

ning för alla fiskebåtsnördar, utan utgör 
en värdefull dokum entation över vilka 
fiskebåtar som finns och har funnits i det 
aktuella området.

Lenn art B ornm alm

Färjesjöfart -  Historiska och etnologiska 
perspektiv på färjetrafiken m ellan Fin
land och Sverige
Kasper W esterlund (redaktör) 
Illustrerad, 171 sidor, häftad 
Utgivare Meddelanden från Sjöhistoriska 
Institutet vid Åbo Akademi Nr 33 
Pris 30 €  plus porto vid köp från Sjöhis
toriska Institutet, Tfn +358- (0)2 215 3460; 
e-post sjohistoriska@abo.fi

I fö religgan d e bok  behand las fä r je 
tra fik e n  m ellan  F in lan d  och S v erig e  
utifrån ett mer historiskt och etnologiskt 
perspektiv. Tidigare har ett flertal böcker 
om färjetrafiken publicerats men dessa 
har huvudsaken varit översiktsverk och 
rederihistoriker. Denna publikation  är 
skriven som en antologi, där ett flertal 
författare m edverkar med utgångspunkt 
från om de är historiker, etnologer, konst- 
vetare, filologer och sjöfartsjournalister. 
På detta sätt får läsaren en betydligt mer 
nyanserad och intressant delgivning av 
den finsk-svenska färjesjöfarten. De olika 
författarnas bidrag behandlar exem pel
vis fartygens arkitektoniska utveckling, 
varför övergången från traditionella pas
sagerarfartyg till moderna bilfärjor ägde 
rum relativt sent och hur den kraftiga 
expansionen under 1970-talet lade grun
den för den moderna kryssningstrafiken. 
Den trafik som på 1950-talet inleddes i 
en pion järand a och under blygsam m a

Marstals m atadorer -  H.C. Christensens 
rederi og vaerft i årene 1842 -1952
Karsten Herm ansen
Rikt illustrerad, 238 sidor, inbunden
M arstals Sofartsm useum
ISBN 978-87-8982929-45-6
Boken kostar 279 danska kronor, och kan
beställas via nätet: www.m armus.dk

M arsta l på A ero är ju kän t som  en 
viktig sjöfartsstad, fram för allt i gångna 
tider. Det gällde både rederi- och varvs- 
verksam het. Inom dessa båda om råden 
kom familjen Christensen att spela en stor 
roll fram  till m itten på förra seklet, och 
det är denna familj som betecknas som 
M arstals m atadorer. D et hela inleddes 
med att H.C. Christensen 1840 blev delä
gare i ett segelfartyg. Varvsverksamheten 
startade 1867. Efter H .C. Christensens 
död 1879 kom verksam heten att övertas 
av hans ättlingar och den kom att drivas 
under lång tid av dem. Em ellertid kom

varvet att gå i konkurs 1949, och 1951 
så ld es red erie ts  s ista  farty g , ångaren 
Emanuel.

B oken s in n eh å ll o m fa tta r a lltså  en 
lång tidsperiod, under vilken sjöfarten 
utvecklades enorm t. H ela denna långa 
period  b eh an d las i boken , och texten  
kom pletteras med m ånga fotografier av 
bra kvalité, och det är väl de som gör det 
största intrycket på en läsare som inte är 
helt hem m astadda i danska.

Mot slutet av 1800-talet kom rederiets 
flotta av segelfartyg att kompletteras med 
ångfartyg: det första levererades 1889. 
Vid sidan av dessa behöll man segelfar
tyg, och flera av dem kom att sysselsät
tas i långfart, bland annat till Karibien/ 
Syd am erik a . I boken fin n s en längre  
redogörelse för barkentinen  Sostrenes  
resa till Västindien under åren 1906-1907. 
Den är skriven av C.C. Christensen, som 
dock inte var släkt med redaren. Berät
telsen om fattar runt 30 sidor, och den ger 
värdefulla inblickar i hur livet gestaltade 
sig ombord i ett segelfartyg i början på 
1900-talet. D et finns också b erättelser 
från senare tider, till exempel från andra 
v ärld sk rig et, m en de har inte sam m a 
om fattning.

Föred öm ligt nog finns det b ilagor i 
boken. En av dem tar upp rederiets alla 
fartyg, och en annan är en förteckning 
över de fartyg som byggdes vid varvet. 
Att det ligger en gedigen forskningsin
sats till grund för boken avslöjas av den 
om fattande källförteckningen.

S a m m a n fa ttn in g sv is  kan  sägas att 
både texten och bildm aterialet är av hög 
kvalité.

Boken hand lar om M arstal, m en e f
tersom  denna plats var en så viktig sjö
fartsstad förtjänar den en läsekrets även 
utanför Marstal.

E ric H allberg

K arsten Herm ansen

Marstals
matadorer
H. C. Christensens rederi og vcerft 
i årene 1842-1952
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Möteskalender för Klubb Maritim -  Göteborg
Tisdagen 2 oktober kl 19.00
Programändring. Hans Eriksson har fått 
förhinder att hålla sitt föredrag om Trans- 
atlantic. N ytt program  ej klart. Se vår 
hemsida och anslag på dörren till Kajutan.

Torsdagen 4 oktober kl 12.00
Torsten Hagnéus öppnar Kajutan för höst
säsongens forskningsdagar, torsdagar kl 
12.00-15.00.

Tisdagen 9 oktober kl 19.00
Filmvisning: Inger, gnista i Svenska Lloyd.

Fredagen 26 oktober kl 19.00
Vi firar Ingvar Holmqvists minne. 1 år har 
styrelsen beslutat att b juda in ett antal 
donatorer till föreningen. Övriga platser 
fördelas på sedvanligt sätt med obligato
risk föranmälan till Ragnar Magnander 
0736-70 82 23 senast 23/10. Inform ation

finns även på hemsidan.

Tisdagen 6 november kl 19.00
Sjökapten Thorild Forslund berättar om 
Stena Line med fokus pä Rickm ersbyg- 
gena.

Tisdagen 13 november kl 19.00
Filmvisning: Besättningsfilmer med Grips- 
holm 1964 och 1973 samt Kungsholm 1962 
och Kungsholm 1973.

Tisdagen 4 december kl 19.00
Filmvisning: Göran Ohlsson visar filmen 
D agbok till sjöss. Den sändes i tv 1962 
och är en dokum entärfilm  om en göte- 
borgsgrabbs första resa till sjöss. Filmen 
är i svartvitt med en del miljöbilder från 
Göteborgs hamn och resan till Västindien 
med t / s Ballade.

Fredagen 14 december kl 19.00
Vi avslutar båtologåret med traditionell 
jultallrik i Kajutan. Obligatorisk bindande 
föranmälan till klubbvärden Ragnar Mag
nander 0736-70 82 23.

Kajutan är öppen alla tisdagar mellan kl 
18.00 och 21.00. Fikat är gratis som vanligt. 
Adressen är Sockerbruket 17 inp å gården, 
första våningen. Tel 031-24 65 15.

OBS! Håll Dig uppdaterad. Ä ndringar 
i program m en kan förekom m a. D essa 
m e d d e la s  på v å r  h e m sid a  h t t p : / / 
klubbmaritimgbg.se

Till salu
120 ex Ångbåten mellan 1966-2011 
30 ex Publikationen 1988-1995 
24 ex Träbiten 1972-1978 
Telefon 0523-10421 
fredh. terje@jobbet. u tf ors. se 

Terje Fredh

Länspumpen till salu
Årgångar 1989-2009 
Lämna bud 
Lolo Hallstan 
Fältvägen 10 
545 35 Töreboda 
073-8398983

OBS! FOTONA LEVERERAS I ORDNING FRAN LISTAN. OBS!

Svenska fartyg Carbas Nyköping 12504 Uddevallabyggen IMO
Aconcagua Valley Stockholm 11019 Chess Göteborg 13323 Fagerfjell (1974) Oslo 7364118
Alstern Karlstad 14742 Cimbris Simrishamn 12168 Gerina (1980) Kristiansand 7719155
Arctic I Luleå 11073 Cortia Skärhamn 12456 Kollbjorg (1973) Oslo 7304273
Argentum Göteborg 13016 Crisson Göteborg 9116 Norseman (1976) Oslo 7389261
Au rum Göteborg 12986 Cupria Skärhamn 14481 Polycrusader (1977) Kristiansand7389340
Baske Simrishamn 13207 Dinah Kalmar 12086 Polytrader (1978) Kristiansand 7431832
Bellona Uddevalla 10617 Dixie Fiskebäckskil 14179 Regina (1976) Kristinasand 7389285
Bleking Hällevik 13225 Durian Singapore 10918 Slethav (1984) Fredrikstad 8212300
Bore Gothica Stockholm 13394 ex San Joaquin Valley Toluma (1985) Oslo 8311493
Bore Sun Svedala 13937 Helios Göteborg 11358 Thorshammer (1969) Sandefjord 6921804
Brasilia Stockholm 10102 Nalle Oskarshamn 12605 Tromaas (1983) Arendal 8127282
Bravik Göteborg 11447 Okanagan Valley Stockholm 10666 Ugland Obo-One (1983) Grimstad 8030415
Bröt Anund Stockholm 9027 Tinto Örnsköldsvik 13813 Varangfjell (1973) Oslo 7333236
Capella Stockholm 13393

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

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

Sista beställninsdag är 
23 november 2012

därefter leverans inom 8 veckor

FOTOARKIVET • Klubb Maritim-Göteborg • Offert 003
Fotoformat 10 x 15(10 kr/st) samt 1 8 x 2 4  (55 kr/st) 

Tillkommer porto och exp.-kostnad 15 kr, utlandet 30 kr.
Betalning vid leverans. Vid betalning från utlandet endast kontant.

Du se alla bilderna i fotoofferten kan Du gå in på Klubb Martim -Göteborgs hemsida 
http://klubbmaritimgbg.se/Foto-offert 003
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