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Den här sidan sidan är för läsekretsens syn
punkter på tidningen. Den används även för 
information från redaktionen och Göteborgs-
a v d e ln in g e n .  Red Bertil Söderberg.

Svar till Gammal båtolog
I förra numret framförde signaturen Gam
mal båtolog en del intressanta synpunkter. 
Jag kan uppfatta det som något av ett 
nödrop. Det är förvisso så att kunskapen 
om sjöfarten och fartygen utarmas i samma 
takt som båtologerna slutar sitt yrkesverk
samma liv. På vissa håll har det nästan 
blivit som i affärslivet. Man måste visa fina 
kvartalssiffror och då satsar man ofta på att 
locka barnfamiljer t ex till museerna. Klubb 
Maritims uppdrag blir alltmer viktigt. För 
vem vet bättre om gamla tider än vi?

Att vi i Länspumpen inte skriver så 
mycket om levererade nybyggen beror 
till del på att vi saknar kompetens. För att 
göra ett bra reportage fordras att man har 
besökt fartyget man skall beskriva. Det är 
föga troligt att någon redare bjuder med 
en redaktör för en hobbytidning till t ex 
Kroatien eller Spanien för att göra något 
sådant. Om vi skall presentera nya fartyg 
är vi därför hänvisade till att någon intres
serad person skickar manus till oss. Och då 
lovar vi att behandla det välvilligt.

I det uppdrag vi har fått heter det bl a 
att Länspumpen skall verka för att bevara 
det maritima kulturarvet likaväl som att 
beskriva dagens och morgondagens sjöfart. 
Så det möter inga som helst hinder för att 
skriva om nya fartyg. Annars skriver vi 
mycket om dagens sjöfart och gör histo
riska tillbakablickar. I detta nummer kan 
bl a läsa som Wilhelm Tham och Tärnan.

Vi kan också tillägga att vår ambition är 
att minst 75 %'av innehållet i Länspumpen 
skall behandla tiden från andra världskri
get och framåt.

Krister Bång 
huvudredaktör, Länspumpen

Redaktören!
I senaste nummer av Länspumpen hade 
signaturen "Gammal båtolog" en debatt
artikel med funderingar kring föreningen 
Klubb Maritim. Som ordförande för riks
föreningen vill jag här ge ett genmäle.

Signaturen Gammal båtolog undrar vad 
styrelsen i Klubb Maritim gör. Det kommer 
inte en stavelse från styrelsen i tidningen 
i vart fall skriver personen. Huvudstyrel
sen för Klubb Maritim består idag av nio 
personer, spridda geografiskt, alla med 
olika ansvarsområden och uppgifter. Vad 
vi i styrelsen arbetat med de senaste åren 
är bland annat frågan om hur vi skall hitta 
nya medlemmar men också hur vi ska 
sköta medlemsvården för redan befintliga 
medlemmar. Den geografiska spridningen 
på styrelsens ledamöter och suppleanter 
medför att vi har förankring och kontakter 
i många av föreningens lokalavdelningar. 
I september genomfördes en ordförande
konferens med 23 medlemmar från nio 
lokalavdelningar, ett program ordnat av 
huvudstyrelsen. 2013 fyller föreningen 
Klubb Maritim 50 år. Styrelsen har under 
en längre tid arbetat med olika förslag på 
aktiviteter, i en del fall tillsammans med nå
gon lokalavdelning. 50-årsjubileet som äger 
rum den 24 augusti och sker i samarbete 
med helsingborgsavdelningen. Styrelsen 
arrangerar tillsammans med reseföretaget 
Världens resor en jubileumsresa till Istan
bul i maj 2013. Bara för att nämna några 
saker styrelsen arbetar med. Information 
om resan kommer i Bätologen 6-2012, men 
finns redan idag på föreningens hemsida 
www.klubbmaritim.com. Information om

styrelsens arbete och annat som kan vara 
av intresse uppdateras regelbundet på vår 
hemsida. Vilket idag är det snabbaste sättet 
att få ut information.

Vi alla som arbetar inom föreningen, 
både lokalt och på rikshåll, gör det inom 
ramen för det ideella arbetet. Kritik, posi
tiv eller negativ, är alltid välkommet. Jag 
tycker bara det att det är synd att Gammal 
båtolog inte vågar vara en person utan skri
ver under signatur. Personligen föredrar 
jag en öppen dialog. Sist men inte minst 
hade det varit mer passande att Gammal 
båtolog hade sänt in sin artikel till förening
ens tidning Bätologen då alla medlemmar 
i Klubb Maritim erhåller Bätologen och 
kanske inte är prenumeranter på tidningen 
Länspumpen.

Tyvärr har det blivit allt för vanligt idag 
att kritisera utan att våga stå för vem man 
är. Enligt min mening är det inte farligt att 
tycka olika. Det handlar i slutändan om 
respekt för varandras åsikter och att skilja 
på sak och person.

Vi är medlemmar i Klubb Maritim och 
prenumeranter på Länspumpen för att vi 
tycker om sjöfart och fartygshistoria, inte 
för att klaga.

God Jul och Gott Nytt År 
tillönskar Per Lycke, 

ordförande för Klubb Maritim.

Bästa läsare!
När detta läses närmar vi oss jul. Jag skänker en tanke åt gårda
gens sjöfartspress som inför efterkrigstidens jul- och nyårshelger 
alltid hade stämningsfulla bilder från hamn-, sjöfarts- och varvs- 
miljö. Det fanns tid att läsa och helgen skulle ägnas åt eftertanke. 
Ett viktigt led i detta var uppenbarligen en stunds kontemplation 
över sin arbetsplats. Nu är Klubb Maritim en viktigare kultur
bärare än någonsin i sjöfartsklustret och en tisdag i mitten av 
oktober packade flitiga händer årets julkort i Kajutan. Se och 
köp detta förnämliga urval, som måste vara det bästa någonsin 
och sprid dessa små tomtebloss av sjöfartsminnen inför helgen.

Verksamheten har varit på topp under året. Fina studiebesök i 
sjöfartsmiljö har arrangerats. Klubb Maritim Göteborg har tagit

V____________________________________________________________________________________________

hand om Sjöfartstidningens bildarkiv och digitaliseringen av vårt 
stora egna bildarkiv pågår för fullt. Flera stora bokverk, skrivna 
av medlemmar, har kommit ut. Fina gåvor har emottagits och 
styrelsen har beslutat att den årliga Holmquists middag mer 
ska inriktas på att utgöra tack till funktionärer och mecenater.

Ägna gärna den instundande helgen åt att fundera över vad 
Du förväntar Dig av Klubb Maritim Göteborg under 2013 och 
vad Du kan bidra med för att utveckla vår verksamhet. Glöm 
inte heller att hålla Dig uppdaterad på vår hemsida http:/ / 
klubbmaritim.se 

Vi ses i Kajutan!
Rickard Sahlsten

ordförande y

http://www.klubbmaritim.com
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Redaktionellt
Ar 2012 har för de traditionella kustfartygen varit mycket 
mörkt. Exempelvis har Pavona sålts tillbaka till Holland, där 
hon dock förhoppningsvis blir väl omhändertagen. Sydfart har 
efter mer än 100 år i trafik lagts upp och den kände skepparen 
Larry Hansson avlidit. I skrivande stund förefaller det i alla 
fall som om Sydfart kommer att räddas och dessutom återgå 
i fraktfart, om än i begränsad omfattning. Loggern Fårö, som 
under ett flertal år varit under restaurering på varv i Hirtshals 
har skrotats då arbetsbördan blivit ägarna övermäktig. Vidare 
förefaller flera av våra traditionella träbvggda motorseglare att 
gå en mycket oviss framtid till mötes.

I skuggan av dessa till synes mörka moln arbetar vi träget 
vidare med nya spännande artiklar som förhoppningsvis kan 
skänka lite ljus i tillvaron och vara den gnista som behövs för 
att arbeta vidare med bevarandet av det maritima kulturarvet 
i såväl ord som i handling.

I år har vi firat 40-årsjubileum för tidskriften Länspumpen 
med många positiva inslag och vi ser fram emot många yt
terligare intressanta år, som vi hoppas skall komma våra 
prenumeranter till del.

Även om det i skrivande stund känns i något i tidigaste lag 
vill redaktionen passa på att önskar alla läsare ett riktigt Gott 
Nytt År ocli vi hörs igen i mars nästa år.

Redaktörerna

S/s Bore anländer till sin 
nygamla hemmahamn Malmö 
den 17 augusti 2012. Från 
lotsbäten tog Johnny Nilsson 
denna granna bild.
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Bertil Söderberg och Krister Bång diskuterar läget.

Den 8 september firade vi att Länspumpen just fyllt 40 år. Den allra 
första Pumpen kom ut den 4 september 1972.

För att göra denna dag till ett fint minne hade vi bjudit in vära 
läsare till en heldag i Göteborg. Och det strömmade till folk från 
hela landet och även från värt broderland Norge. Redan innan 
vi öppnade Kajutan på morgonen kom många av våra gäster. 
Vi hade laddat upp bra. Hela redaktionen var förstås på plats 
och hela styrelsen för Klubb Maritim-Göteborg deltog i firandet. 
Bokförlaget Breakwater Publishing hade ett eget stånd och sålde 
böcker till låga priser.

Vi hade samarbete med det maritima klustret i Göteborg denna 
dag. Redan 10.30 kom bogserbåten Herkules och hämtade den 
första omgången resenärer som fick åka ut till ytterhamnarna. 
Båten får ju bara 27 passagerare när man skall ut på dessa vida 
vatten. Därför blev det ännu en tur en timma senare.

En av höjdpunkterna var visningen av den stora Stenafärjan 
Stena Scandinavica. Kaptenen ombord, Rickard Gerle, kunde visa

Deltagarna har börjat anlända till Kajutan.

Buffén pä barken Viking fick gott betyg av deltagarna.

Det första numret av Länspumpen och nummer 3 för i år.

Den fem man starka redaktionen tackade för deltagandet. 
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Hamnturen med Herkules var populär. Glada miner pä Herkules bryggvinge.

Årsnummer 2011 2012
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upp både brygga och maskin och även fartygets lyxhytter. Det var 
många som kände för att ta sig en tur ner till Kiel.

Därefter väntade Sjöfartstidningens ansvarige utgivare Rolf P 
Nilsson på Sjöfartsmuseet och berättade om den svenska sjöfar
tens utveckling under de senaste 40 åren. Det visade sig att denna 
utveckling gått brant utför sedan Länspumpen kom till, men Rolf 
ville ändå inte säga att det var just Länspumpens tillkomst som 
hade drivit på den negativa spiralen.

Dagen avslutades med en jubileumsmiddag på barken Viking 
dit över 50 gäster hade tagit sig. Vi serverades en härlig buffémid
dag. Speciellt trevligt var det att många av våra läsare hade tagit 
med sig sina respektive. Det skapade ytterligare en dimension i 
vår kära förening.

Ett stort tack till Er alla som tagit sig till Göteborg, för att fira 
med oss denna högtidsdag och ett lika stort tack till alla funktio
närer som gjorde att dagen blev så lyckad.

Redaktörerna Kapten Richard Gerle lyssnar pä pensionerade kollegan Tlwrild Forslund. 
Mellan dem Länspumpens redaktör Eric Hallberg.

Åhörarna hade trevligt dä Sjöfartstidningens ansvarige utgivare RolfP. Nilsson kåserade om vår sjöfart på Sjöfartsmuseet.
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Leveransfoto på Wilhelm Tham. Fotopumpen.

Wilhelm Tham -  mannen och kanalbåten
Arne Sundström

I år är det 100 år sedan den stiliga kanal
ångaren Wilhelm Tham byggdes av Mota
la Verkstad på beställning av Ångbåts AB 
Jönköping-Stockholm i Jönköping. Det 
finns inte mycket skrivet om det rederi 
som lät bygga denna kanalbåt, inte heller 
om den man vars namn den bär och vad 
den varit med om under dessa år. Här är 
därför en översikt.

V erkstadschefen W ilhelm  Tham
Wilhelm Tham, som fick ge namn åt den 
fina kanalångaren, hade som fullständigt 
namn Gustaf Wilhelm Sebastian Tham. 
Han tillhörde den adliga ätten Tham, som 
härstammade från Sachsen i nuvarande 
Tyskland. Den förste i släkten som kom till 
Sverige hette Volrath Tham och var född 
1629. Han invandrade år 1658 till Göteborg 
och fick där senare den ärofulla uppgiften 
som rådman.

En av sönerna Sebastian Tham, född 
1666, var även han rådman och kommerse
råd i Göteborg och adlades år 1716, och 
hans bror Volrath Tham dy, född 1687 blev 
handlande och direktör i Ostindiska Kom

han sig sitt adelskap och antog det mo
derniserade släktnamnet Tamm. Per Adolf 
Tamm accepterade ändå åter ett adelskap 
år 1826, då han var verksam vid Österby 
bruk, och tilldelades friherrestånd år 1843. 
År 1827 inköpte han Strömbacka bruk och 
1831 Hedvigsfors bruk uppe vid Dellen- 
sjöarna. För frakterna där lät han år 1842 
bygga en hjulångare med träskrov, som 
fick heta Tamm. Det byggdes sedan också 
en kanalsträcka, som fick heta P A Tamms 
kanal. År 1858 efterföljdes den första Tamm 
av en propellerångare av järn med samma 
namn, tillverkad vid Södra Varvet i Stock
holm, vars skrov ännu existerar uppe på 
land vid Näsviken. Per Adolf Tamm var 
då en av Sveriges rikaste män.

En efterföljare i hans släktled Hugo 
Tamm, som också fått ge namn åt en ång
båt, var också mycket förmögen och ägde 
stora egendomar.

Gustaf Wilhelm Sebastian Tham, med 
Wilhelm som tilltalsnamn, var en av de 
mest framgångsrika i den andra släktgre
nen. Han föddes den 5 september 1839 på 
godset Samuelsdal vid Falun, där fadern

paniet. Det blev även Gustaf Tham, född 
1724 och gift med Christina Maria Grill.

En bemärkt företrädare för denna släkt 
var deras son löjtnanten Per Adolf Tham, 
som föddes den 2 januari 1774 i Göteborg. 
Efter den stormiga riksdagen 1800 avsade

Direktör Wilhelm Tham. Foto ur Hvar 8 dag 
nr 43,1906.

6 Länspumpen 2012:4



Styrelsen för Motala Verkstads Nya Ab 1892, med från vänster dir Wil- Skrovet av Tamm vid Näsviken. Foto Sven Jönsson 2010.
helm Tham, landshövding Filip Boström, bankir Carl Curman samt dir
Carl Ångström. Till höger konkursförvaltningen för Motala Verkstads
Ab, konsul Knut Bohman, sekreteraren W. Montelius och brukspatron
Achates Lindman. Foto i Jernkontorets arkiv.

Gustaf Sebastian Tham var bergshauptman 
dvs högste styresman för Stora Koppar
bergs gruva och metallverk. Hans mor 
Elisabeth tillhörde den kända finländska 
skeppsredarsläkten Sovelius från Bra- 
hestad. Två bröder till Wilhelm Tham var 
Vollrath Tham, som var disponent vid 
Huså bruk i Jämtland och vars son Percv 
Sebastian Tham ledde utvecklingen av 
malmhamnen i Oxelösund, och Sebastian 
Tliam som en tid var fartygsbefälhavare 
ocli därefter lantbrukare ocli riksdagsman.

Efter studentexamen 1855 antogs Wil
helm Tham år 1857 på den treåriga civilin- 
genjörskursen vid det prestigefyllda Högre 
Artilleriläroverket i Marieberg i Stockholm. 
Han fick därefter först praktisera vid olika 
maskinverkstäder och skeppsvarv inom 
och utom Sverige, var sedan i fem år an
ställd vid Motala Verkstad som ingenjör 
och blev 1874 överingenjör och disponent 
för Ankarsrums Bruk.

År 1873 gifte Wilhelm Tham sig med 
Julia Elisabeth Louise Reuterskiöld, och de

fick sedan åtta barn som överlevde honom.
År 1876 valdes Wilhelm Tham sedan 

till verkställande direktör för Husqvarna 
Vapenfabriks Ab, där hans syssling Hugo 
Tamm var huvudägare.

Husqvarna Vapenfabrik hade inlett sin 
verksamhet som gevärsfaktori 1681 och 
drevs för kronans räkning till 1757, då 
det privatiserades. Från 1820-talet fick 
det bolagsform och blev ett aktiebolag på 
1870-talet. 1 boken Husqvarna vapenfa
brik 1869-1939 berättas bland annat att 
verkstadens tillverkning till att börja med 
dominerades av gevär för de svenska och 
norska arméernas behov. Man levererade 
till exempel år 1870 10290 bakladdnings- 
gevär till ett värde av 370000 kr.

Wilhelm Tham förstod att fabriken borde 
bredda sin produktion, och den började 
därför tillverka även jaktgevär, senare 
också symaskiner av samma modell som 
den kända Singer, vedspisar, kaminer och 
cyklar, från mars 1903 även motorcyklar. 
På senare år har verkstaden fortsatt att

utveckla och sälja olika produkter, bland 
annat motorsågar och gräsklippare, även 
självgående.

Engagem ang i varvsbranschen
Utöver arbetet i ledningen för Husqvarna 
Vapenfabriks Ab utsågs Wilhelm Tham 
1892 till styrelseledamot i Motala Verkstads 
Nya Ab. Detta företag hade bildats efter 
konkursen för det anrika Motala Verkstads 
Ab men valde att renodla verksamheten. 
Det tog därför inte över verkstadens be
römda filial i Norrköping, Motala Warf, 
som bland annat hade byggt en serie moni
torer för svenska flottan och stora ryska far
tyg men inte sjösatt något fartyg efter 1886. 
Motala Verkstads Nya Ab valde istället att 
år 1894 köpa in 1100 aktier i Lindlrolmens 
Verkstads Ab, som bildats samma år. Där 
fick Wilhelm Tham sköta uppgiften som 
styrelseordförande ända till 1906.

Under Wilhelm Thams tid tog verk- 
stadsledningen initiativ till att uppföra 
bra arbetarbostäder i området Egna Hem, 
och 1901 donerade Wilhelm Tham en stor 
summa till uppförandet av Huskvarna 
kyrka, klar 1908. Staden blev senare rätt 
känd för att den första systembutik som 
öppnade här på 1940-talet brukade kal
las Hälsokällan, eftersom namnet Bolaget 
inte kunde användas eftersom det var det 
vanliga namnet pä stadens stora verkstads- 
anläggning.

Wilhelm Tham avled den 2 augusti 1911, 
samma år som Huskvarna blev en egen 
stad. Hans insatser hyllades med en port
rättbyst av honom i idrottsparken, gjord av 
Carl Eldh, och 1912 fick lian alltså ge namn 
åt Ångbåts Ab Jönköping-Stockholms nya 
kanalångare.

Rätten att vara en egen stad fick Hus
kvarna tyvärr bara ha kvar till är 1970, och 
istället är man nu bara en kommundel i 
Jönköping. Fortfarande är Huskvarna ändä 
hemorten för ishockeylaget HV71, som årMälarängaren Hugo Tamm vid Kungsör. Foto frän början av 1930-talet.

j * ni, ,|f,, |,|||

'■ S i < !ö  \2 7



Primus pä en bild frän 1916. Foto Axel Svinhufvud.

1971 bildades genom sammanslagning 
av Husqvarna IF och Vätterstads IK. De 
tränar i Rosenlundshallen, Nordens första 
moderna ishall, klar i december 1958.

W ilhelm  Tham s första rederi: 
Ångbåts Ab Jönköping-Stockholm

Ångbåts Ab Jönköping-Stockholm hade 
tillkommit den 4 januari 1897, då skepps- 
klareraren Anders Andersson i Jönköping 
tillsammans med grosshandlaren Max 
Helmer Sjöstedt i Hjo, disponent W.L. 
Rehnberg på Almnäs gods vid Hjo samt

grosshandlarna Anders Victor Rydén och 
Victor Hagström i Jönköping beslutade 
att bilda ett rederiaktiebolag för trafik 
Jönköping-Stockholm via mellanhamnar 
vid Vättern.

Jönköpings-P osten omtalade den 20 fe
bruari 1897 att det nya ängbåtsbolaget 
redan fått 300 aktier tecknade och att en 
ångare nu skulle beställas, antagligen vid 
Torskogs mek. verkstad vid Göta älv som 
tidigare byggt liknande fartyg.

Den 9 mars 1897 höll rederiet sin konsti
tuerande bolagsstämma. Utöver stiftarna

var några andra stora aktietecknare kolfir
man Joh. Lundström & Co i Stockholm ocli 
sjökapten Frans Ferdinand Hellberg, som 
bägge tecknat 20 aktier. Till styrelse valdes 
grosshandlaren Victor Rydén i Jönköping 
som utsågs till ordförande, skeppsklare- 
raren Anders Andersson som utsågs till 
verkställande direktör samt grosshandla
ren Helmer Sjöstedt i Hjo.

Det första fartyg som Ångbåts Ab Jön- 
köping-Stockholm anskaffade den 13 april 
1897 blev som väntat ett Torskogsbygge, 
lastångaren Tyra. Den var inte helt ny utan 
hade byggts år 1895 för ingenjör Mårten 
Eskil Larsson i Torskog, en son till varvsä- 
garen Petter Larsson. Jönköpings-P osten 
rapporterade den 23 april 1897 att ångaren 
dagen dessförinnan anlänt från Göteborg. 
Den hade skrov av trä på järnspant, var 
107 fot långt och 23 fot brett och gjorde 8 
å 9 knops fart med en ångmaskin med 25 
nominella hästkrafter. Den var av en spe
ciell typ med tre cylindrar varav två stod 
över varandra.

Till befälhavare på Tyra utsågs Frans 
Ferdinand Hellberg. Han var född den 22 
augusti 1857, hade tagit styrmansexamen 
i Västervik 1883 och ångbåtsbefälhavare- 
examen på samma ställe 1884 och var en 
av aktietecknarna i det nya rederiet.

I Jönköpings-Posten annonserades från 
den 16 juni 1897 att Tyra gjorde resor varje 
fredag från Jönköping till Stockholm med 
billiga passagerare- och fraktavgifter. Den
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Ångaren Per Brahe. Foto i Ragnar Magnanders samling

kunde alltså ta ett fåtal däckspassagerare 
på sina resor.

Jönköpings Förenade Ångfartygs 
Ab:s verksam het tas över 1899

Som styrelseordförande för Ångbåts Ab 
Jönköping-Stockholm  ersattes Anders 
Andersson är 1898 av grosshandlare Victor 
Rydén.

Senare samma år tog styrelsen för det 
nya rederiet initiativ till att överta det 
anrika Jönköpings Förenade Ångfartygs 
Ab:s verksamhet. Detta rederi hade bildats 
redan den 6 juni 1851 och ett av dess första 
fartyg var ångaren Esaias Tegnér, byggd 
på Motala Warf i Norrköping 1851. Det 
utvidgade sedan sin ångbåtsflotta som på 
1890-talet bestod av ångarna Per Brahe, 
Primus och Wisingsö, alla byggda vid

Motala Verkstad åren 1857,1876 respektive 
1883. Den sistnämnda hade fått ersätta 
veteranen Esaias Tegnér, och rederiet om- 
bildades därför 1884.

Dessa tre last- och passagerarångare 
gjorde 1891 48, 51 respektive 52 resor pä 
traden Jönköping-Stockholm  och gick 
alltså nästan hela året. Hur lång tid trafiken 
kunde pågå varje år berodde på hur länge 
Göta kanal och Vättern var isfria.

I början av 1890-talet gick Jönköpings 
Förenade Ångfartygs Ab:s verksamhet de 
flesta åren ganska bra. År 1891 fick man 
visserligen notera ett underskott av 13051 
kr men de följande åren gav ett växande 
överskott, från 8 512 kr upp till som mest 
21980 kr.

År 1897 minskade dock rederiets fraktin
täkter på grund av konkurrensen från Tyra.

Överskottet blev då bara 2 236 kr. Ännu 
sämre gick det 1898 med en förlust på 6 316 
kr. Ledningen för Jönköpings Förenade 
Ångfartygs Ab beslutade därför att sälja 
ångarna och upplösa bolaget.

Den första ångare som såldes var den 
modernaste av dem, Wisingsö, som den 23 
december 1898 övertogs av ett konsortium 
i Stockholm för 65 000 kr för att istället tra
fikera linjen Linköping-Stockholm. I april 
1899 fick den Ångfartygs Ab Esaias Tegnér 
i Linköping som ägare.

De två andra ångarna Primus och Per 
Brahe inköptes av skeppsklareraren An
ders Andersson i Jönköping den 9 januari 
1899 för 50 000 kr respektive 25 000 kr, men 
hans avsikt var redan från början att de 
skulle övertas av Ångbåts Ab Jönköping- 
Stockholm som därmed inte längre bara 
skulle ägna sig åt fraktfart. Den 26 januari 
1899 hade detta rederi därför en extra bo- 
lagsstämma för att genomföra detta köp. 
Stämman övervägde också att en av de 
gamla ångarna år 1900 skulle ersättas 
av en nybyggd, tidsenlig gods- och pas
sagerarångare, för vilken ritningar och 
kostnadsförslag redan låg färdiga.

Man behövde som följd av allt detta öka 
rederiets aktiekapital, och på den ordinarie 
bolagsstämman den 17 april 1899 med
delades att ett aktiekapital om 110000 kr 
var inbetalt.

Ett andra Torskogsbygge
Som befälhavare på Tyra tillträdde 1899 
sjökapten Johan Axel Hedlund från Stock
holm. Han var född den 8 januari 1869 och 
tog styrmansexamen 1888 och kaptensexa- 
men 1890 i Gävle. Tyras tidigare befälha
vare Frans Ferdinand Hellberg fick istället 
ta över Primus, och hans två år vngre bror 
Anders Edvin Hellberg blev befälhavare 
på Per Brahe. Han hade tagit styrmansexa
men 1887 och ångbåtsbefälhavareexamen 
1888 i Västervik och kände både båten och 
traden, eftersom han tjänstgjort som l:e 
styrman på både Wisingsö och Per Brahe.

Någon modern gods- och passagerarång
are beställde rederiet ändå inte, men redan 
i juni 1899 köpte det in en andra lastångare 
från Thorskogs mekaniska verkstad. Den 
hade en ångmaskin om 30 nominella häst
krafter av den speciella typ som kallades 
ellingmaskin och fick namnet Jönköping.

Vid bolagsstämman den 30 mars 1901 
utsågs fabrikör John Gustaf Sandwall 
vid Jönköpings Mekaniska verkstad till 
styrelseordförande. Som verkställande 
direktör kvarstod skeppsklareraren An
ders Andersson och i styrelsen ingick som 
tidigare också grosshandlaren Max Helmer 
Sjöstedt i Hjo. På en extra bolagsstämma 
den 26 april 1901 beslöt man sedan att öka 
aktiekapitalet till 150000 kr.

Emil Anderssons ängbätskontor i Lilla Hofellet vid kanalen i Jönköping. Foto i Jönköpings läns 
museums samlingar, troligen frän 1902.
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Viktor Rydberg lämnar Jönköping ca 1910. Vykort ur Bertil Söderbergs samling.

Å ngbåtsbyte till Viktor Rydberg
Ångbåts Ab Jönköping-Stockholm hade 
valt att dela upp tradens Vätterndel sä att 
Primus fick gå från Jönköping via Hjo och 
Vadstena medan Per Brahe tog vägen via 
Gränna och Hästholmen, men att bara ha 
tvä ångare som tog både gods och passa
gerare och istället två fraktångare visade 
sig snart olämpligt.

Den 22 oktober 1903 sålde rederiet där
för ångaren Jönköping till Anders Petter 
Björklund i Karlstad, som den 23 december 
gav ångaren nya namnet Bele. Den hade 
sedan en rad ägare mest för trafik pä Göta 
kanal, fick 1930 Jenny som nytt namn efter 
Sven Algot Svenssons hustru men såldes 
i december 1933 på exekutiv auktion till 
Ab Lindholmen-Motala, som plockade 
ut maskineriet och sålde skrovet till Otto 
Grankvist på Donsö, där det sänktes som 
vågbrytare vid hans nyanlagda varv.

Samma dag som försäljningen av Jön

köping köpte Ångbåts Ab Jönköping- 
Stockholm istället in ångaren Trafik från 
Rederi Ab Norden i Norrköping. Den var 
byggd på Motala verkstads Norrköpings- 
filial Motala Warf år 1885 för Linköpings 
Trafiks Ångfartygs Ab och hade därefter 
sedan 1898 hört hemma i Norrköping. 
Ångaren fick den 20 februari 1904 Viktor 
Rydberg som nytt namn.

Den 27 januari 1904 lämnade grosshand
laren Sjöstedt från Hjo och Jönköpings- 
fabrikören J.G. Sandwall styrelsen, och 
istället invaldes direktör Ernst Leonard 
Hartmann, Jönköping och sjökaptenen 
Frans Ferdinand Hellberg.

Detta år kunde Ångbåts Ab Jönköping- 
Stockholm redovisa en nettovinst pä 25 940 
kr, vilket räckte till en utdelning av 6 % 
till aktieägarna. År 1905 var nettovinsten 
lägre, bara 15154 kr, men den steg 1906 till 
34003 kr, och man fortsatte att dela ut 6% 
på aktierna.

Det visade sig lämpligt att modernisera 
ångaren Primus, som år 1906 fick en ny 
ångm askin och ångpanna vid Motala 
Verkstad.

Bygget av W ilhelm  Tham
Den 14 januari 1909 avled pionjären i rede
riets historia Anders Andersson, och den 3 
april 1909 valdes istället Frans Ferdinand 
Hellberg till ny vd. Han ville nu genomföra 
en ordentlig modernisering av rederiets 
flotta och anskaffade därför konstruktions- 
och inredningsritningar till en ny, modern 
och tidsenligt utrustad last- och passage- 
rarångare. Han infordrade även anbud från 
olika verkstäder, och på bolagsstämman 
den 31 mars 1911 föreslog Frans Hellberg 
att en sådan nu skulle beställas. Lastånga
ren Tyra fick också gå till Sjötorps varv för 
en fullständig ombyggnad.

Beställningen av den nya ångaren gick 
till Motala Verkstad, som i mitten av juli 
1912 levererade ångaren Wilhelm Tham. 
Föga förvånande fick den Frans Ferdinand 
Hellberg till befälhavare.

Wilhelm Tham avlöste nu Per Brahe, 
som från den 24 juli istället insattes på 
dagliga turer Jönköping-Visingsö-Gränna. 
Under 1912 gjorde Primus 66 resor Jönkö
ping-Stockholm, Viktor Rydberg 67 resor, 
Wilhelm Tham 36 resor, Per Brahe 26 och 
Tyra som nu var förbyggd 41 resor.

Per Brahe säljs m en återköps
Även under januari-mars 1913 gjorde Per 
Brahe resor Jönköping-Visingsö-Gränna 
men såldes den 31 mars 1913 för 30 000 
kr via kapten A.E. Hellberg till Ångbåts 
Ab Vista för fortsatt lokaltrafik på södra 
Vättern. Även på detta rederi och på Ab 
Jönköpings Expressångare var för övrigt 
Frans Ferdinand Hellberg vd.

Primus gav 1913 en vinst pä 5 800 kr, 
Viktor Rydberg en vinst på 13 800 kr, Wil
helm Tham en vinst på 14 000 kr och Tyra 
gav varken vinst eller förlust.

Förslag om sam m anslagning  
m ed Ångfartygs Ab Göta Kanal

På bolagsstämman den 30 mars 1914 läm
nade Frans Ferdinand Hellberg över en 
skrivelse från styrelsen för Ångfartygs Ab 
Göta Kanal med förslag om sammanslag
ning av rederierna. Frans Hellberg hade i 
samband därmed fått veta att Göta Kanal
rederiet umgicks med planer att öppna re
gelbunden ångbåtstrafik från Norrköping 
till Jönköping och andra hamnar vid Vät
tern. Styrelsens majoritet beslöt därför att 
återköpa Per Brahe och sätta in den på tra
den Norrköping-Jönköping. Bolagsstäm
man gav samtidigt styrelsen i uppdrag att 
underhandla med Göta Kanalrederiet om 
villkor för en eventuell sammanslagning.

Under 1914 gav Primus en förlust pä 
3 000 kr men lades upp den 1 augusti,
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Vykort med fram och baksida visande sjösättningen av Wilhelm Tham 1912. Ur Ragnar Magnanders samling.
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(CARTE FOSTALE)
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S korstenen  på W il
helm Tham 1912, med 
Ångbåts Ab Jönköping- 
Stockholm s em blem . 
Detalj av Fotopumpens 
leveransbild.

Viktor Rydberg gav en vinst på 11000 kr, 
Wilhelm Tham en vinst på 11000 kr och 
Tyra en vinst på 2 000 kr.

På en extra bolagsstämma den 28 januari 
1915 fanns företrädare för 1515 aktier av to
talt 1 800, varav Frans Ferdinand Hellberg 
ägde 183, Gottfrid Nilsson i Stockholm 
273, kolhandlaren Carl Lundström 125, 
Husqvarna Vapenfabriks Ab 100 och Ång
fartygs Ab Göta Kanal 150 stycken.

Stämman beslutade enhälligt att överlåta 
alla tillgångar till Göta Kanalbolaget, men 
detta skulle också godkännas på bolags
stämman den 31 mars 1915. På denna 
bolagsstämma beslutades om bolagets 
upplösning genom likvidation.

Efter avvecklingen av Ångbåts Ab Jön- 
köping-Stockholm fick kapten Frans Ferdi
nand Hellberg en ny viktig uppgift inom 
Ångfartygs Ab Göta kanal, nämligen som 
rederiets trafikchef.Wilhelm Tham vid Lilla Bommen i Göteborg. Vykort frän 1920-talet ur Bertil Söderbergs samling.
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G ö t »  och T r o l l h ä t t e  k a n a l e r

A ngfartygs-A ktiebolaget Göta Kanals
Passagerare-åogara

B, von P la ten , Ceres, Juno, 
M otalaström , Pallas & Venus. ,

Turlista frän 1911. Samtliga turlistor från 
Bertil Söderbergs samling

Ceres i Lilla Bommens hamn. Vykort utgivet av Klubb Maritim-Göteborg.

det Primus och Per Brahe, men efter den 
senare ångarens totalhaveri insattes istäl
let Viktor Rydberg på denna trad. Även 
denna ångare sjönk den 20 oktober 1922 
söder om Stenskär i Trosa skärgård på resa 
Stockholm-Jönköping varvid tre personer 
omkom. Ångaren bärgades och byggdes 
om en hel del och fick sedan det nya nam
net Astrea.

Istället sköttes trafiken Jönköping-Stock
holm därefter av Motalaström och Primus, 
där den ena av dem tog vägen via Visingsö, 
Hjo och Vadstena och den andra via Vi
singsö, Gränna, Hästholmen ocli Vad
stena. Färden tog 36 timmar, och i motsatt 
riktning bytte man resvägarna. Sista året 
Primus gjorde sådana turer var 1932, och 
1933 ersattes den av Baltzar von Platen.

För att få fler passagerare på traden Jön- 
köping-Stockholm hade Ångfartygs Ab 
Göta Kanal år 1926 anskaffat en turistauto- 
mobil, som sattes in på turer från Göteborg

Efter bärgningen av Viktor Rydberg renoverades ångaren och fick namnet Astrea. Arkivbild 
Bertil Söderberg.

Ny ordinarie befälhavare på Wilhelm 
Tham blev från 1915 till 1937 Johan Axel 
Hedlund, som tidigare fört Primus. Han 
ersattes sedan av Tor Viktor Bergstedt- 
Grönwall och från augusti 1942 av Gustaf 
Herman (Gösta) Pepa. En som också tjänst
gjorde som befälhavare på ångaren under 
delar av åren 1919,1934,1949 och 1954 var 
sjökapten Johan Henning Lund.

Nya roller för ångarna
Av rederiets ångare fick Wilhelm Tham, 
Primus och Per Brahe ännu 1916 gå Jön- 
köping-Stockholm, men 1917 flyttades 
Wilhelm Tham över till traden Göte- 
borg-Stockholm tillsammans med Viktor 
Rydberg och lämnade därmed sin ur
sprungstad.

Ångfartygs Ab Göta kanal använde 
därefter bara två passagerarångare på 
traden Jönköping-Stockholm. Först var

fW W s

Primus vid Lödöse Varv 10 juli 1936. Varvs och Sjöfartshistorisha Föreningen i Göta Älvdalen.
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till Jönköping via en del m ellanstatio
ner, bland annat Läckö och Hjo och med 
övernattning i Lidköping och Jönköping. 
Denna kombination med ångbåtstrafiken 
Jönköping-Stockholm gick så bra att man 
1928 köpte in ännu en sådan turistbuss. År
1933 hade man bara en turistautomobil i 
trafik, och sedan lade man ner dessa turer.

Den 7 december 1934 grundstötte Wil

K fl N fl l

funo vid Berg sista aret med ängdrift, 1955. Foto Arne Sundström.

Tillfälliga turer under krigsåren
Efter krigsutbrottet 1939 lades alla rederiets 
ångare först upp. Sommaren 1941 satte 
man ändå in ångaren Diana på en del turer 
från Stockholm till hamnar vid Vättern,

Wilhelm Tham lämnar Ulla Bommens hamn i Göleborg II juli 1952. Foto Curt S Ohlsson. 
Vykort utgivet av Klubb Maritim-Göteborg.

helm Tham och sjönk vid Hornö Kalv 
söder om Stenskärs fyr utanför Mörkö, 
några hundra meter från den plats där 
Viktor Rydberg havererade 1922. Det var 
inga passagerare med, och besättningen 
räddades oskadad. Ångaren bärgades 
och rustades upp på Sjötorps varv. Om
byggnaden av Wilhelm Tham skildrades 
utförligt i Svensk Sjöfartstidning den 15 maj 
1935, som omtalade att praktiskt taget hela 
inredningen gjorts med dåtidens innemate- 
rial, träfiberskivan Masonite, infattad med 
mahognylister och hållen i ljusa färger. De

10 enkelhytterna och de sex dubbelhyt
terna hade utrustats med Dux-madrasser 
och tegelfärgat möbeltyg, och det fanns 
handfat i rostfritt stål med rinnande vatten 
i alla hytter. Via två trappuppgångar nådde 
man den smakfullt inredda matsalongen 
i aktern och konversationssalongen på 
överbyggnadens förkant, med korgmöbler 
och skrivbord. Över dessa salonger fanns 
ett promenaddäck helt akterut, också här 
med bekväma korgstolar.

Våren 1937 beslutade rederiet att slopa 
Motalaström, som såldes och ändrades till 
pråm, och turerna Jönköping-Stockholm 
fick detta sista år skötas enbart av Baltzar 
von Platen.

För att klara kanaltrafiken mellan Göte
borg och Stockholm lät man Sjötorps Varv 
bygga om Primus, som ju legat upplagd 
sedan år 1932. Varvet följde samma riktlin
jer som vid reparationen av Wilhelm Tham 
och även denna gång gjordes nästan allt 
i inredningen av Masonite. Matsalongen 
som nu renoverades hade vid en ombygg
nad pä Göta verken våren 1925 flyttats upp 
från huvud däcket, då ångaren även fick 
en rätt uppåtstående mast och skorsten. 
År 1906 hade den ju fått en ny ångmaskin 
och ångpanna vid Motala Verkstad, och 
den behövde därför inte bytas ut. Rede
riet kallade nu fartyget för en första klass 
turistångare och gav den det nya namnet 
Ariadne. Den fick de första åren göra 
kanalresor utan sådana uppehåll som de 
andra ängarna gjorde.
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Wilhelm Tham vid Riddarholmen i Stockholm 7 juni 1963. Foto Arne 
Sundström.

Övre akterdäck pä Wilhelm Tham. Foto Arne Sundström 20 juli 1963.

och 1942 fick den gå på tredagarsturer 
hela sträckan Stockholm-Göteborg. Wil
helm Tham fick denna sommar göra turer 
Stockholm-Jönköping via Motala, Vad
stena och Visingsö. Sedan lades alla turer 
till Jönköping ner. Under 1943 gick Diana, 
Wilhelm Tham och Astrea Stockholm- 
Göteborg, 1944 även Ariadne och efter 
kriget även Juno.

Av de lastångare som tillhört Ångbåts Ab 
Jönköping-Stockholm behöll Ångfartygs 
Ab Göta Kanal lastångaren Tyra till 1943, 
då den först såldes till ett partrederi i Ma- 
riestad som bytte dess namn till Christer 
men kort därefter överlät den till Pehr 
ErikSantesson i Grisslehamn som gav den 
namnet Pehr Erik för att använda den vid

Wilhelm Tham vid Lilla Bommens hamn i Göteborg. Foto Bertil Söderberg i början av 1960-talet.

bärgningsuppdrag. Den bytte sedan ägare 
ganska ofta, fick 1956 namnet Lillemor 
efter att ha motoriserats, förföll och ham
nade som vrak först vid Vårby och sedan 
i Hammarby sjö, där detta pionjärfartyg 
slutade sina dagar.

Efter andra världskriget sålde Ång
fartygs Ab Göta Kanal Ceres, Pallas och 
Baltzar von Platen till Norge för att an

vändas som logementsfartyg och tio år 
senare, 1956, utrangerades även Ariadne 
och Astrea som såldes för nedskrotning i 
Tyskland respektive Belgien.

M odernisering  
av återstående kanalbåtarn

Efter dessa försäljningar återstod tre ka
nalångare. Av dessa fick Diana oljeeldning

Itine ra rio  de 1959 —  Tarifas  
Pianos sobre camarotes

—  91 .5  m .

M apa de nivel del Canal de G öta

El Canal de Göta
El viaje por el Canal — una öptim a atracciön  turfstica

'LHELM THAM
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Göta 
Kanal
Sveriges vackra vattenväg

1981

1951, motoriserades 1969 och ombyggdes 
en hel del 1975. Juno byggdes om till mo
tordrift 1956 och fick ett förlängt däckshus 
1961. Wilhelm Tham fick åtta nya hytter 
och en utökad matsal 1950 och ett förlängt 
däckshus 1960. Den var ändå kvar som 
koleldad ångare till 1966.

Ägare till alla tre har ändrats flera gånger 
på senare år men ingår numera i koncernen 
Strömma Turism & Sjöfart Ab.

År 1954 gjorde Ångfartygs Ab Göta 
Kanal ett försök att återuppta trafik till 
Jönköping. Man inköpte då motorfartyget 
Stallarholmen, som ursprungligen varit 
lotsfartyget Göteborg men sedan haft 
en rad olika uppgifter ocli namn. Den 
ombyggdes nu helt vid Bohus Varv, fick 
namnet Athena och insattes t ex mellan 23 
juli och 10 september 1955 på turer mellan 
Jönköping och Bergs slussar via Gränna, 
Visingsö, Hästholmen, Vadstena och Mot
ala. Från Jönköping var avgångstiden kl 
8.00 på söndagar, onsdagar och fredagar,

och till Berg kom man 22.30, varifrån en 
turistbuss gick in till Linköping. Man 
erbjöd också anslutning i Hästholmen till 
ångaren Trafiks turer till Hjo och i Vadstena 
till Karlsborgstrafiken.

Denna sista Jönköpingstrafik gick inte 
särskilt bra och lades sedan ner. Athena 
hyrdes istället ut för trafik i Öresund, gick 
1956 istället Strömstad-Fredrikstad och 
såldes 1957 till ett partrederi på Lidingö 
och fick nya namnet Götaland. Den finns 
kvar med andra ägare och uppgifter, nu
mera med namnet Kung Carl Gustaf ocli 
i trafik vid Uppsala.

De fyra bilderna nedan är tagna vid Wilhelm 
Thams avgång från Packhuskajen i Göteborg 
den 21 augusti 2012. Hela jubileumsåret hade 
Wilhelm Tham en vimpel i masten med texten 
"100 är". Foto Bertil Söderberg.

Frän vänster styrman Pierre Drakner och kapten Albert Håkansson -vid avgången frän GöteborgHundraärsvimpeln vajar för vinden.
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lsbelagda sjön Boren hindrade kanal trafiken. Foto troligen från 1925. Arkivbild Bertil Söderberg.

Några sjöfartsminnen från kanalresor med sjökapten Gösta Pepa
Arne Sundström

En befälhavare som tjänstgjorde länge på 
Wilhelm Tham var Gösta Pepa. Han var 
född den 9 mars 1896 i Stora Kils försam
ling i Värmland, och hans fullständiga 
namn var Gustaf Herman Pepa. När och 
varför han valde kortnamnet Gösta Pepa 
vet jag inte.

Gösta Pepa gick år 1912 till sjöss i skol- 
skeppet Abraham Rydberg, praktiserade 
sedan på olika segel- och ångfartyg till 
1918 och avlade styrmans- och ångbåtsbe- 
fälhavarexamen i Stockholm 1919. Efter att 
ha fått styrmansbrev 1920 började Gösta 
Pepa den 3 april 1920 den anställning vid 
Ångfartygs Ab Göta Kanal som han sedan 
fortsatte till sin pension på hösten 1962. 
Första åren tjänstgjorde han som styrman 
på Pallas vars befälhavare var den talföre 
sjökaptenen Henrik Hansson, som hade 
börjat pä kanalbåtarna redan 1881 och 
blev befälhavare på Pallas 1890. Hansson 
fortsatte därmed till den 15 augusti 1930 
då han avled ombord på sin 74-årsdag 
och Gösta Pepa fick överta tjänsten som 
ångarens befälhavare.

Om Henrik Hansson har det berättats 
många lustiga historier, som Gösta Pepa 
återgivit.

En gång frågade en amerikansk miss 
vad det var för ras på de vita och svarta 
kor, som betade vid Fimmersta gård i 
Västergötland.

-  Det där är black and white leghorn, 
svarade Hansson.

Missen verkade nöjd, men en svensk 
lärarinna, som var med ombord, invände:

-  Men kapten, leghorn det är väl i alla 
fall höns det.

-  Ja visst, svarade han, men vill lion tro 
att det är kor, så kan hon väl få det.

Vid ett annat tillfälle, när båten anlände 
till Vadstena, där den skulle ligga en tim

me, sade Hansson till passagerarna:
-  Nu skall ni gå iland och i klosterkyrkan 

titta på Birgittas kranium som finns där.
-  Ja, men finns inte det i Rom, invände 

en passagerare.
-Jo , kanske det, blev svaret, men det här 

är hennes barnkranium, svarade Hansson.
Gösta Pepa förde Pallas till krigsutbrot

tet 1939, dä ångaren lades upp men fick på 
hösten detta år ta över befälet på Diana. 
Under 1940 tjänstgjorde Pepa också på 
rederiets lastångare Västmanland och när 
Diana sommaren 1941 togs i drift för turer 
från Stockholm till Jönköping fick han föra 
denna ångare.

År 1942 lät rederiet Wilhelm Tham ta 
över dessa turer och den 8 augusti 1942 
blev Gösta Pepa ångarens befälhavare som 
ersättare för Erik Widar Carlsson, senare 
välkänd kapten på Juno.

Gösta Pepa var kvar som befälhavare på 
Wilhelm Tham ända tills han som pensio
när gick i land på hösten 1962. Enligt vad 
Pepa själv berättat gjorde han under alla år 
1 632 resor på kanalen.

Isvintern 1925-1926
Gösta Pepa har i olika media, bland annat i 
Sveriges Radio 20 och 27 juni 1982, berättat 
om sina egna minnen från kanaltrafiken. 
Sä här skildrade han en händelse under 
isvintern 1925-1926:

-  Före andra världskriget gick kanalbå
tarna varje år så länge inte isen lade hinder 
i vägen för deras framkomlighet. Segla- 
tionstiden kunde därför variera ganska 
betydligt, men i allmänhet räckte den till 
framemot mitten av december, berättade 
Gösta Pepa, men jag har också varit med 
om restider med svåra ishinder. År 1925

Kanalbåtar under uppläggning i Motala 1925. Foto frän Bengt Gustavsson, Lilla Edet.
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Trolhätte Kanal hjälper "Inlands" Svea i Göta älv. Foto frän Bengt Gustavsson, Lilla Edet.

avgick vi från Stockholm den 23 november 
på kvällen. Vädret var vackert och milt 
och ingav inte en tanke på annalkande 
kyla. Kanalen mellan Mem och Motala låg 
också isfri. Vi anlände till Vätterstaden på 
morgonen den 26 december och då hade 
kvicksilvret under natten krupit ned en 
del under nollstrecket. Hela förmiddagen 
åtgick för lossning och lastning i Motala, 
och när vi på aftonen passerade Bottensjön, 
mellan Rödesund och Forsvik, hade den 
redan fått ett istäcke, likaså sjön Viken. Nå
got hinder utgjorde dock isen inte, vare sig 
på sjön eller i kanalen. Mot kvällen tilltog 
kylan och när vi hade passerat Töreboda, 
började snö falla. Vinden tilltog allt mer 
och när vi anlände till Sjötorps tredje sluss, 
rådde full snöstorm. Snötäcket mätte här 
flera decimeter och vi tog fast för att av
vakta. Den 27 på morgonen rådde fortfa
rande samma snöstorm, varför vi låg kvar 
i Sjötorp tillsammans med en del andra 
fartyg, som också inväntade bättre väder.

Pä middagen nästa dag upphörde snöfal
let, himlen klarnade upp, men vinden var 
fortfarande hård kuling. Då vi inte ville 
riskera att få svårigheter med att komma ut 
från Sjötorp, beslöt vi att försöka fortsätta 
resan, åtminstone till Brommösund. Det 
tog oss modiga tvä timmar att komma från 
kajen ned till sjöslussen. Skymningen hade 
nu börjat falla, men då det alltjämt var klart 
och fullmåne, när vi kom till Brommösund, 
fortsatte vi. Allt gick bra, även om sjön var 
mycket grov och fartyget rullade kraftigt, 
tills vi kom tvärs Hindens lysboj, cirka tvä 
och en halv timmes gångtid till Väners
borg, då snön åter började falla. Sikten 
blev praktiskt taget lika med noll. Fyrarna 
snöade igen och nu gällde det att få tag på 
Norrmansgrundets lysboj, cirka 40 minuter 
från Vänersborg. Vinden var nordostlig och 
sjön mycket grov och när vi kom närmare 
land hördes bara vågornas dån, då de bröt 
mot bergen. Alla kallades på däck ifall nå
got skulle hända. Distansen var avverkad 
och alltjämt ingen lysboj synlig. Vi prövade 
med strålkastarljus för att söka fånga något 
sjömärke, men då blev det som nog de 
flesta vet ungefär som mjölk.

Men har man tur, eller en skyddande 
han, så har man ty det märkliga inträffade 
att strålkastarens ljuskägla ett, tu tre slog 
direkt på bojen, som då befann sig högst 
en halv båtlängd framför fartygsstäven 
och var totalt översnöad. Det var med stor 
tacksamhet vi nu kunde notera att vi snart 
var i säkerhet i Vänersborgs hamn.

Men ännu en episod skulle dessförin
nan inträffa. Efter att ha passerat yttersta 
vågbrytaren avgavs signal för broöpp
ning till brovakten i Vänersborg. Signalen 
upprepades ett par gånger, men vi befann 
oss omkring 100 meter från bron, visade 
det sig att den fortfarande var stängd. På 
densamma befann sig många karlar, som

med yxor och spett arbetade för att fä den 
att svänga upp. Att backa upp i den härda 
vinden var ogörligt, men just som stäven 
befann sig bara några meter från bron, 
svängde den och passagen var fri. Den 
hade på tre dagar inte öppnats och hade 
på grund av is och snö frusit fast och gick 
först i sista minuten att öppna.

Vänersborgs hamn var packad av fartyg 
som väntade på möjligheten att komma 
vidare. Bland dem fanns Motalaström, 
Juno, Göta Kanal IV, Vestmanland och 
Engelbrekt som var på väg mot Stockholm. 
Vi sade åt dem att de nog inte skulle lyckas 
med detta, men de satte inte någon stor till
tro till våra varningar. Vi fortsatte på natten 
vår resa ned till Trollhättans slussar och av
vaktade där morgonen. När vi då lämnade 
slussarna visade termometern -  21 grader, 
och stora delar av Göta älv var redan isbe- 
lagda. Efter utlossning i Göteborg gick vi 
för uppläggning till varvet.

De uppgående fartygen avgick samtliga 
från Vänersborg när vinden bedarrat och 
snöfallet upphört, men när de kommit in 
i kanalen vid Sjötorp fick de se att vi inte 
överdrivet situationen. Det blev för dem 
att stöta sig tram meter för meter och efter 
några dygns ihärdigt arbete hade de lyck
ats slå sig fram till Vättern. Några fick lossa 
sin last i Rödesund och andra fortsatte till 
Motala. Där stannade Motalaström och 
lastångarna, men kaptenen på Juno ville 
försöka komma upp till Stockholm. Dä 
Ceres ocli en del andra fartyg satt fast i isen 
vid Skarpåsen i närheten av Bergs slussar 
ansågs det påkallat att Juno fortsatte.

Ceres hade under arbetet med att stöta 
sig fram slagit sönder något blad på sin 
propeller och var följaktligen inte lämpad 
att agera isbrytare, varför den fick invänta 
Junos ankomst. Hon lyckades också ta sig

dit, varefter de befriade fartygen kunde 
fortsätta mot Motala, där även de blev kvar 
över vintern. När Juno sedan kom fram till 
Berg (Heda slussar) förbjöds hon fortsätta, 
enär chefen för kanalen inte ville riskera 
att få slussarna sönderkörda på grund 
av isens tjocklek och mängd. Hon blev 
därför nödsakad att vända om till Motala, 
dit hon anlände med skadad propeller 
och fick stanna för uppläggning. Följden 
av detta blev att Motala Verkstad blev 
överlupen med fartyg, och dess torrdocka 
har väl varken förr eller senare hyst ett så 
stort antal Göta kanalbåtar samtidigt som 
denna vinter.

Så kom då våren och utrustningen. 
Fartygen gjordes klara att ge sig iväg igen. 
Från Stockholm hade Baltzar von Platen 
och några lastfartyg avgått. De befann sig 
på Roxen och mötte inte något hinder, och 
det ansågs därför lämpligt att de i Motala 
övervintrade fartygen kunde ge sig iväg. 
Men kung Bore, som härskade på Boren, 
hade beslutat något helt annat. Man för
sökte på alla vis forcera isen, men med 
negativt resultat. I det skedet rekvirerades 
bogserbåt frän Röda bolaget i Göteborg och 
då skulle väl isen ge vika trodde man. Men 
det gick inte i alla fall. Man backade, stötte 
och satte fullo fart mot isen, men alltjämt 
med negativt resultat. Den ena dagen gick 
efter den andra, men någon ljusning syntes 
det inte bli.

Sä kom någon på en ljus idé. En vanlig 
plog anskaffades, och framför den fattade 
besättningen tag i ett rep, och så började 
man ploga upp sjön. På detta vis fick man 
isen tunnare och sedan man plogat några 
gånger befanns det att bogserbåten orkade 
med den förtunnade isen. Under öron
bedövande vrå! från fartygets ängvisslor 
möttes så de ost- och västgående fartygen
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och kung Bore fick dra sig tillbaka och 
avvakta en annan vinter. Detta var nog en 
av de besvärligaste vintrarna för rederiet 
under min tjänstetid, menade Gösta Pepa.

En storm resa 1931
En annan skildring gällde en stormdrabbad 
tur högsommaren 1931.

-  Den 9 juli 1931 lämnade Pallas Stock
holm på sin ordinarie tur till Göteborg. 
Vinden var frisk men knappast hård, men 
undan för undan ökade den i styrka, och 
då vi passerade Björkfjärden i Mälaren 
rådde redan hård kuling. Då vi kom in i 
Södertälje kanal uppmanade Gösta Pepa 
ångarens styrman att ta in sunseglen för att 
minska vindens tryck mot fartyget. Då han 
inte kom upp förrän i kanalen hade han inte 
haft någon känning av vindens styrka och 
ansåg tydligen att min order om ta in seglen 
var väl rigorös. Han anbringade istället bara 
surrningar över dem, vilket han tyckte skulle 
vara tillfyllest.

Efter att ha slussat i Södertälje fortsatte 
så vår resa. Själv hade jag gått ned för att 
inta middag. Sä snart vi lämnat kanalen 
och kom ut på Hallsfjärden gick vinden, 
som ytterligare ökat till full storm, till 
attack mot oss och länge dröjde det inte 
förrän styrman kom in i matsalen och var 
ångerköpt för att han inte utfört den order 
jag hade gett. Först nu insåg han det be
rättigade till den och anhöll att jag skulle 
komma upp, medan sunseglen togs in.

Regnet hade den sista halvtimmen form
ligen vräkt ner. Efter att ha slängt på mig 
min oljerock gick jag upp på bryggan. 
Någon möjlighet att ta in sunseglen, när 
vinden nu låg på från sidan, fanns inte. 
Jag saktade då in farten och gick upp mot 
vinden, men på grund av regnet hade sejs- 
ningarna dragit åt sig så att det var omöjligt 
att lossa dem. Vi var därför tvungna att 
kapa dem och på det viset få in sunseglen. 
Sedan återtog vi vår kurs och jag gick in för 
att, som jag trodde få någon timmes vila.

Snart kom dock styrman in i min hytt och 
rapporterade att spisen i köket höll på att 
ge sig iväg från skottet. Vi hade nu kommit 
utanför Bokö och sjön var grov, då öppna 
havet här har fritt spelrum. Att vända lät sig

Vestm anland var en av
båtarna Gösta Pepa förde 
befäl pä.

inte göra på grund av den grova sjön och när
heten av skär och kobbar. Spisen fick surras.

Det var en utomordentligt vacker syn att 
se havet i vilt raseri vräka sig mot grund 
och böar, så att vattnet kastades i kaskader 
högt mot skyn. Vindstyrkan var nu uppe i 
35-40 meter per sekund. Pallas som var en 
mycket god sjöbåt vakade sjöarna bra och 
framåt gick det, även om hennes rörelser 
inte helt uppskattades av alla ombord
varande. Utkomna på Örsbaken, utanför 
Nyköping, blev det en lustiger dans och 
då det inte fanns någon möjlighet att i den 
rådande sjögången kunna servera någon 
mat över huvud taget, beslöt jag att angöra 
Oxelösund och kvarligga där ett par tim
mar, för att ge passagerarna tillfälle att inta 
sin middag. Många middagsgäster blev det 
inte som infann sig. De flesta kände tydli
gen ingen högre längtan efter kyckling och 
jordgubbar utan föredrog att inta ryggläge 
i sina hytter.

När middagen var avklarad lämnade 
vi åter Oxelösund för att se om det fanns 
någon chans att ta sig över Bråviken. Här 
ligger hela havet öppet och vinden har fritt 
spelrum. När vi blickade ut över viken var 
det som en kokande häxkittel och våg
dalarna verkade rätt så skräckinjagande. 
Jag beslöt emellertid att göra ett försök 
att komma över, och vi dök ut vid fyren 
Femörehuvud och tog sjöarna på babord 
bog. Det var som att åka berg- och dalbana, 
men framåt gick det. Jag fortsatte rakt ut så 
långt att jag fick Kungshamns fyrar tvärs. 
Sedan girade vi styrbord och styrde rakt 
ned mot dem. På så sätt fick jag vind och sjö 
rätt i aktern, och med reducerad fart gled 
Pallas som en svan, sakta men säkert allt 
närmare Kungshamns fyrar. Dessa ligger 
på vägen mot Norrköping och man kan 
vid hårt väder gå den vägen för att bakom 
holmar och skär söka sig fram inre vägen 
mot Arkösund. Efter cirka 40 minuters 
rullning började vi så få lä och den värsta 
biten var avverkad.

Vid Arkö låg Wilhelm Tham för dubbla 
ankare ocli avvaktade sitt tillfälle att kunna 
komma vidare, men med ett par timmars för
sening anlände vi med Pallas till Göta kanal 
vid Mem efter en av de värsta stormresor jag

TnrUstafrän året när Gösta Pepa gick i pension.

Wilhelm Thams skeppsklocka och tillverk- 
ningsskylt. Foto Arne Sundström 20 juli 1963.

upplevt under min seglationstid.
Vana atlantresenärer påstod samstämmigt 

att de aldrig varit med 0111 något liknande, 
men även att en så intressant ocli storslagen 
färd hade de inte heller tidigare varit med 
om. Nog tror jag ändå att de flesta drog en 
suck av lättnad över att var inne i den lugna 
kanalen. Under denna stormdag mejades 
för övrigt över en och en halv million träd 
ned utefter stormens väg, ocli den får nog 
betraktas som en ganska ovanlig händelse 
vid denna tidpunkt på året. ■§-

18 :



Sydfart i Grönhögen en regnig och ruskig höstdag. Foto Krister Bång den 4 oktober 2012.

Sydfart räddad

Krister Bång

Det är med stor glädje och tillfredsstäl
lelse som vi kan konstatera att kustfar

tyget Sydfart räddats som handelsfartyg. 
Alltsedan fartyget lades upp i april i år och 
fartygets mångårige skeppare Larry Hans
son gått ur tiden i juli, var det många som 
undrade vad som skulle hända med detta 
historiska fartyg.

Det har funnits flera spekulanter på 
fartyget, bland annat företagare från Stock
holm som funderat på att använda henne 
som kafé. Men den 6 oktober såldes Syd
fart till en grupp aktivt sjöfolk som skall 
driva fartyget vidare i kommersiell fart.

Gruppen består av Stefan Dombrowsky, 
Peter Eriksson, Anders Nielsen, Mikael 
Karlsson, Susanne Löfstedt-Karlsson samt 
Per och Bo Tillaeus.

Fartygets ägare blir det nybildade Ång
fartygs Ab 1879 där Stefan Dombrowsky 
är styrelsens ordförande och där ägandet 
delas lika bland gruppens medlemmar. 
Fartygets hemort ändras till Kalmar och 
man behåller namnet Sydfart.

Den 13 oktober hämtades Sydfart i 
Grönhögen och gick till Kalmar där man 
förtöjde vid 15-tiden. Frampå vårkanten 
skall fartyget tas på slip och bottenbesikti- 
gas innan hon åter sätts i fart.

Sydfart skall bland annat gå med spann- 
målslaster och man har redan en utfästelse 
från Lantmännen om att transportera 1000 
ton spannmål under sommaren. Fartyget 
kommer att bemannas av delägarna när 
de är hemma på ledighet från sina ordi
narie jobb.

-  Något vinstsyfte har vi inte i första 
hand, utan vi vill bevara fartyget i det skick 
det har nu, säger Mikael Karlsson, en av 
delägarna. Fartyget är i mycket gott skick 
och det finns ett behov av henne på mark
naden, så vi hoppas på en ljus framtid.

Sydfart byggdes redan 1879 i Torskog 
och har alltsedan dess gått i trafik, alltså 
hittills i 133 år. Hon torde vara världens 
äldsta lastfartyg i trafik. Lastförmågan 
är 280 ton. De tidigare ägarna, Larry och 
Peter Hansson i Grönhögen, köpte fartyget 
1977 så hon är välkänd och välaktad på 
ostkusten.

Vi på tidningen Länspumpen önskar de 
nya ägarna all framgång i sitt viktiga värv.
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Valborg ligger i Flackets bojar utanför Mastlmggskajen den 2 maj 1946. Den finska flaggan är hissad pä flaggspelet. Vad gjorde Valborg i Göteborg 
dä? Fotot har lånats av Lisbeth Thorell-Berg vars far Sigvard Thorell tog bilden.

En udda skandinavisk motorseglare

Bertil Söderberg

För något år sedan fick jag ett brev från 
Bengt Westin i Kramfors, innehållande 

några foton som han inte var intresserad av, 
och undrade om det var något av intresse 
för Klubb Maritim-Göteborg. Bland fotona 
fanns en ovanlig tremastad skuta som jag 
inte kunde identifiera. Se bilden nedan.

Något år senare fick jag ett samtal från 
klubbmedlemmen Waldemar Johansson, 
som berättade att Västra Frölunda Hem
bygdsförening hade fått några fotoalbum 
där det fanns två skutor som man inte 
kunde identifiera, och undrade om vi 
kunde ta in dem i LP. Den ena var ett vrak 
och den hade vi med i Horisonten Runt i LP 
2012:1. Den andra skutan fanns på en bild 
från Göteborgs liamn och hon låg i Flack
ets bojar utanför Masthuggskajen. På en 
gång kände jag igen skutan som den Bengt 
Westin sänt, men vad var det för en skuta?

Efterforskning och hjälp från Erik Hag 
och Torsten Hagnéus gav följande resultat.

Fotot som Bengt Westin sände visar Valborg efter 1933 dä hon fick tvä motorer. Kan någon säga 
var bilden är tagen? Arkiv KM-Gbg.
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på offentlig auktion. Denna avhölls den
20 i samma månad och Valborg inropades 
då av Hugo Lindqvist, Mariehamn för 
ett partrederis räkning för 173 200 finska 
mark. Fartyget köptes enligt köpebrevet i 
befi ntligt skick liggandes dockad i Neapel. 
Partrederiet bestod av ätta delägare där 
Hugo Lindqvist och Gustaf Eriksson hade 
vardera 40/100, samt de övriga sex de 
återstående andelarna. Till huvudredare 
utsåg man Hugo Lindqvist.

Den 22 mars 1933 förvärvade Gustaf 
Eriksson ytterligare 18/100 och utsågs då 
till huvudredare. I augusti 1933 hade Val
borg anlänt till Nystad och lades upp vid 
varvet där. Man installerade två stycken 
begagnade råoljemotorer och den 28 juli
1934 lämnade Valborg varvet som motor
seglare. Motorerna kom från den 1918 i 
Astoria, Or. Byggda skonaren Odine som 
avriggades vid varvet.

„T, „ . I mars 1936 bildades Rederi Ab Valborg
Ett foto pa Valborg taget strax innan branden den 5 mars 1944 i Porsgrunn, Erling Skjold, som (Gustaf Eriksson) i Mariehamn. Den 19 
jag fått det ifrän, tror att det är taget pä resan dit. Fotot är taget av tyska minsveparen M  - 446.

Byggd för norskt rederi
Skutan byggdes 1919 av Cholberg Ship- 
yird, Victoria, B.C., USA som fyrmastad 
-.artoppad skonare för A /s Wood (H. Ch.
Hansen & V. Holm) i Porsgrund. Hon fick i 
■lopet namnet Washington. Varvet byggde 
~e fyrmastskonare vilka alla 1919 levere- 
raues till norska rederier. Den första var 
Gunn följt av Vancouver och Washington.

Ar 1922 såldes Washington till H.C. Paus 
.vnudsen, Kragerö. Den nye ägaren gav 
skutan namnet Cyntia. Han behöll dock 
inte Cyntia så länge för i köpebrev av den
21 augusti 1923 sålde han Cyntia, som låg 
upplagd i Mariehamn, till Varvs & Rederi 
Ab Viking i Saltvik för 1700 engelska pund.
Nytt namn blev Valborg, vilket hon kom 
att behålla ända till 1948 då hon fick sitt 
sista namn Margareta.

Tre ar senare den 4 mars 1926 beslutade 
\ arvs & Rederi Ab Viking på årsstämma att Efter uppläggningen i Sämstad bogserades Valborg till Norra hamnen i Lysekil, där Skandiaverken 
upplösa bolaget och sälja bolagets fartyg renoverade motorerna, Foto Margareta Sahlin, ur Terje Fredhs bok Frän Westfalen tiil Gripen.

december samma år registrerades Valborg 
på rederiet. Under andra världskriget kom 
Valborg att tidsbefraktas av den tyska 
Transportflotte Speer, Einsatsleitung i Oslo. 
Valborg råkade ut för en brand i inred
ningen akteröver på våren 1944 och blev 
liggandes i kondemnerat skick i Moss i 
Oslofjorden. Den 3 juli 1944 meddelades att 
fartyget överlåtits på den tyska befraktaren 
och dess assuradörer till Rederi Ab Valborg 
utbetalat försäkringsbeloppet.

Den 29 april samma år sålde tyskarna 
skutan i brandskadat skick till Ab P. Mo
lander Oy, Björneborg för 1262250 finska 
mark. Hon låg då i Porsgrund. Fartyget 
bogserades till Lysekil och lades först upp 
i Sämstad, men fördes senare till Norra 
hamnen i Lysekil, där Skandiaverken re-

Bilden frän Västra Frölunda hembygdsförening visar säledes Valborg. Här ser hon bedrövlig ut 
och har inte finska flaggan i aktern.
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Valborg som Margareta av Piikiö. Här har hon fatt däckshus ned kommandobrygga och en "riktig" skorsten. Bild frän Raumo Sjöfartsmuseum 
via Erik Hag.

parerade maskineriet. På hösten 1945 läm
nade Valborg Lysekil. Den 24 september 
1945 såldes skutan med bibehållet namn till 
Ab Spurt (Petter C. Molander), Björneborg.

I Göteborgs hamn
Nu kommer vi till en intressant sak då 
Valborg ligger i Göteborgs hamn den 2 maj 
1946. Bifogade foto har jag fått av Lisbeth 
Thorell-Berg vars far Sigvard Thorell tagit 
fotot. Även det fotot som kommer från 
Västra Frölunda Hembygdsförening visar 
Valborg på samma plats. I Göteborgs stads
arkivs liggare för ankommande fartyg fann 
jag att Valborg anlände till Göteborg den 
15 april 1946 kl 20.50 och förtöjde i Flackets 
bojar 11-13. Hon kom från Lysekil och hade 
ingen last. Befälhavare var E. Molander och 
Valborgs hemort var Björneborg. 
Fredagen den 17 maj kl 11.00 förhalades 
Valborg från Flackets bojar till Lindhol

mens varv. Vad som utfördes på varvet 
vet jag inte men kanske för dockning. Hon 
lämnade varvet den 22 samma månad 
kl 13.00 och förtöjde vid kajplats 26 på 
Masthuggskajen. Påföljande dag kl 18.00 
avgick hon till okänd ort. En uppgift från 
Erik Hag säger att Valborg var på resa 
Mäntyluoto till Dublin då hon gick in till 
Göteborg den 18 maj 1947. Påföljande dag 
fortsattes resan.

avgasrören vilka drogs i en skorsten genom 
det nybyggda däckshuset som inrymde 
kommandobrygga mm.

När Margareta var på resa Stettin-Ny- 
borg den 27 januari 1950 med full last av 
kol sprang hon läck och sjönk efter att ha 
kört på ett vrak utanför Greifswald. Besätt
ningen räddades men den gamla skutan 
blev totalförlust.

USB-minnen
Klubb Maritims egna USB- 
minnen, snyggt lasergraverade, 
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.

Sista tiden
Den 18 februari 1948 köptes Valborg av 
Carl Johan Mattsson, Pikkiö för 8000000 
finska mark. Hon avfördes 10 april i Björ
neborg och omdöptes till M a rg a re ta  samt 
registrerades den 12 samma månad med 
reg.nr 1264 Åbo. Mattsson ägde halva 
fartyget samt två delägare med var sin 
fjärdedel. Mattsson utsågs till huvudre
dare den 13 juli 1949. Nu ändrades de två

Slutord
Hade inte Bengt Westin sänt bilden och 
Waldemar Johansson i Askim frågat mig 
om jag visste vilken skuta han hade på fotot 
från Göteborgs hamn, samt inte minst Erik 
Hags välvilja att dela med sig av sin stora 
kunskap om finländsk sjöfart hade det inte 
blivit någon artikel om denna udda skan
dinaviska skuta byggd i USA 1919. Därför 
vill jag framföra ett stort tack till alla som 
hjälpt till inte minst med foton. -)$£■
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Motala Express i fart mellan Waldemarsudde och Blockhusudden i Stockholm den 6 september 2012. Foto Lars Berglöf.

Motala Express nya liv i Stockholm
Ragnar Magnander

Islutet av oktober 2010 anlände ängfar
tyget Motala Express till Beckholmen 

i Stockholm, detta efter en tämligen unik 
och historisk färd ut ur Vättern. Via Göta 
kanal och efter en tids vistelse på Gryts 
Varv utanför Valdemarsvik gick fartyget 
alltså till Stockholm, dit båten då anlände 
den 30 oktober (se LP nr 1 2011).

Under det att M otala Express har 
legat på Beckholmen, har omfattande 
renoveringsarbeten pågått ombord, och 
man har då samtidigt försökt att återställa 
expressångaren till lite av sitt ursprungliga 
utseende. Det inbyggda livbåtsdäcket, 
där det under senare år har varit plats 
för sittande matgäster, en inbyggnad 
som lite ironiskt har beskrivits som en 
thairestaurang, har tagits bort, och de delvis 
inbyggda relingssidorna på övre däck, 
tillkomna redan på 1940-talet, har också 
demonterats. Navigationshytten på övre 
däckets styrbordssida, vilken skapades i 
slutet av 1940-talet, har även denborttagits. 
Den lilla, urspung] i ga styrhytt, som alltså 
utvidgades i samband med den icke alltför 
estetiskt passande navigationshytten, 
har nu till stora delar återskapats. Alla 
ovan beskrivna återställningsåtgärder 
pä fartyget har onekligen varit till den 
stolta ångarens fördel, och båtens elegans 
ocli vackra linjer framgår nu därför med

all önskvärd tydlighet. Sam tidigt har 
dessutom stora arbeten skett inombords, 
där bl a däckshusens sidor har renskrapats 
och därefter vitmålats. Skott, balkar, spant 
och skrovplåtar har reparerats eller helt 
enkelt bytts ut. Fartygets tak, liksom liv
båtsdäcket, har också till stor del återställts 
till det gamla utseendet, och sedan har 
även stora delar av trädäcken ombord 
ersatts med nytt, friskt virke. De båda 
akterstagade masterna och den lagom 
lutande skorstenen ger som sagt ångaren 
Motala Express ett värdigt och imponerade 
intryck, och alla de fantaskiska arbeten, 
som har skett ombord på fartyget, gläder 
verkligen en sann Motala Express-fantast. 
En tacksamhetens tanke måste då riktas till 
fartygets ägare, Håkan Knutsson, och även 
till det glada gäng, som alltså har jobbat 
med att återställa fartyget till det fin-fina 
skick, som båten nu har fått!

M askinellt har också en del reno
veringsarbeten utförts, och bland de lite 
större arbeten, som dessutom har gjorts i 
maskin, är att Motala Express ångpanna 
(tidigare kolfyrad men nu konverterad 
till oljeeldning) tillförts en ytkondensor, 
detta för att pannan skall klara Stockholms 
bräckta vatten. Konstruktionsarbetet 
med ytkondensorn, med därtill hörande 
tillverkning och montering mm, har främst

verkställts av maskinisten Robert Karlsson 
och den tidigare ägaren Tomas Bergman.

Den 30 maj 2012 gjorde Motala Ex
press en liten första provtur efter alla 
arbeten och renoveringar ombord, och 
det mesta fungerade då till belåtenhet 
och utan större anm ärkningar, och 
i början av augusti erhöll sedan båten 
Fartygsinspektionens godkännande, var
vid också passagerarfartygscertifikat 
kunde utfärdas.

Jag hade det stora nöjet att få komma 
ombord den 27 augusti i år, i samband med 
en visit på Beckholmen, och jag kunde då 
med egna ögon beundra expressängaren 
och glädjas över, i vilka goda händer mitt 
favoritfartyg har hamnat! Som tack för att 
jag fick göra detta trevliga besök, bjöd jag 
vid 9-fikat på nygräddade och näringsrika, 
wienerbrödsliknande bullar till det härliga 
Beckholms-gänget, Robert, Claes, Leffe 
m f l

Innan som m arsäsongen d efin itiv t 
tog slut för i är, gjorde Motala Express 
några charterturer i Stockholm s när
område och även ut i Saltsjön. Den sista 
beställn ingsturen  gick sedan den 21 
september, och Motala Express ligger nu 
åter på Beckholmen, där fartyget nu får 
vila ut inför 2013 års seglation, ångarens 
118:e levnadsår! -$■

Lan 23



M/s O bbo la  som seglar för skogskoncernen SCA var det enda svenskflaggade fartyget som syntes i Rotterdam under mitt besök.

På jakt efter skandinaver i Rotterdam

Ibland överraskar barnen sina gamla föräld
rar på oväntade och positiva sätt. Hustrun 

och jag fick av yngsta dottern och hennes 
pojkvän i julklapp en fyradagars kärleks- 
semester i Paris att företas 13-17:e april i 
år. Efter något grunnande på detta beslöt 
vi gemensamt att förkorta vistelsen i Paris 
till två dagar för att jag skulle kunna ägna 
mig åt min andra kärlek, nämligen fartyg 
och fartygsfotografering i Rotterdam. Det 
var några år sedan senaste besöket så det 
förelåg ett visst sug. Vistelsen i Paris blev 
något kylslagen vädermässigt och den enda 
sjöfarten bestod av Bateauxs Mouches på 
Seine. Jag lyckades inte locka med hustrun på 
en sådan sjötur sä det blev sightseeingbuss 
till de kända platserna i Paris i stället. Sön
dag morgon den 15:e april tog vi oss ut till 
Charles de Gaulle, tog ett Air Franceplan till 
Schiphol. Hollandsbesöket började inte bra, 
när vi skulle landa på Schiphol och var näs
tan nere på landningsbanan, drog piloten på

Bild och text Lennart Rydberg

full gas igen och vi steg. Ett kort meddelande 
kom från cockpit där det sades att vidare 
information skulle komma senare. En viss 
oro utbredde sig i kabinen. Efter att ha stigit 
och gått ett stort varv runt flygplatsen fick vi 
veta att sidvindarna hade varit för kraftiga 
för en säker landning och att ett nytt försök 
skulle göras. Detta utföll väl och hustrun och 
jag kvitterade ut vår hyrbil på flygplatsen och 
styrde kosan mot Rotterdam.

Vi började i Europoorts oljehamnar och 
fick genast syn på en skandinav, nämligen 
produkttankern Nord Mermaid. Hon är 
på 38 500 ton dödvikt, byggd 2006 vid 
Ghuangzhou Shipyard International Co. 
Ltd, Ghuangzhou för DS Norden A/S Kö
penhamn. Längden är 183 m, bredden 27,4 
m och djupgåendet 11,6 m. Hon gör 14,2 
knop med en MAN-B&W diesel.

Inne i Europoort låg vidare VLCC:n 
Front Energy fullastad och såg ut som hon 
nyligen ankommit. Hon avgick emellertid

under natten och hade således, något för
vånande, lastat i Europoort. Hon sjösattes 
som 2004 som Mt Pertamina 2, levererades 
som Sea Energy från Hyundai Heavy In
dustries, Ulsan 2004 och fick 2005 namnet 
Front Energy hos John Fredriksens Front 
Line. Hon är på 305318 dödviktston, är 330 
meter lång, 60 meter bred, har ett djupgå
ende på 21,5 m och gör 15,8 knop med en 
MAN-B&W diesel utvecklande 36924 hk. 
Hon går under cypriotisk flagg.

När vi for vidare ut på Landtong, den 
smala och ca en mil långa landtunga som 
separerar Europoort från Nieuwe Water- 
weg, hittade vi i bojar i Caalandkanalen 
produkttankern Algoma Hansa på 16 775 
ton dw. Hon liyggdes 1998 vid ett så udda 
varv som Alabama Shipyard Inc, Mobile 
som Amalienborg för Dannebrog Rederi 
A/S. Hon är 144 m lång, 23,3 meter bred 
och har ett djupgående på 8,7 meter. Hon 
drivs av en W ärtsilä-diesel utvecklande
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ikttankern Nord Mermaid besägs i en av Europoorts oljehamner.

Den amerikabyggda produkttankern Algoma Hansa pä 16 775 diot läg förtöjd i bojar Caaland-
kanalen.

6 526 hk och gör 14 knop. 2008 fick hon 
sitt nuvarande namn hos Algoma Tankers 
Bernhard Schulte Shipmanagement). Hon 

är Bahamas-registrerad.
Vi fortsatte vidare ut pä Landtong. En bit 

ut säg jag en stor tanker på väg ut i Nieuwe 
Waterweg och akter om henne en kylbåt.
K vlbåten gick snabbare och passerade 
tankern. Efter en stunds väntan kunde jag 
få fina foton på Spring Bear. Sannolikt var 
det hennes sista resa eftersom hon såldes 
till skrot under våren och sattes i land på 
stranden i Alang den 12:e juni med en fart 
på 18,8 knop! Spring Bear byggdes 1984 
vid Hyundai, Ulsan som Spring Dream för 
Salénrederierna. När Saléns gick i konkurs 
togs hon 1985 över av Seatrade, Groningen 
och fick namnet Spring Bear under Liberia- 
flagg. Hon var på 9 472 ton dödvikt, var 
152 meter lång och 24 meter bred. Med en 
B&W-diesel utvecklande 10875 hk gjorde

hon 19 knop.
Hur var det då med tankern? Jo, det 

visade sig vara en 110000 tons produkt
tanker tillhörande D alian International, 
nämligen Yang Li Hu, byggd vid Dalian 
Shipbuilding Industry Group 2010 . Den 
enda skandinaviska anknytning hon har 
är att såväl Maersk som Torm byggt syst
rar till henne vid Dalian. Maersk har ett 
dussintal medan Torm, efter att ha sålt två 
stycken till Maersk har tre stycken. Hon är 
248 meter lång och 43 meter bred.

När vi kom längst ut på Landtong såg vi 
en suezmax tanker pä väg in i Europoort. 
Det visade sig vara Kristian Gerhard Jeb- 
sens SKS Saluda på 159438 ton dödvikt 
byggd 2003 på H yundai Sam ho Heavy 
Industries, Samho. Hon är 274 meter lång 
och 50 meter bred och har ett djupgående 
på 17,1 meter. Hon drivs av en MAN B&W- 
diesel utvecklande 25320 hk och gör 15,5 
knop med last. Hon är registrerad i NIS 
men ägs till 40% av tyska intressen.

Längst ut på Landtong finns en kulle som 
man kan köra upp med bil till. Därifrån 
har man en utmärkt kontroll pä vad som 
händer i Europoort, trafiken i Nieuwe Wa
terweg, hyfsad kontroll på vad som händer 
i Maasvlakte samt kontroll på vilka fartyg 
som kommer in i eller lämnar Maasmond. 
Således parkerade vi ekipaget där och 
väntade på vad som skulle hända.

Efter en stund fick vi se Maersks pro
dukttanker Maersk Rosyth på utgående 
i Nieuwe Waterweg. Hon har en dödvikt 
pä 34 811 ton, är 171 m eter läng och 27 
m eter bred och med ett djupgående på 
11,8 meter. Hon drivs av en B&W diesel 
utvecklande 9 721 hk och gör 14,5 knop. 
Hon går under gibraltarflagg. Hon är en av 
ett tjugotal systrar som Maersk lät bygga 
vid Guangzhou International, Guangzhou i 
början av 2000-talet, alla med namnen R ... 
Maersk eller Maersk R ... Maersk Rosyth

Salénrederiernas tidigare kylfartyg Spring Bear (ex Spring Dream ) byggd 19S4 Hyundai Shi
pyard i Ulsan var under gäng ut pä hennes förmodligen sista resa.
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leverades 2003.
På eftermiddagen åkte vi in till Rozen- 

burg och ner till färjeläget för färjan över 
till Maassluis. Då fick jag tillfälle att foto
grafera det enda svenskflaggade fartyget,
Obbola, på utgående Nieuwe Waterweg 
(inte helt sant eftersom jag såg Pandion i 
Europoort någon dag senare men fick inga 
bra foton på henne). Obbola som går för 
SCA byggdes i Sevilla, Spanien 1996. Hon 
har ett brutto på 20186 ton, är 170 meter 
lång och 24 m bred och har ett djupgående 
på 6,7 meter. Hon gör 16 knop med två 
MAK-dieslar utvecklande 12236 hk. Hon 
förlängdes 2001.

På seneftermiddagen tog vi in på hotell 
R ozenburg, ett nyöppnat h otell m itt i 
Rozenburg vilket jag hittat på internet. Vi 
blev något konfunderade när det visade sig 
obemannat. Som tur var fanns en klocka 
att ringa på och efter ett antal minuter dök Den stom produkttankern Yan L i Hu är byggd sä sent som 2010 vid det kinesiska skeppvarvet
en kvinna upp som släppte ivn oss och Dalian Shipbmlding Instrustry Group. 
anvisade rum. Standarden på rummet var 
god men hotellet verkade väldigt öde och 
det hela tedde sig något spöklikt.

På kvällen intog vi middag pä vår, sedan 
tidigare besök, utnämnda favoritpizzeria 
La Sicilia tillsammans med delar av lokal
befolkningen (inte precis något ställe som 
turister brukar frekventera).

Nästa morgon, måndagen 16:e april, fick 
vi en god frukost på hotellet och då visade 
det sig att det trots allt fanns flera gäster.
Efter frukosten bar det åter ut till Europoort 
och Landtong.

1 Europoort hittade vi produktankern 
Genmar Compatriot på 72 736 ton dödvikt.
Hon byggdes 2004 som Stena Compatriot 
vid Dalian Shipyard, Dalian som en av fyra 
systrar vilka byggdes för Stena Bulk. Hon 
är 229 meter lång, 32 meter bred och har 
ett djupgående på 14,4 meter. Hon drivs 
av en MAN B&W diesel på 16680 hk. Hon 
såldes 2004 till det av Stena nybildade 
Arlington Tankers i USA och övertogs se
nare av USA-baserade General Maritime.
Hon fick sitt nuvarande namn 2010 och är 
Bermuda-registrerad.

Vid m iddagstid återvände vi till Ro
zenburg och åt lunch. Därefter lämnades 
hustrun kvar (frivilligt) i Rozenburg för 
att shoppa medan jag åkte ut till Maasv- 
lakte och Maasmond. På vägen ut pågår 
stora anläggningsarbeten och ett helt nytt 
hamnområde, Maasvlakte 2, växer fram.
Det är uppenbart att Rotterdam satsar på 
att bibehålla status som en av världens 
största hamnar.

Ute vid Maasmond hittade jag dansk- 
ägda bogserbåten Stevns Arctic som till
sammans med Koren-ägda SD Stingray  
inväntande panamaxbulkern Red Rose på 
ingående till Europoort. Stevns Arctic ägs 
av Nordane Shipping, Svendborg och är 
byggd vid Halifax Shipyard, Halifax 2005,
Hon har en längd på 33,5 m, bredd 11,6 m

Den delvis tyskägda Suezmax-tankern SKS Saluda på 15943S dwt var ett av de större fartygen  
som besågs i Rotterdam under besöket.

Den vid Guangzhou Shipyard International Co., Ltd (GSI) byggda produkttankern M aersk  
R osy th  fö r  A.P. Moller var ett elegantare fartyg.
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Det tidigare Stena-fartyget Stena Compatriot heter numera Genmar Compatriot.

och har två MAK/Caterpillar dieslar på 
5030 hk. Hennes bollard pull är 65 ton.

Fartyg som man inte kan undgå att se vid 
rotterdambesök är Stenas färjor som går 
mellan Hoek van holland och Harwich. På 
eftermiddagen kom Stena Hollandica på 
64 039 bruttoton byggd 2010 vid MTW, Ro
stock på utgående från Hoek van Holland 
och på väg till England. Hennes längd är 
241 m och bredden 32 m. Hon sjösattes som 
Stena Britannica. Hon går under holländsk 
flagg. Ytterligare en Stena-ägd båt fick jag 
se, nämligen bekantingen från Göteborg, 
ro-ro fartyget Stena Carrier som numera 
går i trafik mellan Holland och England 
under engelsk flagg.

Något senare kom den lilla LPG-tankern 
Gitta Kosan på utgående från Nieuwe 
Waterweg. Hon är på 4 828 ton dödvikt 
och 4 086 bruttoton. Hon är byggd 1990 vid 
Hyundai H.I., Ulsan, är 98 meter lång, 16,2 
meter bred, har ett djupgående på 6,7 meter 
och gör 14,5 knop med en MAK-diesel ut
vecklande 4500 hk. Hon går för Lauritzen 
Kosan A/S och är numera registrerad på 
Isle of Man.

Ytterligare något senare kom container
fartyget Dal Kalahari, byggd vid Odense 
Lindövarvet 2005, på utgående i M aas
mond. Hon ägs av Deutsche Afrika Linien.
Containerfartyget är på 62994 ton dödvikt.
Hon är 266 m eter lång, 37,3 m eter bred 
och har ett djupgående på 14 meter. Med 
en Sulzer-diesel utvecklande 62 215 hk 
gör hon 24 knop. Hon har en container
kapacitet på 5 057 TEU:s och är Liberia- 
registrerad.

Därefter följde den lilla produkttankern 
Trine Theresa (sjösatt som M arsel)som  
kom in i Maasmond. Hon är på 7 915 död
viktston, Ägs av Herning Shipping A/S,
Herning och är byggd vid Yildrim Gemi 
Insaat Sanayii A.S., Tuzla 2007. Hon är 123 
m lång, 17,2 m bred och har ett djupgående 
pä 6,7 meter. Hon drivs av en MAK-diesel

på 5438 hk, gör 14 knop och seglar under 
Maltatlagg.

Som avslutning på min vistelse ute i 
Maasvlakte kom en representant i serien av 
världens största containerfartyg ut, näm
ligen Maersks E-serie. Det visade sig vara 
Edith Maersk som gick ut från Europaha- 
ven. Hon byggdes vid Odense Lindövarvet 
2007. Hon är på 158200 ton dödvikt och 
170 794 bruttoton. Containerkapaciteten är 
15550 TEU:s. Hon är 398 meter lång, 56,4 
meter bred och har ett djupgående på 16 
meter. Med en Wärtsiiä-diesel utvecklande 
108877 hk gör hon 24,8 knop med last.

Sista fartyget för dagen tog jag inne i 
Europoort. Det visade sig vara biltransport
fartyget Morning Celine på utgående Eu
ropoort. Hon går för Eukor, ett rederi som 
Wallenius och Wilhelmsen har intressen i 
och ägs av Wilhelmsen Shipmanagement, 
Korea. Hon har ett brutto på 60799 ton,

Den danskägda bogserbäten Stevns Arctic assisterade fartygen i området

Bilfärjan Stena Hollandica byggdes 2010 vid det tyska Mathias-Thesen-Werft, Rostock för 
Stena Line.
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Danska Trine Theresa tillhörde den mindre produkttankfartygen som trafikerade Rotterdam.

Biltransportfartyget Morning Ccline drivs av in kor inom vilket de välkända nordiska rederikon
cernerna Wallenius och Wilhelmsen har ägarintressen.

är 199 meter lång, 32 meter bred och har 
ett djupgående på 10 meter. Maskinen ut
vecklar 21128 hk. Hon har en kapacitet på 
6 502 bilar. Hon är byggd 2009 på Imabari 
Shipbuilding, Marugame och är Panama- 
registrerad.

På måndag kväll hade vi tänkt äta mid
dag på restaurang  De V eerheuvel vid 
N ieuw e W aterw eg. D enna restaurang 
erbjuder god mat, god dryck sam t bra 
shipspotting eftersom fartyg på väg till el
ler från Rotterdams innerhamnar passerar 
utanför fönstren. Nackdelen är att man blir 
något splittrad när det gäller måltidsron.
Vi knallade dit m en m öttes av stängda 
dörrar. Tyvärr var det ingen servering på 
måndagar. Det blev en enkel måltid på en 
thai-bar istället.

Vi fick ta igen den sparsamm a kvälls
måltiden med en furstlig frukost på tisdag 
morgon. Efter inmundigandet packade vi 
ihop våra pinaler och körde ut till Euro

poort och Landtong.
Där hittade jag som första objekt DFDS 

roro-fartyg Britannia Seaways på utgåen
de i Nieuwe Waterweg. Hon byggdes 2000 
som Tor Britannia vid Fincantieri Cantieri 
Navali Italiani, La Spezia. Sitt nuvarande 
namn fick hon 2011. Hon har en dödvikt 
på 11089 ton, bruttot är 24196 ton, längden 
198 m, bredden 26 meter och djupgåendet 
7,5 meter. Med två M AN/Sulzer-dieslar 
utvecklande 29368 hk gör hon 21,5 knop. 
Hon är DIS-registrerad.

Längst ute på Landtong fångade jag 
DIS-registrerade produkttankern Nordic 
Marianne på väg in i Nieuwe Waterweg. 
H on byggdes som M arianne W onsild  
2005, byte namn till Clipper M arianne 
2007 och Nordic Marianne 2010. Hon har 
en dödvikt på 6300 ton och har en längd 
på 100 m, en bredd på 17,2 m och ett djup
gående på 7 meter. Hon drivs av en MAN 
B&W diesel pä 5 221 hk och gör 12,5 knop. 
Hon byggdes vid INP Heavy Industries 
Co Ltd, Ulsan och ägs idag av K/S Nordic 
Tankers A/S, Köpenhamn.

Något senare kom roro-fartyget Flandria 
Seaways på väg in i Nieuwe Waterweg. 
Hon byggdes 2000 som Maersk Flanders 
vid Guangzhou Shipyard International Co 
Ltd, Guangzhou. Hon har en dödvikt pä 
5700 ton och ett brutto på 13073 ton. Sitt 
nuvarande namn fick hon 2010 när DFDS 
Seaways tog över henne och trafiken. Hon 
är 143 m lång, 23,2 m bred och har ett djup
gående på 5,4 meter. Hon drivs av Sulzer- 
dieslar utvecklande 14602 hk och gör 18,6 
knop. Hon är registrerad i DIS.

Medan jag sprang som en skållad råtta 
m ellan fotograferingar vid Nieuwe Wa
terweg och Europoort (jag var inte ensam, 
båtologer med halvm eterlånga objektiv 
m ötionerade på samma sätt) ägnade sig 
hustrun ät en kattfam ilj som tycktes ha

DFDS SEAWAYS

DFDS-ägda Britannia Seaways (ex Tor Britannia) är byggd 2000 vid det italienska skeppsvarvet 
Fincantieri Cantieri Navali Italiani i La Spezia.
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bosatt sig vid foten av kullen längst ut på 
Landtong.

Som avslutning på fotograferandet kom 
det stora containerfartyget Cosco Deve- 
lopm ent ingående til] M aasvlakte. Hon 
är på 140 609 ton d ödvikt och 141823  
bruttoton och byggdes 2011 på Hyundai, 
Ulsan för Seaspan Corporation, Vancouver 
men chartras av Cosco. Hon har en längd 
på 366 m eter och en bredd på 48 meter 
och är Hong Kong-registrerad. Vad har 
hon med skandinavisk sjöfart att göra? 
Egentligen ingenting men hon är syster 
till containerfartyg som Maersk chartrar 
in från Rickmers och Zodiac Marine och 
som trafikerar Skandiahamnen i Göteborg 
(t ex M aersk Edm onton, M aersk Elba, 
Maersk Erving, Maersk Essen och Maersk 
Eubank). De har en containerkapacitet på 
drygt 13 000 LEU:s.

Ett "fartyg" som inte har det minsta med 
Skandinavien att göra var rörläggningsfar- 
tyget Audacia som låg i Caalandkanalen. 
Hon är byggd 2005 på Jiangnan Shipyard, 
Shanghai som panam axbulkern Ingrid  
Oldendorff. Samma är fick hon namnet 
G eeview . Hon konverterades 2007 till 
rörläggmngsfartyg och fick sitt nuvarande 
namn. Hon har idag en dödvikt på 31464 
ton och ett brutto på 56172 ton. Hon är 
225 meter läng, 32,3 meter bred och har 
ett djupgående på 14,1 meter. Hon har en 
MAN-B&W diesel på 13 868 hk och gör 14,4 
knop. Hon nyttjas av Allseas Engineering 
BV, Delft men är Panamaregistrerad. Hon 
får vara med i översikten efterson hon är ett 
så udda flytetyg och som sannolikt aldrig 
mer kommer att visa sig för en båtolog med 
Göteborg som bas.

Vid 11-tiden på tisdag förm iddag var 
det dags att tänka på återresa. Vid sum
m ering blev det 147 foton på 85 fartyg 
under den korta sejouren i Rotterdam. Jag 
fick foton på VLCC:s, 320000 tons malm- 
fartyg, suezmaxtankers, capesizebulkers, 
aframaxtankers, panamaxbulkers, contai
nerfartyg i alla storlekar, produkttankers, 
roro-fartyg, tyngdlyftsfartyg, bogserbåtar 
och sandsugare.

Vi bilade upp till Schiphol, lämnade till
baka hyrbilen och tog flyget till Kastrup. Ett 
orosmoment som dök upp under flygning
en var att det pågick Nato-tlygövningar på 
vägen vilket gjorde att vi blev fördröjda. 
Lyckligtvis blev vi inte nedskjutna och vi 
landade utan problem på Kastrup. Resan 
var dock inte över utan vi fortsatte från 
Kastrup med tåg till Göteborg. Hemresan 
blev inte så enkel som vi hade förväntat. På 
grund av spårarbeten vid Ängelholm fick 
vi stiga av tåget, ta buss upp till Laholm 
och stiga på ett nytt tåg. Slutdestinationen 
nådde vi först på kvällen. Slutfacit av re
san blev att både kärleken till hustrun och 
kärleken till sjöfarten fick sig en lämplig 
uppfräschning. ^
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Nordic Marianne är en produkttanker om 6300 dwt som är registerad i DIS-registret och äsjs 
av K/S Nordic Tankers A/S i Köpenhamn.

Tian dr i a Seaways byggdes ursprungligen Maersk Flander? för A.P. Möller i Köpenhamn

Audacia är ursprungligen panamaxbulkern Ingrid Oldendorff, som byggdes 2005, men redan 
2007 konverterades till rörläggmngsfartyg.



Skonaren Ingo med stor flaggning i sin födelseort Sjötorp pä sin 90-ärsdag den 22 juli 2012. Foto Åsa Wilske.

Small ships race

Krister Bång

Meningen var att jag skulle stå pä kajen 
i Vänersborg när Small ships race 

inleddes den 18 juli, m en tingens inne
boende ondska satte stopp för det. GNY 
stod hemma i Göteborg med havererad 
vattenpump och ersättaren JANUS fanns 
hos mig på Smögen. Även detta fordon var 
stukat eftersom sidorutan fallit ner och inte 
gick att få upp.

Tanken på ett Small ships race hade fötts 
vid Fartygsforum i Karlstad hösten 2011. 
Sommaren 2012 skulle Ingo fylla 90 år och 
vad skulle då inte vara bättre än att visa 
upp henne vid sin barndoms sjö, Vänern? 
Noggranna förberedelser hade vidtagits. 
Press och teve var vidtalade och nästan alla 
tidningar runt Vänern hade stora reportage 
om seglatsen. Detta innebar att det överallt 
trängdes många nyfikna i hamnarna som 
ville komma i kontakt med fartygen och 
resan på Vänern blev en stor framgång. Ingenting undgår skeppare Staffan Wilskes vakande blick. Foto Äsa Wilske
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Oskar II under en seglats pä Vänern. Foto frän  Hans Karlsson.

Samtidigt till Vänersborg
-  e~ 1 juli kom  skonaren Ingo under befäl 

Staffan W ilske och bojorten Christine 
av Bro nästan sam tid igt till V änersborg, 
var och en från  sitt håll. Ingo kom  från 
jo te b o rg  och Christine från Kristineham n.
artygen visades för allm änheten och det 

var m ånga som passade på tillfället att se 
lite närm are på dessa historiskt intressanta 
fartyg.

bom  ett led i firandet av Ingos 90-års- 
aag  fanns det m öjlighet att m ot betalning 
rölja m ed på en dagstur. Resorna gick från 
\ änersborg  till L id köping . D ärifrån  till 
f jö torp  m ed fortsättning till K ristineham n 
och Karlstad.

X ä r  fartygen kom  till L idköping anslöt 
sig både Mina från L idköping och Oskar 
II från Sjötorp. I Karlstad tillkom  det gam la 
ångfartyget Polstjärnan. Mina var bara 
med under sträckan L id köp ing-Sjötorp .

Firande i Sjötorp 
X ä r  In g o  firad e sin  90 -årsd ag  i S jö torp  
den 22 ju li m öttes hon av en stor sam ling 
gratulanter. Ett festlig t m ottagand e m ed 
d ån an d e k an o n sa lu t. H är m ö ttes  g a m 
mal och ung, den nybyggda vänerslupen 
O skar II och gam la Ingo som  är drygt 80 
år äldre m en båd a byggda i Sjötorp. D et 
v ar o ck så  h ä r lig a  m ö ten  m ellan  gam la  
och nya vänner och m ellan unga och äldre 
skutentusiaster.

Resan fo rtsatte  till K ristin eh am n  m ed 
de tre segelfartygen  Ingo, Christine och 
Oskar II.

-  Resan gick bra ända tills vi var nästan 
fram m e, säger Staffan W ilske. D å tog v in
den tag i Ingo och sjöräddningen fick rycka 
ut och styra henne i rätt kurs.

På kajen stod m änga och väntade i reg
net för att kom m a om bord pä fartygen för 
att få en titt.

I K a r ls ta d
N är skutorna närm ade sig K arlstad  m öt
tes de av å n g fa rty g e t Polstjärnan som  
eskorterade karavanen in till Inre ham nen 
i Karlstad. Här m ötte kom m unalrådet Per- 
Sam uel N isser upp och höll tal.

Ä ven i Karlstad kom det m ycket folk för 
att titta på fartygen. En kväll bjöd Polstjär-

Mina under segel. Foto frän rederiet genom  Lars Göran Nilsson.
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Bojorten Christina af Bro är en replik pä en fartygstyp som användes för länge sedan pä Vänern. Foto från rederiet genom  Per M odin.

nan på konsert m ed det närstående bandet 
Steam boat Saloon Orchestra. Publiken satt 
på kajen och till och med dans utbröt.

Dyrt att hålla igång
Det är dyrt att hålla  gam la fartyg igång, 
konstaterar Staffan W ilske. Det kostar en 
halvm iljon om  året att hålla Ingo i skick. 
D ärfö r b eh ö v s m y ck et u p p m ärk sam h et 
för att klara ekonom in. D et m åste till mer 
pengar än vad som  kan fås in på charter. 
Bland annat hjälper Riksantikvarieäm betet 
och Statens M aritim a M useer till. I vinter 
skall Ingo genom gå en stor rep aration  i 
H ällev ik sstran d  som beräknas kosta  2,2

m iljoner kronor. För att nå ända fram  måste 
också lån tas.

Lyckat evenemang
K orståget på V änern blev ett helt genom  
ly c k a t a rra n g e m a n g . D et b ö r ja d e  m ed 
att Ingo skulle göra en turné ensam , m en 
u tö k ad es h ela  tid en  m ed  V än erns egna 
historiska fartyg. Sam arbetet segelfartyg/ 
ån g fartyg  är ju  o ckså m y ck et in tressant 
och kan ske kan  få e fterfö lja re  på andra 
platser i landet. Sam m antaget var projektet 
m ycket positivt och spridde kunskap om 
det flvtande kulturarvet runt om i Vänern. 
U tbytet m ellan fartygens besättn ingar av

erfarenheter och teknik är ett annat viktigt 
behov.

K ristineham ns kom m un har uttalat ett 
in tresse  för en  återu p p rep n in g . K anske 
kunde då även de andra västkustskutorna 
besöka innanhavet Vänern. Vinden räcker 
tillför alla!

Kort om fartygen 
Skonaren Ingo b yg gd es 1922 av G ustav 
G roth i S jö torp . H on v ar då ett m y ck et 
m odernt fartyg byggt av furu på ekspant. 
H on hade redan från början motor, en Bo- 
linder på 32 hk. Fartyget fick sitt nam n efter 
varvsägarens svåger, Ingo Busk, som  hade 
hand om ekonom in vid varvet. H on hade 
under åren m ånga ägare m en till sist fanns 
det inga laster kvar som  passade fartyget. 
Å r 1976 kom  hon  till G öteborg och 1983 
bildades den stiftelse som  idag äger henne.

Christine af Bro är en b o jo rt vars u r
sprung stam m ar från  H olland . Fartyget 
är b y g g t i K ristin eh a m n  som  en  rep lik  
under åren 1997-2005. Hon är klassad som 
passagerarfartyg och får ta m ed sig 55 pas
sagerare i inre fart.

Vänergaleasen Mina är unik på m ånga 
sätt. D els är hon ett av de äldsta bevarade 
fartygen i Europa och dels det enda beva
rade i Sverige som  inte har byggts vid ett 
skeppsvarv. H on byggdes näm ligen 1876 
på stranden vid Fågelö gärd på Torsö i V ä
nern. Hon seglade sedan i fraktfart under 
m ånga decennier innan hon ham nade vid 
dröm m arnas kaj i Göteborg. Ar 1993 köpte 
Lidköpings hantverks- och sjöfartsm useumPolstjärnan i en m anöver pä Klarälven i Karlstad. Foto frän rederiet genom  Lars H edenskog.
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Polstjärnan m ötte den seglande skaran utanför Karlstad. Först går Ingo fö ljd  av Oskar II och Christine a f Bro. Foto frän  Bertil Haag.

fartyget och hon har sedan rustats upp för 
åtskilliga m iljoner. Sedan 1997 ägs hon av 
V änergaleasen M inas Vänner.

Slupen Oskar II byggdes som  en kopia 
av en vänerslup av entusiaster vid Sjötorps 

Varv 2004. Vänerslupar av detta slag an
vändes under senare delen av 1800-talet.

Lotsångfartyget Polstjärnan av Vänern
byggdes vid Lindholm ens Varv 1929. Ef
ter sjösättningen bogserad es fartyget till 
M otala där M otala Verkstad installerade 
ångm askin, ångpanna, inredning och öv

rig  u trustn ing. H on var bestä lld  av Vä
nerns Segla ti onsstyrelse för att användas

som  insp ektion s- och arbetsfartyg . Hon 
var i drift för detta ändam ål fram  till 1983 
då Seglationsstyrelsen fick sitt fjärde far
tyg med nam net Polstjärnan. N uvarande 
ägaren. Å ngbåts A b Polstjärnan i Karlstad, 

tog över fartyget 1984 för att bevara det i 
Vänern som ett levande m useum . -j#

En rofullbild av Oskar II. Hennes namn kom m er från en tidigare slup som seglat pä Vänern och har inget att göra med kungen O scar II. Foto 
Å sa Wilske.
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Miii Lee levererades till A /S Norfinn frän  Ekensbergs varv 1947. Bild frän  Sjöfartstidningens arkiv hos Klubb M aritim -G öteborg .

Svenskbyggda norska fartyg i kinesisk passagerartrafik

Eric Hallberg

Aren  e fte r  an d ra  v ä r ld s k r ig e ts  s lu t 
le v e re ra d e s  från  sv en sk a  v arv  till 

norska redare flera fartyg avsedda för en 
sp ecie ll p a ssa g e ra rtra fik  m ed  m in im a l 
kom fort där m an inte ens had e ko jer till 
passagerarna. D etta gjorde att m an kunde 
ta ett förvånansvärt stort antal passagerare. 
Trafiken skedd e i o stasia tiska  farvatten , 
och en viktig del av den var transport av 
arbetskraft. De flesta av båtarna hade kine
siska nam n, m en inte alla. Först ut var Mui 
Lee från Ekensberg, som  överläm nades till 
sina beställare (A/S N orfinn) 1947. Ö vriga 
sv e n sk a  v a rv  som  b y g g d e  d essa  b å ta r 
var L indholm en och H elsingborgs Varv. 
L in dh olm en  byggd e för Bruusgaard  och 
K iosterud  följande fyra båtar: Hai Meng
(1949), Hermod (1949), Hai Hing (1950), 
o ch  H elios (1 9 5 0 ). M e d a n  H oi W ong  
(1948), Hoi Houw (1949) och  Hoi Ying 
(1955) färdigställdes vid H elsingborgs Varv

för W rangell & Co. U nder en ganska kort 
period byggdes alltså 8 fartyg av den här 
typen vid  svenska varv.

Redan före andra världskriget hade ett 
fartyg av denna typ byggts vid G ötaver- 
ken: Hai Hing (1929), som  levererats till 
Bruusgaard och Kiosterud. Fartyg avsedda 
för d enna trafik  ägdes också av rederier 
i andra länder. Ett känt sådant fartyg är 
Rajula som 1926 levererades British India 
S team  N a v ig a tio n  Co L td . R ajula v ar 
större än Hai Hing, och hade en längd av 
148 m, och ett brutto på 8496  registerton. 
Rajula tog ett stort antal deck passengers, 
som  de kallades, över 5000! U nder kriget 
tjänstgjorde hon som  trupptransportfartyg, 
m en efter kriget kom  hon igång i sin gamla 
verksam het. D ock nöjde m an sig då m ed 
att m ax im alt ta 1 727 d äck sp assagerare . 
H on b lev  ovanligt långlivad och stannade 
i rederiets tjänst ända till 1973.

D et som  kännetecknad e dessa svensk
byggen var att de kunde ta ett stort antal 
passagerare^ upp m ot ett tusental. D et är ju 
anm ärkningsvärt eftersom flera av båtarna 
inte var så stora, m en de passagerare som 
tran sp o rterad es  på d etta  sä tt bestod  av 
personer som  utnyttjades som  arbetskraft 
på olika ställen i A sien. Trafiken kallades 
om växlande för kulitraden, em igranttrafik 
och p ilg rim strafik  A tt d enna trafik  över 
huvud taget kunde äga rum  berod de på 
de speciella regler som  styrde den, de sä 
kallade Simla Rules.

Simla rules
S im la  ru les , e lle r  som  de m er k o rre k t 
b e teck n a d es : C arriag e o f  U nberthed  P as
sengers by Sea, eller som  de allm änt kall- 
lades: H ongkong Passenger Licence. Typiskt 
fö r Sim la R u les  var a tt d et g e o g ra fisk a  
om råde inom  vilka de var tilläm pliga var
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b eg rä n sa t till a sia tisk a  farv atten . D essa  
regler för den alldeles speciella typen av 
p a ssa g e ra rtra fik  an to g s 1931, och  kom  
d efin itiv t att slu ta  att gälla  så sen t som  
1971. B en äm n ingen Sim la rules kom m er 
efter orten Sim la i Punjab , norra Indien, 
som  fu n gerad e som  som m arhu v u d stad  
i Brittiska Indien under åren 1864 - 1947. 
U p pe b land  b erg en  var tillv aro n  un der 
som m aren betydligt behagligare än nere i 
låglandet som  var utsatt för m onsuner och 
andra obehagligheter. Förutom  regler när 
det gällde Carriage o fU n berth ed  Passengers 
by Sea  fin n s d et y tterlig are  S im la  ru les, 
m en dessa behandlar sym ptom atiskt nog 
badm inton. D et kan ju vara en indikation 
på vad de engelska kolonial tjänstem ännen 
tyckte var viktigt i tillvaron.

Kinabåtarna
G e m en sa m t fö r de b å ta r  som  b y g g d es  
vid svenska varv efter andra världskriget 
v ar att de var sh elterd äck ad e och  had e 
en dödvikt på m ellan 30 0 0  och 400 0  ton, 
m en  de v a r ju  in te  en b a rt a v se d d a  för 
norm al a laster, utan också för passagerare 
m ed ytterligt sm å anspråk på bekväm lig
het. Passagerarna hade sina sovplatser pä 
m elland äcket förutom  under backen. På 
flera av båtarna var backen förlängd för att 
kunna utnyttjas som  passagerarutrym m en. 
O m bord fanns riskokare av ansenliga di
mensioner, vilket också behövdes eftersom

För passagerarna fan n s också rejäla riskokare i tre kök om bord pä M a i L ee. Bild frän Svensk 
Sjöfarts Tidnings bildarkiv.



G lada k in esiska  besä ttn in g sm än  frän  Hai 
Hing. B ild  frän  S ven sk  S jö farts T idn ings  
bildarkiv.

m an hade m ellan  7 0 0 -1 0 0 0  p assagerare 
om bord . O m bord  på Mui Lee fanns det 
tre kök för riskokning, intill m asterna pä 
shelterdäcket. Förutom  riskokare fanns det 
också vanliga spisar här. På Mui Lee fanns 
det också intill m asterna väl tilltagna venti- 
latorer. D et är ju  svårt att föreställa sig hur 
m an hade löst hygienfrågorna, visserligen 
fanns det om bord på Mui Leelö toaletter 
fö r m ella n d ä ck sp a ssa g e ra rn a , m en  det 
kan inte ha räckt så värst långt när anta
let p assagerare var ru nt 700. Säkerheten  
m åste ju  också ha varit e tt svårt kapitel, 
v isserligen ser m an på bilderna att de flesta 
av båtarna hade ovanligt m ånga livbåtar 
för ett fartyg av den storleken , sex eller 
åtta stycken, m en det hade ju  inte räckt så 
långt i ett krisläge med 1 000 passagerare 
o m bord . A  and ra sid an  no teras när det 
gäller Mui Lee att b e fä le t har stora och 
välinredda hytter. I m idskeppsbyggnaden 
fanns också två förstaklasshytter på Mui 
Lee. 1 andra fartyg var antalet första- och 
an d rak lassp assagerare  högre: Hai Hing
(1950) hade till exem pel plats för 40 första- 
och  a n d ra k la ssp a ssa g era re . M an sk ap et 
b od d e ak teru t un der sh elterd äcket, och 
det ö stasia tisk a  m an sk ap et föru t un der 
shelterdäcket. D et fanns också tre sjukhyt
ter sam t ett m ottagningsrum  för läkaren i 
ett däckshus akterut.

Hur gick transporterna till?
Före andra världskriget var verksam heten 
att transportera k inesisk  arbetskraft från 
sydkinesiska ham nar till och från Thailand 
och M alaccahalvön. Resorna tog ungefär en 
vecka och passagerarna fick uppehålla sig 
på däcket eller m ellandäcket. De personer 
som hade ansvaret för passagerarna kalla

des com pradorer, och de hade egna hytter 
och kontor tillsam m ans med befälet.

För att underlätta em barkeringen fanns 
ett bås m ed en ingång och en utgång. Båset 
rym d e större antal p assag erare  och när 
betalningen från sam tliga passagerare var 
erlagd släpptes de om bord.

Väl om bord var ju inte kom forten den 
största, och det m åste ha varit extrem t ont 
om  plats. D et b erä ttas  a tt när ett fartyg  
engagerat i traden anlände till Singapore så 
var fallrepstrapporna utfällda i horisontellt 
läge. Och på dessa förde hon passagerare.

A/S Norfinn (Jörgen Krag)
A /S N orfinn  grund ad es av Jorgen K rag 
1936. R ederiet var inte något av de större 
i N orge.

Mui Lee (vilket betyder vacker) levere
rades alltså från Ekensbergs varv. Skepps
redare Salén berättade vid provtursm idda- 
gen att fartyget beställts redan 1944 i USA, 
då han och Jörgen Krag sam m anstrålat där. 
Vid b estä lln in g en  var det m en in gen  att 
fartyget skulle bli ett "ventilated  fruitship", 
m en det ändrades alltså till ett fartyg för 
p assag erartrafik  i ostasiatiska  farvatten . 
Mui Lee blev den första båt rederiet fick i 
fart efter kriget, m en kom  inte att tillhöra 
rederiet sä länge.

Mui Lee hade en dödvikt på 3000  ton, 
och en längd på 95 m. M askineriet bestod 
av två Polardieslar på sam m anlagt 3 040 
hk, som  gav en fart av nästan 15 knop.

1949, b ara  två år efter lev eran sen  fick 
Mui Lee en rejäl bottenkänning vid H ainan 
på den kinesiska kusten. Försäkringsbola
get betalade ut ersättning för totalförslust 
och övertog fartyget, som kom  att repareras 
och säljas till Com pania M aritim a i Manilla. 
I sam b an d  m ed  ö v erta g a n d e t fick  h o n  
nam net Jolo.

Bruusgaard och Kiosterud
B ru u sg aard  K io steru d  S k ib sa k s je se lsk - 
kap i D ram m en grundades 1909, och till 
a tt b ö rja  m ed kö p te  m an in b egag n ad e 
fartyg , m en  sn art kom  m an att b estä lla  
nybyggen. Typiskt för rederiets båtar var 
att deras nam n börjad e på bokstaven H. 
Ett nybygge som  lät tala om  sig var m o
tortankern Hamlet, som  levererades från 
G ötaverken 1916. Fartyget var sjösatt som 
Varjag för bröderna N obel i St. Petersburg, 
m en dessa kunde väl inte ta em ot fartyget 
på grund av världskriget. Hamlet blev den 
första m otortanker som  levererades från 
Götaverken, och den första m otortankern 
till ett norskt rederi, och hon represente
rade ett nytänkande när det gäller skrovets 
konstruktion. N ytänkandet när det gällde 
kon stru ktion en  var att skrovet had e två 
gen o m g å en d e  lå n g sk e p p ssk o tt, en  typ 
som  anam m ades av andra varv. För Göta- 
verkens del dröjde det ända till 1922 innan 
nästa tankfartyg levererades, Oljaren, till 
Transatlantic.

B ruu sgaard  och K iosteru d  had e tid igt 
haft en stor del av sin verksam het förlagd 
till ostasiatiska vatten, och m an hade eta
b lerat goda kontakter m ed handelshus i 
Jap an och H ong Kong.

Hai H ing (I). G ö ta v erk en  lev erera d e  
också 1929 Hai Hing (betyder blom strande 
sjöfart) till rederiet, och hon kunde ta upp 
till ett par tusen passagerare. Passagerarna 
var inte så krävande, det sades: "D e fordra 
in g en  u p p assn in g  och  inga sängkläd er. 
D e kom m a om bord m ed sina bastm attor 
under armen, vilka får tjäna som både ligg- 
och sittunderlag på resan. Proviant för de 
själva m ed sig och deras risvälling lagas till 
i de stora kokarne."

D ö d vik ten  var 3 080 ton, och  längd en 
var 91 m.

Den epokgörande tankern Hamlet levererades frän Götaverken till Bruusgaard och Kiosterud  
redan 1916. Bild frän Svensk Sjöfarts Tidnings bildarkiv.
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Hai Mengs sjösättn ing vid Lindholm ens varv. Bild frän Svensk Sjöfarts 

Tidnings bildarkiv.

Frän Hai Mengs provtur. Frän vänster: skeppsredare Einar Bruusgaard, 
direktör Erik Larsson och skeppsredare H ans Kiosterud. Bild från Svensk  
Sjöfarts Tidnings bildarkiv.

M askineriet var tvä G V -dieslar på till
sam m ans 3500  hk.

1940 övertogs Hai Hing av N ortraship, 
och fungerade som trupptransportfartyg. 
H on sänktes två år senare på en resa Bom 
bay -  D urban av den tyska ubåten U 178.

Hai Meng (betyder dörr till havet) leve
rerades till rederiet 1949.

D ö d v ik ten  var 3 380 ton, och  län gd en  
95 m. En G V-diesel på 225 0  hk  gav en fart 
av 15 knop.

1971 såldes hon till Star Line Ltd i H ong 
K on g . Å re t e fte r  sä n k te s  h o n  i P h n o m  
Penhs ham n.

Vid Hermods sjösättning inträffade ett 
m issöde: hon  gled av stapelbäd den runt 
15 m inu ter före den p lanerad e tid p u n k 
ten, och gled ut i älven. O turligt nog var 
johnsonbåten Margaret Johnson pä väg in 
i ham nen, och en kollision var oundviklig. 
Skadorna b lev  em ellertid  inte så stora, vil
ket till stor del berodde på snabba reaktio
ner hos bogserbåtsskepparen på Herbert, 
som  tillsam m ans m ed Einar assisterad e 
M argaret Johnson. C h am p ag n eflask an Hai M eng under provturen 1949. Bild från Svensk Sjöfarts Tidnings bildarkiv.
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Vi sjösättningen kolliderade Hermod med Margaret Johnson eftersom  hon g ick i sjön en kvart innan beräknat. Skadorna pä Hermod blev inte sä 
omfattande. Bild frän Svensk Sjöfarts Tidnings bildarkiv.

som redan var upphängd på bogen klarade 
sig helsk in nad , och  d op et kunde senare 
förrättas från en bogserbåt.

Hermod hade sam m a dim ensioner och 
m askineri som  Hai Meng.

Hermod såldes 1971 till Lord SS co SA 
i P anam a och fick  i sam band  m ed  detta 
nam net Loon Chong. 1979 döptes hon om 
till Lee Chong och höggs upp.

Hai Hing (betyder blom strande sjöfart) 
levererades 1950. H on var något större än 
de övriga tre nybyggena från Lindholm en 
till Bruusgaard och Koisterud.

D ö d vik ten  var 3 925 ton, och  längd en 
107 m. D ieselm ask in eriet had e en effekt 
på 3 300 hk. Hai Hing såldes 1971 till Ga- 
nym ede (Panam a) SA, och fick i sam band 
m ed fö rsä ljn in g e n  n am n et Flourishing  
Country. H on skrotades 1979.

Helios levererad es 1950, och  h o n  var 
en syster till Hai Meng och Hermod. Hon 
såldes 1971 till B right Star SS Co SA, P a
nam a. I sam band m ed försäljn in gen  fick 
hon nam net Lucky Star. 1977 såldes hon 
till O scar SA, Panam a och döptes om  till 
Bountiful Country. 1979 eldhärjades hon 
utanför Singapore, och höggs upp därefter.

Hermod kom att döpas frän däcket pä en bogserbåt. Cham pagneflaskan hade klarat sig! Bild frän 
Svensk Sjöfarts Tidnings bildarkiv.
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Hai Hing var något större än de tre övriga leveranserna frän Lindholm en. Bild från Svensk  
Sjöfarts Tidnings bildarkiv.

N är s im la tra fik en  k lin g a d e  av un der 
1950-talet kom  Hai Hing, Hai Meng och
H elios a tt s y s se lsä tta s  i t ra fik  m e lla n  
B a n g k o k -H o n g  K o n g -Ja p a n . H erm od  
sysselsattes i traden Bangkok-H ong K ong - 
Borneo. Lasterna var varierande: ris frän 
Rangoon och Bangkok; m alm  och gum m i 
från M alaysia; styckegods frän H ong Kong 
och  Ja p a n ; liv sm ed el från  S h an g h ai till

M alaysia och Rangoon.
De fyra lindholm enbåtarna såldes alltså 

1971, sam m a år som  Sim la rules upphörde 
att gälla. R ed erie t så ld e sina sista  b åtar 
under 1978.

H M Wrangell & Co. A/S
H .M . W rangell startade ett rederi i H au- 
gesund 1882. Till att börja m ed hade man

segelfartyg , m en snart anskaffad es ång
fartyg. I början på 1900-talet var W rangell 
också involverad i valfångst i vattnen runt 
Färöarna och Island. 1914 blev rederiet ett 
aktiebolag, och de två rederierna Produce 
och Corona förvärvades. Tre av de fartyg 
som  v ar sy sse lsa tta  i s im la tra fik en  var 
byggda i Sverige.

H oi Wong (b ety d er h a v e ts  ku ng) le 
vererad es 1948 från  H elsingsborgs varv. 
H on var 105 m  lång och hade en dödvikt 
på 3 265 ton. En dieselm otor från B & W 
på 250 0  kunde ge en fart på 17 knop. De 
m axim alt 975 sim lapassagerarna förlädes 
på m ellandäck, väderdäck och under back
en. I de två m asthusen fanns fem  riskokare 
som värm des m ed ånga. A kterut fanns en 
sjukavdelning m ed sjukhytter och behand- 
lingsrum . D e fanns och fem  dubbelhytter 
för passagerare som  krävde m er kom fort. 
Förutom  passagerarhytterna fanns också 
befälshytter och hytter för com pradorerna 
m id sk e p p s. Hoi Wong så ld e s  1973 till 
M alaysian International Shipping Corp i 
M alaysia. H on höggs upp i Singapore 1980.

Hoi Houw (betyder havets drottning) 
levererades 1949 frän varvet i H elsingborg, 
och var en syster till Hoi Wong. D et norska 
re d e rie t b e h ö ll h en n e till 1974, då hon 
såldes till K w oh W ah Shipping Co, Hong 
K on g / P an am a. I sam b and  m ed  fö rsä lj
ningen fick hon nam net Affluent Country.
1976 gick hon vidare till Kam  Fai Shipping

H oi Hoinv levererades frän H elsingborgs varv 1949. Bild frän Skånes Näringslivsarkiv.



Hoi Ying blev den sista leveransen av denna typ av fartyg frän svenska varv. Bild frän Skånes Näringslivsarkiv.

Co, Panam a och fick då sam m a nam n som 
rederiet, Kam Fai. 1979 övertogs hon  av 
den sista redaren, M andarin Shipping Co, 
Panam a, och fick även denna gång samma 
nam n som rederiet, Mandarin. H on skro
tades 1984 i Kaohsiung.

Hoi Ying (betyder havsörn) var färdig 
1955. H on var större än de två föregående 
leveranserna från H elsingborg till rederiet, 
då hon var 109 m  lång, och hade en dödvikt 
pä 4220 ton. Ä ven m otoreffekten var högre,
3 360 hk. Det m axim ala antalet passagerare 
var 1 010. I b acken  fanns u trym m en  för 
de 30 com padorerna. I d äckshuset fanns 
hytter för befäl och utrym m en för 12 pas
sagerare.

Hoi Ying såldes 1977 till M anfer Co Ltd i 
H ong Kong, och fick då nam net Foochow. 
H on skrotades 1985 på Gadani Beach.

W rangell behöll sina kinabåtar längre än 
vad Brusgaard och K iosterud gjorde, m en 
de lyckades kanske sysselsätta dem m ed 
an d ra  u p p gifter. R ed erie ts  v erk sa m h et 
tycks ha upphört m ot slutet av 1970-talet.

Andra aktörer
N orska redare var inte de enda som  var 
in b la n d a d e  i d en  h är tra fik en : i S vensk  
Sjöfarts T idning  1951 p resenteras tvä ny
byggen, India och Timor, från Bartram  &

Sons i Sunderland vilka levererats till det 
portugisiska rederiet C om panhia N ational 
de N avegacao i L issabon . D essa två var 
betydligt större än de ovannäm nda norska, 
och  had e en  d ö d v ik t på ru n t 6 700 ton, 
vilket ju  kunde ha ökat kom forten något 
fö r s im la p a ssa g e ra rn a , som  d essu to m  
"e n d a s t"  u p p g ick  till 488. U töv er detta 
hade m an plats för 60 första- och 16 tred- 
jek lassp assagerare . Totalt b lev  ju  antalet 
passagerare ungefär hälften m ot vad m an 
hade på de norska båtarna.

H e ls in g ö rs  v arv  le v e re ra d e  1971 p il- 
grim sfartyget Akbar till det indiska rede
riet M ogul lines. Akbar var 145 m  lång och 
hade ett brutto pä 8279  registerton. Akbar 
var en kom bination av lastfartyg och pas
sagerarfartyg: dels hade hon plats för 80 
passagerare i hytter m ed någorlunda kom 
fort, dels tog hon runt 1500 passagerare pä 
m ellandäck. På m ellandäcket kunde m an 
ställa upp kojer för passagerarna. Då passa
gerarna erbjöds kojer gällde uppenbarligen 
in te S im la  rules, e ftersom  de om fattad e 
unberthed passengers, och trafiken kunde 
fortsätta efter 1971. Fartyget betecknas som 
ett pilgrim sskepp, och den tilltänkta rutten 
var Bom bay-Jed da.

Simlatrafiken upphör
Form ellt up phävdes reglerna som  regle
rade trafiken först 1971, m en verksam heten 
hade uppenbarligen klingat av tidigare. I 
Bruusgaard och K oisteruds rederihistorik 
från  1959 n äm n s att d en  sä ka llad e  ku- 
litrafik en  inte hade lik a  stor om fattn ing 
som  tid igare. M an kan ju  också anta att 
båtarna var lätta att sätta in i vanlig last
trafik  utan allt för stora ändringar. I alla 
fall sålde Bruusgaard och K iosterud  sina 
kinabåtar 1971, sam m a år som  Sim la rules 
slutade att gälla. W rangell hade sina båtar 
kvar ytterligare några år. ^

Källor:
Svensk Sjöfarts Tidning, olika årgångar 
T. Wikborg. 1959. Bruusgaard och Kiosterud & 
Co 70 år
Skipet: skeppslistor för Wrangell och Bruusgaard 

och Kiosterud
Norske Rederier gjennom 50 år, 1955 
Dessutom  stort tack till John E. Persson, Karl 
Österman och Hong Wu.
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Författarna till boken om Stena Line, Klas Brogren (längst till vänster), Anders Bergenek och Rickard 
Sahlsten. Rederiets ägare, Dan Sten Olsson, håller upp en reklampåse. Foto Bertil Söderberg.

Det händer hos oss

G öteborgsavdelningen är onekligen livak
tig ju st nu. Under hösten har en rad akti
viteter genom förts, bland annat Länspum - 
pens Dag, som  D u kan läsa om på sidorna
4 och 5, och u tg iv n ingen  av Ståltrålare i 
svenskt fiske 1959 -  1965 som  D u kan läsa 
om på sidan 61.

Vi deltog också på Bokm ässan i S jöfar
tens K ultursällskaps stora fina monter. Där 
var K rister Bång tillgänglig  varje  dag en 
tim m a för att svara på allm änhetens frågor 
om sjöfart sam tidigt som  att Klubb M aritim 
m arknadsfördes. D är presenterades också 
Ståltrålarboken.

M en den stora begivenheten var förstås 
presentationen av Stena Line 50 är under 
fredagen den 28 septem ber, den dag som 
Stena själva utsett till att fira Stena Lines 
stora dag. Boken, ett riktigt praktverk, har 
skrivits av Rickard Sahlsten, A nders B er
genek och Klas Brogren, alla m edlem m ar 
i Klubb M aritim . A lla författarna var också 
på plats och kunde berätta om boken och 
om  företaget. D an Sten O lsson och rederi
chefen G unnar Blom dahl var förstås ocksä 
där och företaget b jöd på cham pagne till 
alla närvarande.

D et var faktiskt vi i K lubb M aritim  som  
ordnade så att själva jubileet fick sin up p 
m ärksam het pä bokm ässan. N ärm are 200 
personer hörde på anförandena.

V årt sam arbete m ed S jöhistoriska m u
seet i Stockholm  fördjupades då vi den 13 
oktober fått förtroendet att stå som värd för 
det årligen återkom m ande Fartygsforum . 
Vi visade vår lokal K ajutan och höll vårt 
sem inarium  i M ikael M alm s studiovåning 
under oss. D et var 64 närvarande denna 
dag, de flesta hitresta. I vår lokal beund 
rade m an särskilt m odellen av Orinoco.

Ju s t den m o d ellen  är ju  värd  ett eget 
kap ite l. D en  har G ö teb o rg sav d eln in g en  
få tt  som  g å v a  av  v år m ed lem  L en n a rt 
L id én  genom  dennes goda kon takt m ed 
Bertil Söderberg. Johnson-lin jen står högt i 
kurs bland båtologerna och vi tror att m an 
kom m er att vallfärda till vår lokal för att 
beskåda m odellen. D en är ovanlig så till 
vida att den har elektrisk belysning så att 
exem pelvis lanternorna lyser.

Vi h ar o ckså som  testa m en te  e rh å llit  
professor Bengt H ubendicks stora sam ling 
av n au tisk  litteratur. B en gt avled  u nder 
augusti och  i m itten  av sep tem b er åkte 
Bertil Söderberg och K rister Bång till Salt
sjöbaden och häm tade 15 flyttkartonger.

Vi v ill h är p assa på att tacka  för a lla  
gävor som kom m it G öteborgsavdelningen 
till del.

Lennart Lidén vid modellen av O rinoco som han 
skänkt till Kajutan.
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Ale och Frej vid kaj pä Öresundsvarvet.

Något om våra isbrytare och Frej i synnerhet
Text och foto Olle Gustafsson

Alla båtologer vet säkert om  att vi har 
ett antal s k  statsisbrytare, m en inte 

har de nuvarande eller de tidigare fartygen 
figurerat särskilt ofta i våra publikationer.

Vi har i dag fem  statliga isbrytare, Ale, 
Atle, Frej, Ymer och Oden. Dessutom  finns 
tre privatägda kom binerade supplyfartyg 
och isbrytare Tor Viking, Vidar Viking och 
Balder Viking. D e senare tillhör V iking 
Su p p ly  Ships, nu m era hem m ah ö ran d e i 
G öteborg . D essa använd s b ara  i u n d an 
tag sfa ll för isb ry tn in g . Ale är av sev ärt 
m indre än de övriga och närm ast avsedd 
för isbrytning på Vänern.

A tle, Frej o ch  Y m er är s y s te r fa r ty g  
och  b yggd a 1974, 1975 och  1977 och  har 
följande huvuddata: längd 104,6 m, bredd 
23,8 m, d ep lacem ent 9 5 0 0  ton. Fartygen  
har d iese le lek trisk  d rift. D v s  d iese lm o 
to rer d riv er g e n era to re r, som  i s in  tur 
d riv er e lek tr isk a  m o to rer k o p p lad e  till 
propellrarna. Två förliga och två akterut. 
Dessa fartyg är utrustade m ed fem  stycken
S.E.M.T. Pielstick V-12 m ellanvarvsm otorer 
på sam m anlagt 22 000 hk. Farten är relativt 
hög, 15-16  knop. M otorerna går att köra på 
antingen dieselolja eller tjockolja.

G eneratorerna är p lacerad e i ett annat 
utrym m e än m otorerna och drivs via gan
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ska långa axlar genom  ett vattentätt skott.
Varje m otor driver två generatorer hop- 

b y g g d a  i e tt g em en sam t hu s. D et finns 
alltså sam m anlagt 10 generatorer och fyra 
propellerm otorer.

System et är likström  då m an vid den tid 
fartygen byggdes hade svårt att varvtals-

Ale vid kaj pä Öresundsvarvet.

reglera stora växelström sm otorer.
H jälpm askinerna är W ärtsilä/Ström berg 

400 V växelström .
Vad gäller inredningen sä finns alla bo

städer, mässar, kök och fritidsutrym m en 
i överbyggnaden. D essa är fullt m oderna, 
snarare bättre än på m ånga handelsfartyg
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Fd salongen, numera konferensrum.

från sam m a period. Ale, byggd 1973, har 
liknande dieselelektrisk drift och placering 
av bostäderna, m en något enklare inredning.

Oden är ett kom binerat forskningsfartyg 
och isbrytare och konstruerat på helt annat 
sätt. H on är dessutom  betydligt nyare än de 
övriga och berörs inte här. Bem anningen av 
isbrytarna sköts num era av Viking Supply 
Ships m en fartygen tillhör S jöfartsverket 
Rederi.

N är isb ry ta rs ä s o n g e n  är ö v er lä g g s  
isbrytarna upp vid en iordningställd  kaj i 
Luleå. D ärifrån går de sedan, oftast en och 
en, till varv för det underhåll som  den då 
nedbantade besättningen av olika skäl inte 
kan göra själva. I år är det Ö resundsvarvet 
som  fått denna uppgift.

Först ut var Frej, någ o n  vecka senare 
kom  den m indre Ale och längre fram  på 
som m aren kom  de andra två. Tack vare 
m in  d o tte r  som  är in v o lv e ra d  i d essa  
varvsarbeten fick jag tillfälle att besöka Frej 
i början  på juni.

A lla de större isbrytarna, Oden undan
tagen , skall i som m ar få sina e lek trisk a  
bogserw inschar och förtöjningsspel utbytta 
m ot nya hydrauliska. Efter närm are 40 års 
tjänst får de gam la anses ha gjort sitt. De 
nya w insch arna  är tillv erkad e av R olls- 
Royce i Polen m en av finsk konstruktion.

Frejs brygga. Arbete inför monteringen av den nya bogserwinschen pågår.

N ågon bottenm ålning är inte aktuell i år. 
Isbrytarfärgen är inga dåliga grejor.

Vad gäller Frej så har kom m utatorn på 
en  av  g e n era to re rn a  h a v e re ra t. R otorn  
plockades ut uppe i Luleå när säsongen var 
slut och skickades till en specialverkstad 
i Å m ål där k o m m u tato rn  drogs av och 
sändes till England där en firma som  har 
det nu snart utdöda kunnandet att tillverka 
kom m utatorer skall göra en ny. Sedan går 
proceduren i om vänd ordning och rotorn, 
nu försedd m ed en ny kom m utator, sätts 
tillbaka i statorn någon gång i höst då Frej 
är tillbaka i Luleå. A tt plocka ut den relativt 
stora rotorn ur det trånga m askinrum m et 
var ingen enkel sak, m en en duktig luleå- 
firma klarade den saken galant. H ela denna 
procedur lär inte bli någon billig historia!

På Ale skall förutom  vissa rutin jobb åt
skilliga kvadratm eter plåt bytas ut, byssan 
skall renoveras och en hel del annat göras. 
Sam tidigt skall hon dockas för b ottenbe
siktning och bättringsm ålning av botten.

A lla de här näm nd a isb ry tarn a  börjar 
närm a sig 40 år. Verkets avsikt är att de 
skall livstid sförlängas för tjänst fram  till 
ca 2030. Vad gäller A les fram tid  så beror 
ju  allt på d en  fram tid a h an d elss jö farten  
pä V än ern  m ed nya slu ssar i T rollhätte  
kanal m m .

Slutord
Som  utom ståend e och inte i detalj insatt 
i d essa gan ska  kom p licerad e och  nu att 
betrakta som  gam m alm odiga m askinerier 
kan det inte hjälpas att m an ställer sig lite 
un d rand e in för p lan ern a  att köra dessa 
fartyg i ytterligare bortåt 20 är. K om m er 
m an att kunna fä tag i de reservdelar som 
kom m er att behövas? D essa fartyg m åste 
ju  kunna hållas i drift under hela vintersä
songen, annars up pstår ju  stora problem  
för sjöfarten.

I slutet av sin livslängd är ju  fartygen ca 
60 år gam la. M an har v isserligen  inte så 
m ånga drifttim m ar per år m en de tim m ar 
m an  h ar är ju  att b e tra k ta  som  m y ck et 
hård drift.

O m  vi ser på dagens läge, inte skulle det 
vara lätt att hålla ett fartyg byggt ca 1952 i 
drift i dag utan m askinbyte och hur kom 
m er m iljökraven att se uti fram tiden? Det 
är bara att önska rederiet lycka till.

Slutligen vill jag tacka för m öjligheten att 
få kom m a om bord och få tillfälle se en av 
våra isbrytare. Fin och välskött var förvisso 
Frej och systrarna skall vara lika fina har 
det sagts mig. Ig-

Två av huvudmotorerna sedda förifrän Den vanliga röran när man ligger pä varv. Frejs akterdäck. Inspektören 
Susanne begrundar.
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Tärnan som hon ser ut idag vid Virgokajen i Ström sund. Foto Krister Bång den 14 augusti 2012.

Tärnan, en riktig överlevare

Krister B äng

Isom ras, dä hustrun och jag var på väg till 
Lofoten pä vanlig semester, passerade vi 

Ström sund i Jäm tland. Jag hade tänkt ta se
m ester även från båtologin  sä några större 
båtsvep  var inte inplanerad e m er än jag 
ville titta på Svaningen, som  skulle ligga 
ju st i Ström sund. N är jag senast besökte 
d et lilla sam hället 1991, var Svaningen i 
m ycket dåligt skick.

A r 1998 börjad e renoveringen  av Sva
ningen och 2004 var hon klar att sättas i 
turisttrafik. M en i sam band m ed upptag
ning på slipen 2006 knäcktes fartygets köl 
och hon  blev  kvar på land i avvaktan på 
reparation.

R ed an på den långa bron  över Ström s 
Vattudal kunde jag på babordssidan se en 
slup  ligga vid V irgokajen . Jag  tittad e sä 
intensivt på den, att hustrun säg sig föran
låten påpeka att v i faktiskt har högertrafik 
i det här landet.

Jag tyckte m ig känna igen flytetyget, men 
inte som  Svaningen. Jag fick parkerat bilen 
för att ta en närm are titt. Fartygets nam n 
var Tärnan af Karlstad. Det ovanliga var 
att även "af K arlstad " stod utskrivet i fören 
på fartyget. Vi had e tur för ägaren, S tig  
E riksson , fanns om bord . Vi b lev  b ju d na 
om bord  för att se oss om kring. Ju st den 
dagen skulle Tärnan ut på en liten resa som 
m inne efter en begravningsakt och Eriks
sons sam bo M argareta h ö ll på att stä lla  
ordning allt och duka fram.

-  25 personer är lagom  i sådana här sam 
m anhang, fastslog hon.

Stig berättade en del om båtens historia 
och jag blev naturligtvis nyfiken. Bland an
nat hade fartyget varit hittegods. Vi kunde 
ju inte stanna så länge för då skulle vi störa 
deras utfärd.

Sedan renoveringen av Svaningen hade 
gått över styr fanns det ingen båt i Ström 

sund som  k u n d e göra p assag erartu rer. 
N ybildade Vattudalens K ulturbåtar Intres
sefö ren in g  arren d erad e då Tärnan 2006 
och tog upp den på lastbil till Ström sund. 
Fartyget var i det närm aste vrak m en u n
der två år reparerade m an henne och 2008 
kunde hon sättas i fart.

Vad var det då för ett fartyg m an hade 
fått tag på?

Byggd i Karlstad
Den lilla ångslupen byggdes av A ktiebola
get K arlstads M ekaniska W erkstad. D etta 
var ett bolag som hade grundats redan 1860 
av fabrikör G ustaf A dolf A ndersson. H u- 
vudinriktningen var ingalunda ångbåtar, 
utan här p rod u cerad es lan tb ru k sm ask i
ner, ångpannor, lokom obiler och diverse 
järn v äg sm aterie l. Sedan , u n d er 1880-ta- 
let, b ö rjad e  b o la g e t äv en  in rik ta  sig  på 
utrustning för träsliperier, cellulosafabriker
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N uvarande ägaren Stig Eriksson i begrundan. Foto Krister Bång den 14 augusti 2012.

och pappersbruk, v ilket sederm era skulle 
bli en specialitet. L ikaså tillverkades bland 
annat vatten turbiner av tidig typ, ångm a
skiner och ångbåtar.

Här byggdes alltså 1896 ångslupen Ägir. 
V erkstaden låg då vid pråm kan alen  och 
Ägir u trustades alldeles ned anför direk- 
tionsvillan. Leveransen skedde i ju li 1896 
och som  beställare stod riksdagsm annen, 
järn  v ägsb yg garen , lan tb ru karen  och  re 

daren A xel E. L indvall i N ättraby utanför 
K arlskrona.

N ya W erm lands-Fidningen  skrev tisdagen 
den 14 ju li 1896:

Å Karlstad m ek Verkstad har i dagarne 
arb etet afslu tats  ä en d ärstäd es nybygd  
ångslup m ed en m askin  af 15 nom inella  
hästkrafter. Båten som är 50 fot lång, gör 
9,5 kn op  sam t är, såso m  a llt h v ad  från  
denne verkstad  utgår, ett gediget arbete.

Ä ngslupen har beställts av direktör A xel 
Lindvall i N ettraby sam t är afsedd för trafik 
å Ronnebyån, dit den inom  kort afgår via 
Venern, Göta kanal och Östersjön.

Å K arlstad s m ek an isk a  V erkstad , där 
inom  parentes sagdt flera stora beställning
ar i m askiner för träm assefabrikationen nu 
utföres, är f n under arbete en bogsingings- 
bät om  8 nom inella hästkrafter, hvilken båt 
beställts av N itroglycerin Ab i Stockholm .

(R onn ebyån  i tex ten  ovan är fel. Skall 
vara N ättrabyån. Red anm.)

Angslupstrafiken inleds
L in d v a ll h a d e  re d a n  1884 s ta r ta t ån g - 
slupstrafik m ellan Nättraby och Karlskrona 
m ed den lilla slupen Nettraby, även den 
byggd i K arlstad. D en 22 maj detta är an
nonserade Lindvall i dagspressen att han 
sk u lle  tra fik e ra  lin je n  N ä ttra b y h a m n  -  
Borgm ästartrappan i Karlskrona. H an kom  
d ärm ed  att ko n ku rrera  m ed  B ö rjesso n s 
och H olm ström s trafikföretag som  sedan 
1870-ta let h aft ån g slu p strafik  frän  N ätt
raby. K onkurrensen var stenhård och alla 
var m edel tillåtna. Priset för en enkelresa 
var för vuxen 15 öre och för barn 10 öre. Ef
ter två år, 1886, satte Lindvall in ytterligare 
en slup, V ik in g en , byggd hos Ljunggrens 
i Kristianstad. År 1887 gav Börjesson och 
H olm ström  upp och L indvall hade segrat.

D å k o n k u rre n te n  fö rs v a n n  b le v  d et 
för lite  m ed tvä s lu p ar v a rfö r L in d v a ll 
b e stä lld e  y tterlig a re  en i K arlstad . D en 
levererades i ju li 1896 och fick nam net Ägir.

Ägir i fart pä N ättrabyån i Blekinge. Vykort ur R agnar M agnanders samlingar.



Lindvall var också initiativtagare till ett 
järnvägsbygge m ellan Alnaryd och Nättra- 
by. D en lilla järnvägen (se nedan) invigdes 
1897 och resandeström m en ökade. D ärför 
byggd es y tterligare en ny slup, Wrängö, 
som  sattes i trafik 1914.

Lite järn vägshistoria, Krösnabanan
"Järnvägsbyggandet utvecklades intensivt 
i Sverige under andra hälften  av 1800-talet 
och blev en revolution m ed de första m eka
niskt drivna landtransporterna på en  jäm n 
väg av järnräls! Statens Järnvägar byggde 
de rikstäckande stam banorna, m edan en
skilda intressen anlade lokala sm alspåriga 
järnvägar, som  ofta anslöt till stam banans 
järnvägsstationer.

I N ättraby ägde godsägare A xel E. L ind
vall en ångbåtslin je m ellan N ättrabyham n 
och K arlskrona. För att få ökade gods- och 
p erso n tra n sp o rte r  på b å tlin je n  to g  han  
in itiativet till att grunda ett järnvägsbolag 
som  byggd e en sm alsp årig  järn vägslin je  
från N ättrabyham n norrut till A lnaryd

R allare byggd e järn vägen  under 4,5 år 
och  e fter m ån ga p roblem  stod  sträckan 
klar 1897 till en kostnad av 315529 kronor 
i d å tid e n s  p e n n in g v ä rd e . S p å rv id d e n  
v ar m in im a la  600  m illim e te r  e fte rso m  
d et v a r d et b illig a s te  a lte rn a tiv e t. D en  
var egentligen  ursprungligen  avsedd för 
sockerbetstransporter på betfält i Frankrike 
(D ecauville-system et).

S m alsp året ko rsad e  u n d er ku stban an  
genom  en nedsänkt så kallad  tågport. Ett

dubbelspår gick ända ner till kyrkan och 
kajplatsen på N ättrabyåns östra sida. Last
ning kunde därm ed ske direkt m ed kran 
m ellan  b åt och tåg. S tationshu set i N ätt
rabyham n låg på planen norr om  kyrkan

D en totala sträckan var 49 km, m ed höjd
skillnad en drygt 160 meter, vilket gjorde 
K rösnabanan till den längsta av Sveriges 
sju sm alaste järnvägar. Förhoppningen att 
kunna förlänga N ättrabybanan norrut för 
anslutning till andra banor m ot Växjö och 
söd eru t till ö p p et v a tten  fö rv erk ligad es 
aldrig. Inte heller den 14 km  långa bibana 
m ellan  H olm sjö  (järn väg en  K arlskrona- 
V äxjö) och E ringsbod a (p lanerad e N ätt- 
raby-Ä lm eboda) som fick koncession 1894. 
En öst-västlig  järn väg i B lek inges inland 
beräknades få för dålig lönsam het".

(K älla: w w w .nattrabyvagnm u seu m .se, 
2012-09-09)

K rösnabanan drogs m ed dålig ekonom i. 
I decem ber 1939 upphörde persontrafiken 
m en  go d stra fik en  g ick  kv ar i sp orad isk  
om fattning fram  till 1946.

Hustrun tar över
A x el L in d v a ll v a r o ck så  rik sd a g sm a n . 
U nder sin tid i Stockholm  träffade han sin 
blivande hustru Lotten Kollberg. Paret gifte 
sig 1923 då A xel var 71 år. 1928 adopterade 
m an en flicka, Gussie, från Sm åland. H on 
gifte sig sederm era m ed N ils Jephson.

D en 24 m ars 1931 avled A xel Lindw all 
i en ålder av 79 år. A ngslupsbolaget stod 
då i sin blom ning. H ustrun Lotten Lindvall

tog över rodret och beställde en ny ängslur 
vid Lödöse Varf som  fick nam net A xel ef
ter m aken och den levererades lagom  till 
ångslupsbolagets fem tioårsdag 1934. A xel 
går fö  fortfarande kvar på lin jen  m ellan 
N ättraby och Karlskrona!

De båda första sluparna. Nettraby och 
Vikingen blev hårt nedslitna och togs ur bruk 
1937 och skrotades.

I trafik p å A sp ö  
Ägir b lev  k v a r i å n g slu p sb o la g e ts  ägo 
fram  till 1947. Hon såldes då till Ture Wes- 
terh o lm  och  A lb ert V iktorsson  på A spö 
i K a r lsk ro n a  sk ä rg å rd . U n d er n a m n et 
Tärnan sattes hon i trafik m ellan Fisktorgs- 
bryggan i K arlskrona och Lökanabben på 
A sp ö  m ed tre d ag lig a  turer. V issa turer 
utsträcktes till A spö M ad (där färjan från 
Karlskrona lägger till idag) och till Finskan 
på Tjurkö. Den 6 juni 1947 annonserades att 
A spölinjen hade öppnats. Trafiken på Aspö 
fick ställas in under andra världskriget och 
först 1947 kom  den igäng igen. W esterholm 
fick konkurrens av den tidigare entrepre
nören, Ernst Olsson, som  sedan 1935 drivit 
trafik  m ellan  K arlsk ro n a och A spö med 
passagerarbåten Emanuel. 1947 fick Olsson 
en nybyggd båt på traden, Södern, byggd 
på Joggesö. Tärnan höll u t to m  som m ar
säsongen 1951.

Till Göteborgs norra skärgård
D ärefter såld es Tärnan till G öteborgs 

Trafik Ab som  var ett dotterbolag till L in je

H är anländer Tärnan till Kalvsund den 6 augusti 1952. Foto D ag Alm én. Ur R agnar M agnanders samlingar.

46 Läns pumpen 2012:4

http://www.nattrabyvagnmuseum.se


1

Även detta foto är frän  Kalvsund. Tärnan har nu byggts om och fätt det utseende som hon fort
farande har. Foto Gösta Skoglund. Ur Bohusläns m useum s arkiv.

buss. Göteborgs Spårvägar var också del
ägare i trafikbolaget. L in jebuss hade kon
cession på busstrafiken  m ellan G öteborg 
och H juvik och ville erbjuda fortsatt service 
till öarna i norra skärgården. Tärnan sattes 
in i denna trafik. H ennes hem ort blev Rörö. 
H on gick i trafik tillsam m ans m ed den lilla 
"stå n k a n " Hjuvik som  var byggd av trä i 
Skredsvik 1935.

I m itten av 1950-talet utökades trafiken 
genom  att m an köpte in  det gam la lots- 
tjänstefartyget Polstjernan som  byggdes 
om till passagerarfartyg och sattes i trafik 
på norra skärgården. Tärnan ansågs vara 
för ran k  att gå ut till Rörö när det blåste 
kraftig t. A r 1955 sk ickad es Tärnan upp 
till M arstrand  där hon  b yg gd es om  och 
försågs m ed en bussliknande överbyggnad 
av alum inium , och fick det utseende som 
hon har än idag.

Trafiken i skärgården utökades och 1960 
köpte Göteborgs Trafik Ab också in Wax- 
holm sbolagets slup Munin. Hjuvik sattes 
in m ellan H önö och Fotö och Tärnan blev 
efterhand  reservbåt. Hjuvik havererad e 
den 13 d ecem ber 1964 och läm nad e tra
fiken v ilket gav Tärnan större utrym m e. 
H on gick på lin jen H önö K lov a-Fotö  fram  
till 1967 då d essa öar förenad es m ed en 
b ilfärja  Färja 62/29. Därefter blev Tärnan 
reservfärja.

A r 1968 avvecklade Linjebuss sitt ägande

i Göteborgs Trafik Ab och detta bolag blev 
den 1 m ars 1968 ett helägt dotterbolag till 
G ö teb o rg s  S p å rv ä g a r sed an  G ö teb o rg s 
stad övertagit sam tliga aktier i trafikbola
get. Bakgrunden till detta var Vägverkets 
ökade n ärvaro  i om rådet. Å r 1962 had e 
leden Lilla V arholm en-Ö ckerö öppnats och
1967 tillkom  även Lilla Varholm en-Björkö.

Öckerö kommun tar över
D en 10 april 1970 sam m anträd de herrar 
Berntsson, Sjödell, H ansson och Sim onsson 
från Öckerö kom m un med Göteborgs Spår
vägars ordförande A lgot M attson, direktör 
Ivar Arnér, personalchef Bengt Lindström  
och byråassistent O lof Berg där det avtala
des om  att Ö ckerö kom m un skulle överta 
trafiken på norra skärgården (linje 24) med 
fa rty g  och  p erso n al. D et b e slu ta d es  att 
Ö ckerö kom m un skulle överta spårvägens 
fartyg Polstjernan, Munin och Tärnan för 
tillsam m ans 90000 kronor i befintligt skick 
för övertagande den 6 m aj 1970. Tärnans 
andel i köpesum m an var 2 4000  kronor.

Ä r 1977 lades Tärnan upp och m an infor
drade anbud på henne. Den 16 decem ber
1977 läm nade Ö -Varvet Ab på Ö ckerö ett 
anbud på 6250  kronor och den 3 ap rill978  
fullbordades köpet. Ö -Varvet sålde genast 
sitt nyförvärv vidare till K nut W allenberg 
i M arstrand.

W allenberg sålde sitt fartyg den 10 sep
te m b e r 1978 fö r 18 000 k ro n o r t ill E va 
H edengran i Stockholm. Bakom  varje fram 
gån gsrik  kv inna står en karl. I detta fall 
hette han Leif Ternelius. D et var han som 
skötte korrespondensen. S jöfartsregistret 
p åp ek ad e att d et redan fann s sex andra 
fartyg m ed nam net Tärnan varför ett nytt 
nam n m åste till. De nya ägarna valde dä 
att döpa om sitt fartyg till Tärnan af Stock
holm. I sam band m ed denna transaktion 
ändrades hon till fritidsfartyg.

Sprittillverkning
S v en sso n , Jo h a n sso n  och  H en n in g sso n  
i d et ned anståen de är fingerad e nam n. I 
v erk ligh eten  hette  dessa personer något 
helt annat.

S v en sso n  stötte  h ö sten  1980 tillfä llig t 
ihop  m ed  två g am la  sk o lk a m ra ter som

Tärnan vid H älsö i ju li 1969. Båten är pä ingående till den hrygga, som färjorna hade pä Hälsö, 
en brygga som var belägen något söder om Ö ckeröbolagets brygga. Foto R agnar M agnander.
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I Karlstad hade Tärnan -in tilläggsplats i inre iui

had e sett att Tärnan var till salu . D essa 
v ille  g ä rn a  k ö p a  fa rty g e t och  e fterso m  
Svensson var m otorku n nig  engagerad es 
han som  kon su lt att inspektera  fartyget. 
Svensson fick 500 kr för besväret. N är se
dan de gam la polarna ville köpa fartyget 
visade det sig att de hade skatteskulder och 
var eftersökta av fogden. D ärför undrade 
m an om Svensson kunde stå som  köpare 
till Tärnan. Ä ven Svensson var en fattig 
m an med fogden efter sig. M en han hade 
en kom pis, Johansson, som  m ot ett arvode 
av 1000  kronor kunde stå som  ägare. Jo- 
hansson bodde sedan länge i K alifornien, 
U SA  m en för att u n d erlätta  kö p et skrev 
han sig som  inneboend e hos en polare i 
Stockholm strakten. Svensson fick de avta
lade 1000  kronorna, som han dock aldrig 
skickade över till A m erika.

Den 10 n ov em ber 1980 såld e E va H e
dengran sitt fartyg för 25 000 kr kontant till 
Johansson som  sedan ansågs vara ägare till 
fartyget. Nu uppenbarade sig H ennings- 
son som  skeppare på Tärnan. H an förde 
nyförvärvet m ed van hand till S ickla där 
fartyget lades. H enningsson var noga m ed 
att dä och då flytta på Tärnan och ibland 
låg hon  i H am m arbyh am nen  och ibland 
vid Lum akajen. H an ville vara på god fot 
m ed ham nm yndigheterna och ville inte ha 
något oväntat besök.

Polisen m isstänkte dock att något olag
ligt försiggick om bord och onsdagen den
22 april 1981, strax före påsk, gjorde m an 
en razzia om bord, då Tärnan låg vid Svin- 
dersviken i N acka. O m bord h ittade m an 
om kring 2 800 liter vätska fördelat på stora 
kärl och i fem litersdunkar. D essutom  h it
tade m an en kom plett utrustning för destil- 
lering. E ftersom  ingen var om bord vid det 
tillfället, tog polisen Tärnan i beslag som 
hittegods och förde henne till Vindövarvet 
på Djurö. Polisen hade korn pä Svensson 
och  H en n in g sso n  och  d essa  to gs in  till

wicn. Foto Krister Rang den , septem ber 1$$$.

förhör. Ingen av dem  kom  ihåg nam net på 
några av de förm enta köparna. Svensson 
och H enningsson åtalades för olaga sprit
t illv erk n in g  m en hu r d om en b lev  finns 
inget noterat om i Sjöfartsregistrets papper.

Efter att den lagstad gad e tiden  för att 
återfå hittegods gått ut, och ingen ägare av 
naturliga skäl hört av sig, uppdrogs åt FFV 
A llm ateriel Ab att sälja fartyget och den 11 
juni 1982 övertogs Tärnan för 16 300 kronor 
av Ove H edin på Ingarö.

Nya trader
H edin  sålde sitt fartyg v idare redan den 
20 augusti 1983. K öpare var K ristina Berg- 
qvist-Selder i Stockholm

I februari 1984 inleddes en ny era i far
tygets h istoria. H on inköptes då av Lars 
Green i Borlänge som tog henne upp till 
Torsång där hon  åter börjad e tjän stgö ra

som  passagerarfartyg m ed m at- och k af
feserv ering . P riset had e nu gått up p till 
123 000 kronor. N am net b lev  Tärnan af 
Torsång.

Verksam heten gick dock inte så bra som 
m an hade hop p ats på. Fartyget fick inte 
d en  vård  som  d et b e h ö v d e  och  n är de 
eko n o m iska p ro b lem en  b lev  e tt faktu m  
togs båten tillbaka till Stockholm . Hon var 
då i m indre gott skick.

A r 1987 utannonserades hon som till salu 
liggande vid G alärvarvet i Stockholm . D är 
fann Arne Lindqvist i Kil, V ärm land henne 
och den 15 april sam m a år skrevs kö p e
handlingarna under. För 75 000 kronor blev 
hon värm länning och nam net anpassades 
till Tärnan af Karlstad.

I Karlstad fick hon kajplats i inre ham nen 
intill ett välkänt lila kafferosteri. Fartyget 
användes i beställn ingstrafik  i K arlstad s 
närom råde till b l a Jäv erön  och Säterhol- 
m arna.

Är 1992 flyttades hon till N edre Fryken 
och fick sin  fasta p u nkt i Fryksta  ham n. 
H on  ko m  nu  att a n v än d as  en  h e l d el i 
sam band m ed bärgningen av Freja. H on 
stan n ad e p å  F ry k en  fram  till 1998 m en 
reg istrerad es i m ars 1997 som  fritid sfar- 
tyg. H östen 1997 kom  Bertil Svensson från 
B ru n flo  i Jäm tlan d  till Fryk sta  i akt och 
m ening att förvärva fartyget. Han inspekte
rade det v id kaj och den 9 ju li 1998 var alla 
form aliteter klara och Svensson fick betala 
2600 0 0  kronor för fartyget. T illsam m ans 
m ed Britt-M arie och Leif O lof A ndersson 
b ild ad e  h a n  S to rs jö b y g d en s S erv erin g s 
Ali som  stod som  ägare till fartyget. Dessa 
ägde också H otell Indalsleden i Bispgår- 
den. Fartyget fick nu det m era lokalbeto- 
nade nam net Indalen.

Tärnan på Lövens långa sjö. Vykort taget av Arne Lindquist.
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Inm an stående pa lund rid  järkvissle. Foto frän Stig Eriksson.

Nu hav farty g et lastats på trailerfor transport till Strömsund. Foto från Stig Eriksson.

Elär har Tärnan kom m it fram  till Ström sund redo fö r  renovering. Foto frän Stig Eriksson.

Till Jämtland
K ö p arn a  sku lle  anv änd a sitt n y fö rv ä rv  
i d en  stora tu ris tsa tsn in g en  på Europas 
enda thailändska pagod i Ragunda. Hon 
skulle gå från den stora kraftverksdam m en 
vid  Järk vissle  i Ind alsä lv en  och ca 2 mil 
norrut. U nd er första resan  på älven fick 
fartyget vevstaksbrott. M an skaffade fram 
två begagnade vevstakar, m en när m an höll 
på att installera dessa, upptäckte m an att 
en tidigare utförd isolering av skrovet var 
bristfällig t gjord och luften  gick då ut ur 
hela p rojektet och båten  lades upp på land 
vid Järkvissle. Storsjöbygdens Serverings 
Ab försattes i konkurs.

D en 28 februari 2002 såldes konkursboet 
till Kajs K raftm ontage Ab (Kaj Blom qvist) 
i Ö steråsen , B ispgården. A dvokatfirm an 
had e in g en  v ana v id  farty g sa ffä rer och 
i b o u p p te c k n in g e n  n o te ra d e s  Indalen  
bara som  en plåtbåt. Detta vållade sedan 
bekym m er när m an skulle registrera för
värvet på ny ägare att p låtbåten verkligen 
var Indalen. N am net Indalen var aldrig 
m ålat på båten och vid försä ljn in gen  till 
K ajs K raftm on tage återfick hon officiellt 
nam net Tärnan af Karlstad.

Nya ägare
Efter ett tag var m otorproblem et löst m en 
det behövde bytas 2 - 4  bottenplåtar. Detta 
blev aldrig gjort. Sponsorerna drog sig ur 
när m an  säg b åten . F ö rfa lle t fo rm lig en  
skrek ut sin närvaro.

Fartyget var förstås till salu och hösten 
2004 lade en kaféägare i U m eå ett anbud 
på båten. Av detta blev dock inget och hon 
såldes i stället den 16 m aj 2005 för 25000  
kronor till G öran M elin i Sundsvall. I det 
p rise t in g ick  o ck så  k o m p a ss , rad ar, 14 
kvm  plåt och livvästar som skulle häm tas 
av köparen i Bispgården. Strax därpå, den 
1 ju n i 2005, sålde M elin sitt fång m ed god 
vinst. Köpare var The M adhouse Com pany 
A b i Tim ra som  betalade 105000 kronor för 
fartyget. Senare kom  M elin in som  delägare 
i detta företag.

Till Strömsund
Troligen hade farty gets h isto ria  tag it slu t 
vid Järkvissle  om inte Svaningen havere
rat. S tig  E riksson  i Vattu dalens K u ltu rb å
tar In tressefö ren in g  fick  nys om  Tärnan  
och kom  överens m ed d åvarand e ägaren 
G öran  M elin  om  ett lån g tid sarren d e av 
farty g et. D en  2 a u g u sti 2006  h äm tad es 
fa rty g et m ed en tra ile r och  körd es upp 
till S tröm su n d  där hon  lastad es av m o r
gon en  därpå. A llt g ick  bra. Nu v id tog  ett 
o tro lig t renov eringsarbete  un der ledning 
av S tig  E riksso n  i Strand . H ela  farty get 
b le v  g e n o m g å n g e t. O m k rin g  18 k v a 
d ratm eter skrovp låt och  sp antjärn  byttes 
ut, d em o n terin g  av p lan etv äxel, ko ll av 
brom shu s. R ep aration  av v äxelsp ak  och 
in stä lln in g  av v äxelläg en  till backslag et.
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Ångaren Virgo hade en lång tillvaro i Ströms Vattudal. Konstnären P.E. Lindahl m ålade detta 
konstverk pä en husfasad i Ström sund 1988. Foto Krister Bång.

D ärefter fö ljd e  b o rttag n in g  av träd u rken  
i styrhytten  och rengöring av bärb alk  m ot 
m a s k in ru m m e t. G a m m a l b e to n g  to g s 
b o rt ur skrovet. Taket i salongen rep are
rades och skrapades rent innan det kunde 
m ålas. M än g d er av gam m al ro stig  p låt 
och  trasig t träv irke togs upp ur skrovet. 
N y durk lades in och en  helt ny inredning 
tillv erkad es p å  h ela  fartyget.

Så sm åningom  blev  allt klart och den 10 
ju li 2008 kunde Tärnan af Karlstad sättas 
in i trafik på Ström s Vattudal.

Trafiken på Ströms Vattudal
På en husfasad i Ström sund finns ångaren 
Virgo av b ild ad  som  en  m u ra lm å ln in g . 
Intill den finns följande text att läsa: S jösys
tem et Ström s Vattudal kallades en gång i 
tiden "d en  m ärkligaste däld i riket". H är 
startade ångbåtstrafiken 1867 och hela 10 
stycken ångbåtar fanns i trafik i början  av 
1900-talet. D en största av dem  var V irgo 
som  g ick  i tra fik  från  1885 till 1936 på 
sträckan Ström sund-Bågede. Virgo kunde 
som m est ta 180 passagerare. H on var cirka
23 m eter lång, 5 m eter bred  och hade ett 
d jupgående om  2,7 meter. Å ngm askinen 
gav henne en fart på 10 knop.

Ö v re d ä ck  b e sto d  av en s ty rh y tt och  
sa lo n g er och u n d er d äck  fan n s l :a  och 
2:a klass m atsalar. Virgo slu tade att gå i 
trafik 1936. Skrovet lär ha sjunkit utanför

V irgokajen  1947 då det tjänstg jord e som  
tegelpråm  m ellan Ström sund och Bonäset.

D en absolut sista reguljära turen i sjösys
tem et gjorde ångaren Ströms Vattudal den 
8 decem ber 1941.

Å ngaren Svaningen gick under lång tid 
turistturer i Ström s Vattudal. H on kom  fem 
år gam m al till sjösystem et 1880. H on lades

upp 1956 och då togs även ångm askinen 
ur. H on ägdes sedan av olika personer och 
skänktes sä sm åningom  till V attudalens 
Båtklubb. Å r 1998 påbörjades en totalreno
vering av fartyget som  var klar 2004 då hon 
åter kunde sättas i turisttrafik nu m ed en 
dieselm otor om bord. Två år senare havere
rade hon och står nu på slipen i Ström sund.

Sedan Svaningen blivit obrukbar renoverades Tärnan. Foto Krister Bå)ig i Ström sund den 14 augusti 2012.
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Renoveringen
före: efter:

D et återstår en del att göra. A lla foto pä denna sida från Stig Eriksson Efter m ycket arbete har fartyget blivit fint.

Färgflagorna hänger i taket i byssan. E fter renoveringen har byssan blivit fin  ined d iskbänk och uppställ- 
ni ngsy tor.

R enoveringen har ju st startat. Efter många timm ars härt slit har Tärnan blivit fräsch och fin.
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Isbrytaren s/s Bore pä väg till staden hon byggdes i 1894 fö r  att vara ett museifartyg.

S/s Bore åter i Malmö

Den  17 a u g u sti 2012  v ar en  m y ck et 
sp ecie ll dag i M alm ö. D å kom  än t

ligen v eteranisbry taren  s/s Bore tillbaka 
till sin gam la hem m aham n och födelsestad 
M alm ö igen.

S/ s Bore b y g g d e s  1894 av K o ck u m s 
skeppsvarv  för M alm ö H am nförvaltning 
som  isbrytare m ed m öjlighet att ta post och 
passagerare till K öpenham n, när isen blev 
för svår. H on var varvets nybygge num m er 
70 och det tog inte mer än sex m ånader att 
fä rd ig stä lla  henn e. H u v u d m ask in en  ut-

Text och foto Johnny Nilsson

gjordes av en koleldad C ochran ("sk otte") 
panna och en 2-cyl com pound ångm askin 
av M otala verkstads tillverkn ing  om  605 
ihk drivande en fyrbladig propeller. U nder 
90 år var farty get h am nen  trogen innan 
S w eco x  m ed k o lh a n d la re n  K n u th  B org  
i sp etsen  sökte ett läm p ligt objekt att ha 
för representation. M an hade tänkt sig en 
skärgård sbåt m en  fick  nys om  Bore och 
åkte till M alm ö för att finna ett nedgånget 
fartyg. H istorien kunde ha slutat där om 
m an  in te  gått ned  i m ask in ru m m et och

sett hur fint bevarad  ångm askinen och det 
övriga m askineriet var. Tycke uppstod och 
en uppgörelse m ed M alm ö stad gjordes.

B o g s e rb å te n  D ynan d ro g  Bore up p  
t ill F in n b o d a  v arv  i S to ck h o lm , och en 
o m fa tta n d e  re n o v e rin g  p å b ö r ja d e s . Så 
sm åningom  fly ttad es Bore till V ästerås, 
där renoveringen fortsatte. M ed tiden fann 
m an m ånga original detalj er och förem ål 
och  idag är Bore i ett fantastiskt fint ori
ginalskick.

Bore blev kulturm innesm ärkt 2011, m en
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för att få segla v id are krävd e T ransport
styrelsen s reg elv erk  att v issa än d rin g ar 
g jordes om bord, b land  ann at vad gäller 
elsystem , navigation, lejdare, brandskydd 
och säkerhetsutrustning. M ed stor uppfin
ningsrikedom  och känsla har m an lyckats 
integrera alla dessa åtgärder på ett sm ak
fu llt och  d isk re t sä tt u ta n  a tt fa rty g e ts  
utseende näm nvärt förändrats.

Sista dagarna i ju n i började m an elda i 
pannan och gjorde två tekniska provturer 
för att se så allt fungerade, säkerhetsventi
ler, deviation av kom pass m ed m era.

O nsdagen den 1 augusti 2012 gav m an 
sig så iväg och nådde under kvällen Söder
tälje kanal. D agen efter var m an fram m e i 
O xelösund. Tidigt fredagen den 3 augusti 
avgick m an O xelösund och efter att ha kor
sat inseglingen till Bråviken kl 09.30, gick 
m an inom skärs söder ut i drygt 7 knops 
fart. Kl. 18.30 var m an tvärs Ö lands norra 
u d d e och  n å d d e  fram  till O sk a rsh a m n  
u n d er kvällen . O skarsham n var i sig  ett 
d elm ål på v ägen  och  h är d ock ad e m an 
Bore för bottenm ålning och klassning.

S ö n d a g e n  d en  12 a u g u s ti v a r  m a n  
k lar för avfärd  och kl 12.00 av gick  m an 
O sk a rsh a m n  o ch  fo r ts a tte  fä rd e n  m o t 
M a lm ö . D a g e n  e f te r  p a s s e r a d e  m a n  
Bornholm sgattet kl 09.30 och satte sedan 
kurs m ot Ystad. H är ägnade m an några da
gar åt att göra Bore riktigt fin inför ankom 
sten till M alm ö. N yhetstidningarna skrev 
spaltm eter och hade dagliga reportage om 
Bore och hennes vidare färd.

Fredagen den 17 augusti påbörjade m an 
sista etappen längs sydkusten förbi Sm yge
hu k och Trelleborg, för att runda M åkläp- 
pen vid Falsterbo och gå upp i Ö resund.
Färden gick något fortare än beräknat och 
p lö ts lig t syn tes Bore färd as söd erö v er!
D etta p g a  att ett film team  inte m ötte upp 
i rätt tid vid Ö resundsbron. En liten stund 
senare färdades Bore åter norrut och det 
var en rörande syn att se henne kom m a 
m ed stadig kurs i det fina som m arvädret 
m ed kolröken ur skorsten, på sin väg m ot 
M alm ö med Ö resundsbron i bakgrunden.

N yheten om Bores ankom st hade spridit 
sig och det var många som samlats i ham 
nen för att se Bore kom m a. Precis kl 14.00 
passerade hon M alm ö Redd och påbörjade 
inseglingen. D en gam la unionsflaggan var 
hissad på flaggspelet i aktern liksom Bore- 
flaggan i aktermasten. M an böljade förbereda 
tilläggsm anöver och öppnade för ånga fram 
till ankar- och förtöjningsspelet på fördäck.
Strax efter öppnades den nya svängbron till 
inre ham nen, där Köpenham nsbåtarna en 
gång hade sin kajplats. När Bore åter satte 
fart lät hon sin ångvissla ljuda, precis som 
hon ville säga:

-  Hej M alm ö! N u är jag  tillbaka igen.
Idag är Bore den äldsta bevarade ång

drivna isbrytaren i världen. En klenod vi Blid och alla som  varit involverade i hennes fantastiskt jobb och skall ha all heder för 
skall vara rädda om. K nuth Borg, Jan-O lov renovering och återställande har g jort ett den tid och kraft m an lagt ned.

Ma l m ö

L finsptiinp en 2012:4
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1 ham n m  låg Rolf, ESAB IV, Herkules och Sven.

Inte bara tändkulemotorer

tillv erk n in g  som  kördes på rap so lja . På 
en skylt vid sidan av m otorn kunde m an 
läsa att den också kunde gå på olivolja el
ler flytande smör, m en det är nog ganska 
dyra bränslen!

För övrigt b lir m an som tändkuleam a- 
tör förvånad över hur m ånga tillverkare 
av tänd ku lem otorer som  fanns i Sverige 
en gång i tiden. M en det gäller ju  också 
b e n sin m o to rern a . N är m an  titta r i L ars 
B is trö m s  o ch  B o S u n d in s  b o k  S v en ska  
båtm otorer, som  dock inte tar m ed tändku
lem otorer, får m an nästan  in try ck  av att 
land et var översållat av b åtm o to rtillv er
kare. Ett exem pel på en sådan m otor från 
en tillverkare som  försvunnit var en 3 hk 
A lbin  A l från 1919. D en är renoverad till 
toppskick, och jag skulle kunna tänka m ig 
att ha den i m itt vardagsrum .

D en stora u p p lev elsen  är g ivetvis när 
m otorerna startas: ju  större m otorer desto 
fler åskådare, och åhörare. T ändkulem o-

Text och foto Eric Hallberg

Arets tändkuledag i Lysekil ägde rum  
den 18 augusti. N är jag  vaknad e på 

m orgonen såg v äd ret ganska d ystert ut: 
g rå tt och  reg n ig t, m en  d et b ä ttra d e  sig 
om sider. Å  andra sidan stoppar ju  inte lite 
regn tändkuleentusiasterna!

T ä n d k u le d a g e n  a n o rd n a s  av  fö re n 
ingen L. L aurin  i Lysekil, och är ett stort 
evenem ang som  brukar locka 3 5 0 0 - 4 0 0 0  
besökare. N am net på föreningen kom m er 
från Skandiaverkens grundare Laurentius 
L a u rin  som  i L ysek il sk ap ad e en  fra m 
g ån gsrik  in d u stri för m otortillv erk n in g . 
Till att börja m ed byggdes tändkulem oto
rer, och den sista läm nade fabriken 1966. 
U n d er sen are  år tillv erk ad es ock så  d ie
selmotorer. T illverkningen av dessa lades 
ner 1987. D e tom m a fabrikslokalerna kom  
så sm åningom  att övertas av föreningen, 
som  nu d isponerar rejäla utrym m en i den 
före d etta  fabriken . I lo kalern a  finns ett 
stort antal m otorer, båd e stora  och  sm å.

D e större m otorerna finns givetvis på b o t
tenvåningen, och de m indre en trappa upp.

Föreningen har runt 14 0 0  m edlem m ar, 
de flesta givetvis i Sverige, m en en hel del 
finns utom lands. D e aktiva m edlem m arna 
som sysslar m ed att renovera m otorerna är, 
som ofta är fallet, lite äldre, m en m an har 
gläd jande nog lyckats m ed att attrahera en 
del yngre en tu siaster som  arbetar aktivt 
i föreningen . B land  ann at stod  en av de 
yngre m edlem m arna och körde M ålillam o- 
torn på gården bakom  byggnaden.

Tändkulor och annat
Förutom själva byggnaden disponerar m an 
o ck så  p lan en  på fram sid an , som  un der 
Tändkuledagen hyser ett stort antal tillfäl
ligt utställda motorer, både tändkulor och 
andra motorer. En del m otorer tyckte jag 
att ja g  kän d e igen från  tid igare  år, m en 
annat var nytt för m ig. En nyhet för m ig 
var m iljöm otorn, en tändkula av Vänerns
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M iljöm otorn som går pä rapsolja. Den fd  ryska lokom otorn.

torn som  su ttit i m insv ep aren  Tjörn, en 
Skandia 290A , brukar dra en stor publik, 
så även i år. D et satt till och m ed en skara 
m ycket unga pojkar pä golvet intill m aski
nen och såg andäktiga ut. N ära den står en 
Skandia F35T-M , en stor dieselm otor, och 
även när denna startas står folk i täta ska
ror runt den. A vgasrören från m otorerna 
leds u t gen om  v äggen , och  u tan fö r kan 
m an se åhörare som  lyssn ar på de olika 
m otorljuden.

M en frågan är om  inte den m otor som 
väckte störst intresse var en Transm ash, en 
V-12 dieselm otor som  tillverkats i Ryssland 
på 1940-talet och som  suttit i en broband- 
vagn. D et ljud som den fram bringande var 
m inst sagt im ponerande.

Ett annat förem ål som  väckte stort in 
tresse, och som har rysk anknytning var en 
ångdriven lokom  obil som  körde om kring 
inne på om rådet. Fort g ick det inte: top p 
farten ligger pä 3,5 km /tim . D en tillverka
des av i England 1920 av Ransom es, Sim s 
& Jeffries och levererades till Ryssland. För 
runt 25 år sedan kom  den till Sverige, och 
ju st denna dag fanns den alltså i Lysekil.

Båtar i hamnen
I h am nen  låg fyra b åtar: Rolf, Esab IV, 
H erkules o ch  Sven. R olf b y g g d e s  v id  
Thorskogs varv 1906, och hade ursprung
ligen en ångm askin, som  1950 ersattes av 
en Seffle  tän d k u lem o to r typ 247  på 170 
hk. M ed u n d an tag  av en sejour på v äst

kusten m ellan 1975 och 1994 sä har Rolf 
hela tiden funnits uppe i Vänern. A r 1994 
var Rolf till salu och köptes då in av den 
nybildade sam m anslutningen 'Föreningen 
för bevarandet av bogserbåten R olf Seffle'. 
D ärefter vidtog ett intensivt arbete m ed att 
få ordning på Rolf som  vid det laget hade 
förfallit rejält. N är m an nu ser resultatet 
kan m an se att föreningen v erkligen  har 
lyckats m ed sitt arbete att renovera Rolf.

Sed an  v ar det dags för m ig att läm na 
tändkuledagen för att åka hem . I Lysekils 
ham n såg jag då något som  inte funnits där 
vid m ina tidigare besök, Stena Baltica. D et 
var ett m ärkligt blickfång i denna miljö, och 
en stor kontrast till tändkulebåtarna.

Albin A l frän 1919.
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Utförligt om Fårö

Tack för Länspum pen num m er 
tre. Jag läser bland annat om Fårö 
och eftersom fartyget en kort tid 
seglade under finsk flagg p as
sade jag på att titta på fartygets 
svenska handlingar under tiden 
jag skötte rap p orteringen från 
Norrköping.

Först en kom m entar till den 
finska tiden. Grete beslagtogs 
den 18 maj 1925 i Finland och på 
tullauktion den 19 juli 1927 inro
pad av Carl Helin för partrederiet 
i Föglö.

Som  näm ndes sålde A nders 
Sjögrens dödsbo Fårö till Ilkka 
K arh u n en . K ö p eb rev et u tfä r
dades den 31 oktober 1972. Un
der de följande åren förekom ett 
flertal försäljn ingar, v ilka  inte 
anm äldes. Vid en senare utred
ning framkom:

1. Ilkka K arhunen sålde i de
cem b er 1972 till  N in a  S ö d e r
lund.

2. O m k rin g  d en  1 a u g u sti 
1973 så ld e R oland  Sö d erlu n d  
fartyget till Lars Å ke H artzell, 
Roneham n.

3. I b rev  av den 4 m aj 1979 
från H artzell till S jöfartsverket 
up pgav denne att han den 23 
n ov em ber 1978 sålde farty get 
till K arl-A xel K ällström , Söder

Ångare identifierad
N u är ångbåten i Länspum pen 
nr 2012 :1  på sid an  58 id e n ti
fierad.

Ja g  h a d e  få tt lå n a  fo to t av 
Tore O lsso n  red a n  i fjo l, och 
första m ejlet till ett par norska 
båto log er skickade jag  den 15 
septem ber 2011, för jag  tänkte, 
att den kunde vara norsk, m en 
det var den inte. Sedan dess har 
Inge Sand aas och  jag  utväxlat 
m ån ga m ejl m ed  fu n d erin g ar 
och  ä n tligen , d en  19 au g u sti, 
hittade han tvä båtar -  Carolus 
och Ericus -  som  kunde passa 
in. Vi h ittade ett foto på Caro
lus, m en den var det inte, för 
rigg en  stäm d e inte, m en  E rik  
H ag hade tursam t nog två foton

M älarstran d , Stockholm , m en 
d en n e fö rn e k a d e  på S jö farts
verkets förfrågan att han köpt 
fartyget. D et fram kom  dock att 
han köpte fartyget m en senare 
ville häva köpet vilket Hartzell 
inte gick med på. Källström hade 
plockat utrustning och delar från 
m askinen. K ällström  blev  inte 
registrerad ägare.

4. Jussi Ikonen försökte sena
re förvärva fartyget m en avstod 
då han kom  underfund m ed de 
oklara ägarförhållandena.

5. Lars Å ke H artzell, nu m ed 
ad ress T rångsu nd , fö rsa ttes  i 
konkurs den 25 ju n i 1987, fort
farande som registrerad  ägare 
till Fårö.

6. Enligt protokoll förda vid 
konkursförhandlingar vid G ot
lands tingsrätt 15 m aj 1990 dö
dades ett flerta l in teckningar. 
Å ke H a rtz e ll var in te  n ä rv a 
rande vid förhandlingen. K on
kursboet fortfarande registrerad 
ägare.

7. L ars Å k e H a rtz e ll av led  
d en 2 februari 1991. K onkurs
b oet reg istrerad  ägare till den
i Värtaham nen liggande Fårö.

N är Fårö m ed signalen SIJO  
den 1 januari 1976 överfördes till 
det nya registret var Lars Åke 
Hartzell med adressen Tullhuset,

av Ericus, så d en  21 a u g u sti 
ku nd e vi äntligen  kon statera , 
att det var den, som  fanns på 
Tore O lssons foto.

L ite  u p p g ifter om  farty g et:
2 213 brt, 1 2 6 8  nrt, 3 565 tdw, 
90 ,44x13 ,25x6 ,00  m. Byggd ja 
nuari 1919 av O sbou rne, Gra- 
ham  & Co, Sunderland, # 218. 
Tripleångm askin på 1370  ihk.

Levererad till Sir Eric O hlson 
(O hlson Steam ship Co), Hull.

Eric O hlson var född den 19 
ju li 1873 i Oppeby, Fellingsbro, 
so m  so n  till en  la n tb ru k a re . 
H an em igrerade 1902 till H ull 
och startade firm an O hlson  & 
Co, som  b ed rev  red erirörelse, 
skep p sm äk leri, k o lexp o rt och 
trä im p o rt. H an  a d lad es  1915

Ronehamn, 62012 Hemse regist
rerad ägare.

Enligt köpekontrakt och kvitto 
u tfärdat i V ärm dö den 14 maj
1995 sålde Roger Lindholm far
tyget till K om m unalbyggnads- 
byrån Ab, H ägersten för 50 000 
kronor. Eftersom fartyget fortfa
rande var registrerat i Hartzells 
nam n gjordes en utredning med 
följande resultat:

S to c k h o lm s  H a m n  A b a n 
m älde den 16 sep tem ber 1996 
att m an tog över Fårö eftersom  
inga ham navgifter b etalats på 
lång tid. M an uppgav att över
tagandet skett någon gäng m el
lan den 7 septem ber och den 5 
oktober 1990. I en ny anm älan 
uppgavs att övertagandet ägde 
rum  den 5 oktober 1990. Stock
holm s H am n Ab b lev  nu regist
rerad ägare till Fårö. M arin och 
M askin i Stockholm  Ab (Tommy 
Avelin) ansökte den 20 februari
1996 om att få Fårö registrerad 
i b o lagets n am n efterso m  far
tyget enligt faktura den 20 feb
ruari 1990 sålts av Stockholm s 
H am n A b till Tom m y Avelin för 
1 2 5 0  kronor in k lu sive  m om s. 
Avelin uppgav att han sålt far
tyget till Roger Lindholm  men 
att denne aldrig betalat fartyget.

Roger Lindholm anmälde den

o ch  b le v  B a ro n e t o f S ca rb o - 
rough. H an avled den 20 m ars 
1934 och efterföljdes av sin son 
Sir E ric  Jam es O h lso n  (1911— 
1983). F artyget ägd es o m v äx
lan d e av far, son  o ch  O h lso n  
Steam ship Co Ltd.

I janu ari 1933 flaggades den 
u t -  ä g a re  b le v  A b  O h lso n  
Steam ship Co O Y (Ab N ielsen 
& T hord én), H elsin gfo rs . D et 
var H enry N ielsen, som  då ägde 
firman.

D en 31 ju li 1941 b eslag to g s 
den i kanadensisk ham n, efter
som  F in lan d  had e gått m ed i 
kriget på tysk sida, och regist
rerad es på C an ad ian  G ov ern
m en t (C an ad ian  G ov ern m ent 
M erchant M arine Ltd) i M ont-

8 oktober 1996 Fårö till registre
ring. H an up pgav sig ha köpt 
fartyget av Tomm y Avelin utan 
några papper, end ast m u ntlig  
överenskommelse. I brev av den 
29 augusti 1997bekräftade Marin 
& M askin i Stockholm Ab att man 
sålt fartyget till Roger Lindholm. 
Vid dennes första kontakt med 
S jö fartsv erk et u p pgav  han att 
han  k ö p t farty get av A ndreas 
Käki, Brom m a m en denne upp
gav i telefon den 6 oktober 1994 
med Tingsrätten att han aldrig 
ägt fartyget.

Av en utredning den 28 augusti 
2003 fram kom  följande:

1. E n lig t ett d en  3 ju li 2003 
utfärdat intyg hade Kommunal- 
byggnadsbyrån Ab avregistrerats 
som bolag den 31 december 198S 
eftersom m an inte höjt aktiekapi
talet enligt nya regler. Eftersom 
Johan Gustafsson var aktieägare 
övergick då äganderätten av Fårö 
till honom  personligen.

2. Johan Gustafsson sålde far
tyg et d en  14 au gu sti 2001 till 
Cam ix Ab, Västervik.

3. Cam ix Ab sålde den 4 sep
tem ber 2001 fartyget till David 
Pajus, Stockholm . Fartygets he
mort blev Linköping.

Erik Hag

real. Erik H ag har noterat, att 
den i juni 1944 kom  till brittisk  
ham n och efter kriget var den 
bl a i Sverige. D en 7 april 1948 
kom  d en till flod en  Tyne och 
lades upp, och i juni 1953 såldes 
den av kanadensiska staten för 
u p p h u g g n in g  t ill  C la y to n  & 
D av ie  L td , D u nston -on -T yne. 
Varför den låg upplagd under 
fem  ganska goda år, har vi inte 
lyckats få någon förklaring till.

Torsten Hngnéus

Vinjettbilden visar fyrm astade  
barken Sedov av M urmansk vid 
Vinga den 1 juni 2012. Foto Bertil 
Söderberg.
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F alken  av Stensvik. Foto frä n  Sven Johansson , Stensvik.

Henrys jakter
Varvet på A llm ag byggde 1907 
fisk eb å te n  Idun (M D  99) till 
A xel A ndersson m fl på Å stol. 
Hon var byggd på kravell med 
följande m ått: 13,28x5,58x1,89 
m eter. N etto  12 ,72 . P ris  för 
skrov 3 500 kronor, m otor 4 800 
kronor och rigg 1200  kronor. 
Å r 1909 blev hon om m ätt m ed 
b ru tto  25,34 och  netto  13,26. 
H östen 1914 hyrdes hon ut till 
vad laget Trygg i H ällsv ik  på 

j H isingen med skeppare Emil 
T u llock fö r att anv änd as vid 
v interns sillfiske.

A ssuransen har även en no
tering att vadlaget hette Idun. 
N är man skulle starta m otorn 

I exp lod erad e b låslam p an  och

båten  fattade eld. Enda m ö j
ligheten att släcka elden var att 
borra häl i skrovet och sänka 
b å te n  m ed sk a d o r fö r flera  
tusen kronor som  följd. Detta 
h ä n d e  i ja n u a ri 1915 . B åten  
reparerades vid Djupviks varv.

H u r lä n g e  v is t e ls e n  p å  
H ällsvik varade är okänt m en 
vid  en  m ä tn in g  1923 är h e 
m orten Stora Brattön m ed K. 
N iklasson, A. O lsson och Karl 
Z a c k r is s o n  som  ä g a re . N u 
var nam net Frifararen. N etto 
15,36.

N å g o n  g å n g  i m it te n  av 
1930-ta let b lev  hon up p lagd  
i en v ik  m e lla n  B ra ttö n  och  
R ö rtå n g e n  i "K le v e ra " .  S å l
des 1943 t ill Sven  o ch  Jo h n

Jo h an sson  i S tensv ik , S trö m 
stad för 400 0  kronor. Hon var 
nu i m ycket d ålig t sk ick  och 
togs till varvet i Fiskebäckskil 
där en del av bordläggningen, 
spant och däck byttes ut sam t 
ny styrhytt. Sam tidigt döptes 
h o n  om  till Falken m ed di- 
striktsnum m er SD 1073. Ingick 
i vadlaget Tärnan. 1945 byttes 
m otorn ut m ot en Seffle 75 hk.

1959 såldes hon till Ab K ol
k o m p a n ie t  i M a lm ö  fö r att 
använd as till bunkerbåt. S jö 
fa r ts in s p e k tio n e n  n o te ra d e  
1970 att fartyget är sjunket och 
är avförd.

F o to t på Falken är e tt lån 
från Sven Johansson, Stensvik.

H enry Jansson

Skuta identifierad
A rne Karlsson har fotograferat 
ett skutvrak i Göta älv en dim 
m ig m orgon (se sidan 58 i förra 
num ret). Vad jag  kan se rör det 
sig om Gladan av Stvrsö (reg. 
nr 4971) som  i m ånga år låg vid 
D rö m m a rn a s  kaj i G ö te b o rg  
och b lev  i allt säm re skick. H on 
blev pråm  1958 och i slutet av 
1960-talet ham nade hon på den 
p la ts  d är fo to t to gs. Å r 1971 
rensades hon bort och ham nade 
på tip p en . Ja g  fo to g ra fe ra d e  
henne i sam m a position den 31 
m aj 1969.

K rister Bång

•k -k-k

D et är ju  två båtar som  ligger 
där och den m an ser m est av är 
Gladan (4971). D en andra har 
ja g  fö r m ig  är k u ttern  Ruby, 
m en här är jag osäker. K anske 
någon annan läsare vet?

Gladan byggdes som tvåmas- 
tad skonert 1909 i Södra G arn 
o ch  h a d e  en  la s tfö rm å g a  pä 
155 tons dvv. H on beställdes av 
skep p aren  L orentz Jo h an sson  
p å  S ty rsö  och  n är h an  g ick  i 
land seglades hon av sönerna. 
Å r 1938 b lev  son en  Jo h an n es  
Conrad Johansson ensam  ägare 
av Gladan. H on ägdes alltså av 
sam m a familj hela tiden hon var 
i fraktfart.

N å g o n  g å n g  i m it te n  av  
1 9 5 0 -ta le t  b le v  h o n  t i ll  sa lu  
och  m in  far A rn e  och  fa r fa r  
Fritiof, som  dä hade Erato av 
Kållandsö, blev intresserade, ef
tersom Gladan lastade om kring 
10 ton m er och hade en A lpha 
diesel på 145 hk till skillnad m ot 
Eratos gam la June M unktell pä 
50 hk. De b e sik tig a d e  henne, 
m en  sk ro v e t v a r in te  i b ästa  
skick , b land  annat var m ånga 
topptim m er up pruttna, så det 
blev ingen affär.

G ladan k ö p te s  i s tä lle t  av 
A rth u r E m iliu s  H e n rik sso n , 
som  ägde Prins-båtarna och han 
tog ur m otorn och satte in den i 
Prins Georg. Sedan låg Gladan 
vid G ullbergskajen i G öteborg 
d är hon a v m astad es  och fö r
fö ll a llt  m er. N åg o n  g ån g  på 
1960-talet bogserad es hon och 
den andra skutan upp i Göta älv 
och lades på hisingssidan strax 
nedanför Agnesberg.

Johnny D urk

Äventyrlig seglats
N är det nyligen  var sten hu g- 
garkväll i Lahälla, höll under
teck n ad  föred rag . En fö r m ig 
okänd åhörare frågade m ig vil
ket fartyg det var som  lastat m a
skinhuggen sten och som  kom 
till A rgentina efter ett års resa.

Seglaren  som  lastad e i R ixö 
och  L a h ä lla  v ar d en  b rittisk a  
Garthpool som  b ritterna  köpt 
frå n  R y ssla n d  och  u n d er re- 
v o lu tio n s fla g g  h a d e  n a m n e t 
Tovarisch.

U n d er n a m n e t G arth pool 
anlände fartyget till fjorden för 
att lasta huggen gatsten till Ro- 
sario. I N ordsjön drabbades hon

av en svår storm  och kastades 
red lös om kring  i 17 dygn . En 
ån g b åt tog h en n e u n d er b og- 
sering till Vardö i N ordnorge.

Det betydde att, m an rundade 
N ordkap. I Vardö blev det stor 
u p p stån d else , in te för att r ig 
gen skadats utan för den flygel 
som  fanns i kapten Thom psons 
salong.

Till saken h ör att den tungt 
sten lastade seglaren inte hade 
några sjökort över Norden utan 
navigerade efter en världsatlas!

E fte r  tre  m å n a d e r  i V ardö 
seglade hon till Sou tham p ton  
där hon läg vid varv i tre veckor. 
Från Isle  of W ight tog d et 96

dygn till Rosario.
O turen fortsatte  för rederiet 

och  fö retag et i B o h u slän  som  
sålde stenen.

I sjögången hade delar av den 
m a sk in h u g g n a  s ten e n  s la g it  
em ot varand ra. Sm å b itar var 
b o rta  frå n  s te n e n s  h ö rn  och  
lastm ottagaren  god kände inte 
lasten. På ka jen  i R osario  fick 
lasten sorteras. M ottagaren b e 
talade stenfirm an för den sten 
som  höll m åttet, resten dum pa
des i sjön som  fyllning.

H oppas d essa rad er kan nå 
den okände person som  frågade 
mig.

Terje W. Fredh
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United States fördes under sin sista tid av en svenskättling. Foto frän Bernt 

Säfström.

United States
I år, 2012 , är d et 60 år sed an  
am e rik a n sk a  lin ern  s/s U n i
ted States gjorde sina beröm da 
fö rs ta  n o rd a t la n ts ö v e r fa r te r  
u n d er sin  ju n g fru färd  till U K 
och Europa. De var så snabba, 
i b åd e  o stlig  och  v ästlig  r ik t
ning, att hon  erövrade den s k  
H ales Trophy, e ller A tlan ten s 
B lå Band som  den är m est känd 
som . H on tog den från Cunard 
W hite Star Lines Queen Mary 
som  h a d e  h a ft den från  1938 
till 1952. D et var ju st 1952 som 
U nited States (e lle r  T h e B ig  
U so m  h o n  k a lla d e s  i U SA ) 
g jo rd e  sin a  re k o rd reso r ö v er 
Atlanten, närm are bestäm t i ju li 
m ånad. A tt utförligare gå in på 
United States h är är o n ö d ig t 
då det skrivits spaltkilom etrar 
om  henne genom  åren. N ågra 
data kan väl ändå näm nas och 
det är först och främ st hennes 
enorm a m askinstyrka, 240 000 
bhp! D etta hölls hem ligt under 
m å n g a  år in n a n  d et b lev  o f
fentligt. L ite m er än 2/3-delar 
av m a s k in s ty rk a n  lä r  ha u t
nyttjas vid rekordresorna i ju li 
1952, m ed en genom snittsfart av 
35,59 knop i ostlig riktning och 
34,51 i västlig. (D et sägs att hon 
presterade 4 2 -4 3  knop vid den 
tekn iska  p ro v tu ren  strax  före 
lev eran sen !). D en n a legen d ar 
är utan tvekan ett av världens 
m est kän da fartyg, in te b ara  i 
s jö fa r tsk re tsa r  u tan  o ck så  av 
gem ene man. O ch en legend var 
hon redan under sin aktiva tid 
och är det fortfarande.

Själv fick jag  ett tillfälle att se 
henne i verk ligheten . Vi had e 
an län t L e H av re en ju n ik v ä ll
1968  från  U SA  m ed  S v e n sk a  
A m e r ik a l in ie n s  V asah olm .

N ästa  m o rg o n  n är v i ko m  ut 
på däck reste sig en svart och 
m ycket skarp stäv bara omkring 
50 m eter akter om oss och den 
var så hög att den n ästan  var 
i n iv å  m ed  sa ln in g e n  på v år 
akterm ast. D et v isade sig vara 
United States som  kom m it in 
under natten från Southam pton 
och skulle läm na av sam t ta om 
bord passagerare för vidare färd 
m ot N ew  York. Vid m iddagstid 
avgick h on  igen, och det var en 
m äktig syn att se detta vackra 
och m ytom spunna fartyg glida 
ut genom  ham nen. H on var nu, 
1968, inne på sin svanesång och 
hade bara drygt ett år kvar av 
sin aktiva service. I novem ber 
1969 var det slutseglat för The 
B ig U .

Ä ven om  s/s United States
är m ycket välkänd även i Sve
rige så är d et k an sk e  m ind re 
känt att hon under fem  års tid, 
1 9 6 4 -1 9 6 9 , fak tisk t förd es av 
en  svenskättling, C om m odore 
Leroy J. A lexand erson . (1 9 1 0 - 
2004). Båda hans föräldrar hade 
utvandrat från Sverige till USA 
i s lu te t av 1 8 0 0 -ta le t , fa d ern  
frå n  N ack a  och m o d ern  från  
filipstadstrakten. A lexanderson 
ko m  o ck så  att bli s/s United  
States sista befälhavare och det 
var också han som  slog "v ä l i 
m a sk in " om bord  i The B ig  U 
för sista gången vid pir 86 i New  
Yorks h am n  d en  7 n o v em b er
1969 efter hennes 400:e resa och 
e fter a tt h o n  lo g g a t 2 772 840 
nautiska m il under 17 år.

United States existerar fort
faran de m en lig ger u p p lagd  i 
Philadelphia, USA, fast i m ise
rabelt skick.

Bernt Säfström

Skutor identifierade
Vad heter skutorna på sliparna 
pä F rid h em  i L ysek il?  D et är 
trem astskon aren  Gunborg av 
H ven. D et är jag  ganska säker 
på. Gunborg hade låga fribord 
o ch  v ar fy llig  i b o g a rn a  t i l l 
lika  lä tt rundad jaktstäv . H on 
b y g g d es  på L an d sk ro n a  N ya 
W arfsa k tieb o la g  1914. R e g is 
ternu m m er 5656. L astad e 200 
ton. Gunborg beställdes av ett 
partrederi m ed handlanden E i
nar Persson som  huvudredare. 
H uvudägare och skeppare G un
nar Persson.
Källor: Länspum pen 1985: 4 
Egna anteckningar, b ild er och 
m innesbilder.

Axel H. Gustafsson

Tavla
H ar fått en tavla till Skeppar- 
gillet av fd  ägaren till Bornö 
(9643). Tavlan satt i salongen 
eller skepparhytten när farty
get köptes från västkusten till 
G otland. N är Bornö var i Lii- 
beck och lastade var skepps- 
h a n d la ren  o m bord  och  h an

Trem astskonaren är M argit 
från K lädesholm en 
H on hade 1930 eller 1931 kom 
m it n o r r if r å n ,  g å tt  ig e n o m  
T å n g e n rä n n a n  o ch  d ä re fte r  
styrbord in i Sale ränna där hon 
gick på grund och sjönk snabbt 
av skadorna. Margit bärgades 
och  förd es till Frid hem s Varv 
fö r rep a ra tio n . D et är d en n a 
rep aration  M argit gen om gick  
n är b ild e n  to gs. S k u ta n  n ä r
m ast i b ild  är Aina från Kornö, 
ett sjö torpsbygge. D en b o rter
sta skutan är troligen också en 
skuta från K ornö, för hon har 
s k  K o rn ö rig g , v ilk e t in n eb ar 
att to p p stå n g e n  är län g re  på 
akterm asten  jäm fö rt m ed den 
förliga m asten.

M artin W ilhelm sson, 
Fisketängan

k än d e till tav lan . H an  sade 
att sku tan  på ta v la n  v ar en 
förlaga till bröd erna Jo h an s
son s Lady Ellen. T av lan  är 
m ålad 1950 av Em il Th H es- 
seldahl. K an någon bekräfta 
d en na h isto ria  och  vem  var 
H esseldahl?

A gne M ånson

H är förefaller ha up pstått ett m issförstånd. M ålningen före
ställer o tv ivelak tig t den i S jötorp  b yggd a galeasen  Hamlet 
av K yrkesu nd . A n led n n gen  till detta m issfö rstån d  kan  ha 
sin grund i att Hamlet sederm era liksom  Lady Ellen kom  i 
skeppsredare Lars Johanssons ägo. Lady Ellen har som förlaga 
trem astskonaren  Ellen av Skärh am n, v ilken  var b yg gd  på 
Thurö i D anm ark. HR red

Stoppdag för nästa nummer av 
Länspumpen är 4 februari 2013,

Skeppnrgillets tavla, målad 1950 av Emil Th. Hesseldahl. Foto Agne 
Månsson.
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Ängtrålaren Laxen av Smögen, tillhörig Bertil Lundbergs farmors far.

Betty pä land vid Luspholmarna, Storuman. Foto Krister Bång.

Ångtrålaren Laxen
Vem kan berätta om ängtrålaren 
Laxen från  Sm ögen ? M in  far
m or hette Thea och hennes far 
Edw ard  Jansson . Av Edw ards 
s jö fartsb o k  kan ja g  se att han 
var 1901-1905  var befälhavare

på g a leasen  Frank och 1 9 0 6 -  
1907 på g a lea sen  Lilly. Å ren  
1909 och 1910 var Edw ard befäl
havare på resor till Island med 
Laxen. H an m å ste  d ä rfö r  ha 
köpt Laxen 1908/1909. Därefter 
hade han ångtrålaren Delfin.

Bertil Lundberg

Okänd vad?
N är jag  var i Storum an i som ras 
fick  ja g  se detta fartyg, Betty, 
up pdraget på land på Lusphol
m arn a  i s jö n . K an  in te  fin n a

henn e i skep p slistorn a . Finns 
det någon som  kan bringa klar
het i vad hon har för förflutet? 
F lon  ser ju  o n ek lig en  g an sk a  
ålderdom lig ut.

Krister Bång

Ännu en nöt
B å to lo g ern a  p å H o riso n te n  
R u n t är m y ck et d u k tig a  på 
att identifiera fartygen, ibland 
på v ä ld ig t  o ty d lig a  b ild er. 
Jag bidrar härm ed m ed en  ny 
nöt att knäcka. Fotot är taget 
någon gång under åren 1 9 2 8 - 
1931 i Ö stersjön. D et finns ett 
tydligt Z i rederiem blem et.

Jag  sa k n a r m y ck e t R obin  
H olm stedts vy kortshörna. Jag 
tycker att ni skall m atcha hans 
kort lite oftare, denna otroliga 
h istoriska skatt.

Birger Jansson

En okänd ångare insänd av Birger Jansson.

Medea
På sjöfartsm useet i San Diego 
fin n s en  lu stja k t som  heter 
Medea. H on är byggd  1904 
p å  C ly d e , o ch  ä r i e t t  u t 
m ärkt skick. U nder det första 
världskriget tjänstgjorde hon 
i den franska flottan som  es
kortfartyg, under det andra i 
engelska flottan som  basfar
tyg för spärrballonger sam t 
som  förläggning för norska 
officerare.

Efter kriget utnyttjades hon 
som  charterbåt fram  till 1969 
dä h o n  såldes till en  svensk 
ägare som hade henne i två år. 
H on köptes av en am erikan 
som  restaurerade och skänkte 
henne till m useet i San D iego 
1973.
U nder två år ägdes hon alltså 
av en svensk. Ä r det någon  
som känner till vem  och var? 
Sannolikt var hon inte regist
rerad i Sverige.

Eric H allberg

Lustjakten Medea i San Diego. Foto Eric Hallberg.
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Breakwater Pubiishing är ett Göteborgsbaserat förlag som huvudsakligen ger ut sjöfartslitteratur. 
Breakwater Pubiishing bedriver även kommunikationsbyråverksamhet samt 

bokförsäljning via egen webbokhandel.

FRÅN SVERIGES 
DYRASTE MARK TILL 
EN STOR STARK
P ris  295 k r

B o ken  ta r sin  b ö r ja n  på 
1 3 0 0 -ta le t  m ed K lip p an  
och  Ä lvsborgs fästn in g  
i h än delsern as centrum . 
G ö ta  älvs m ynning var 

då p orten  till västerh avet. D en  skyddades av 
gam la  Ä lvsborgs fästn in g  pä K lip p an , senare 
k ä n t som  Ä lvsborgs slo tt. D etta  gynnade 
Sveriges senare u tvecklin g  till s to rm a k t när 
V ästk u sten  öpp nades fö r handel västeru t.

B o k en  innehåller ett s to rt b ild m ateria l som  inte 
tid igare p u b licerats.

F o lk e  P atrik sso n  är en 
av de p erso n er som  har 
h a ft störst betydelse för 
m odern svensk s jö fa r t.
H a n  ger sp ännan de 
ö g o n b lick sb ild er frå n  livet 
o m b o rd  o ch  i m aktens 

korrid orer. D e t b lir sam tid igt en b erätte lse  
om  ett fä rg sta rk t ledarskap , p räg la t av genuin 
ku nskap  om  v illkoren  till s jöss o ch  fö rm åg an  att 
up p täck a nya a ffärsm öjlig heter.

E n  p erson lig  lo g g b o k , skriven  m ed h u m or och  
skärp a.

ATT KUNNA 
TA EN STORM
P ris 2 3 0  k r

STENA LINE 
-HISTORIEN OM 
ETT FÄRJEREDERI
P ris  295  k r

Stena L ine är ett 
n am n som  berör. D et 
är ett fö re ta g  som  
v u x it fram  under 

e fterkrig stid en  och  b liv it in tern a tio n e llt ledande 
i sin k ateg o ri. Å rligen u tn y ttjas  Stena Lines 
fär jep ro d u k ter av m er än 8 m iljo n er ku nd er och  
m an tra n sp o rtera r m ängder av fo rd o n , som  i en 
enda läng kö  skulle s träck a  sig frän  G ö teb o rg  
till D arw in  i A u strialien  -  och  tillb a k a !

H ä r beskrivs utvecklingen av den fö retagsan d a 
som  b id rag it till rederiets fan tastisk a  
fram gån g ar o ch  som  ger en un ik styrk ep osition  
in fö r fram tid ens u tm an in gar i fä r jeb ra n ch en .

a
STÅLTRÅLAREI 
SVENSKT FISKE 
1959-1965

P ris  4 5 0  k r

D e första  svenskregistrerade 
s tå ltrå la rn a  kom  1 9 5 9  och  
blev på k o rt tid accep terad e 
inom  svenskt fiske. H är 
beskrivs de tid igaste 
trå la rn a s  h isto ria ; alla 

dess ägare , om byggnader, m o to rb y ten  och  
fö rsä ljn in g ar till nya ägare in o m  land et eller 
u tom lan d s. F ö r  varje  fartyg  finns en fa k ta ru ta  
m ed de v ik tigaste  u p pgifterna om  dim ensioner, 
m otorer, byggvarv o ch  and ra tek n isk a  uppgifter. 
B o k e n  innehåller d essutom  flera hundra 
illu strationer, där m ån ga visas fö r fö rsta  gången 
i try ck .

Välkommen med din beställning!
Beställ via vår hemsida, plusgiro 192366-3 eller bankgiro 463-8417. 
Frakt tillkom m er med 60 kr inom Sverige eller 125 kr inom Europa per 
beställning. Kontakta förlaget för företagsköp och större inköp.
Se hela Breakwaters sortiment på www.breakwater.se
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Bokpresentation

Lördagen den 22 septem ber kunde b o
ken Stältrålare i svenskt fiske 1959 - 1 9 6 5  

levereras till a llm änheten . D etta  skedde 
vid en program efterm iddag på Bohusläns 
m useum  i U ddevalla, där m useiintendent 
C h ristine  Fred riksen  hö ll i tråd arn a och 
b o k e n s  fö rfa tta re  V id ar B lo m , L en n a rt 
B ornm alm  och K rister Bång berättade om, 
och svarade på frågor i ämnet.

H ela den stora hörsalen  (som  rym m er 
200 personer) var fylld med entusiastiska 
åhörare och flera var långväga gäster från 
bl a D anm ark.

E fter sam lin g en  var det u td e ln in g  av 
böcker till personer som  förhandsbeställt 
och försäljn ing till de som  ville ha fler. Bo
ken är ju en utom ordentlig  julklapp.

Boken har givits u t av tidningen L äns
pum pen och Breakw ater Pubiishing Ab i 
e tt sam arbete. D en kan  b estä llas  genom  
att sätta in  520 kronor (inklud erar frakt) 
på Länspum pens p lusgirokonto 81 57 68-7.

B o k en  om  S tå ltrå la rn a  är e tt g e d ig e t 
arbete. Vi har under fyra år hållit på att 
forska i olika arkiv, gjort intervjuer och letat 
bilder. Varje fartyg belyses m ed en fullstän
d ig h istoria  från  v aggan till graven . Det 
finns fotografier på alla fartygen, ofta två 
eller tre, som visar båten i olika stadier. De 
svartvita b ilderna är tryckta i duplextryck 
för att m axim era bildåtergivningen.

Christine Fredriksen, Vidar Blom, Lennart Bornmalm och Krister Bång utanför museet i Uddevalla.

Några av åhörarna i hörsalen pä Bohusläns museum vid bokpresentationen.

Lennart och Krister berättar. Foton denna sida: M aud Abrahamsson och 
Gunnar Jardelözv.

Eric Berg (frän JW Bergs varv) och Vidar diskuterar vid en paus under dagen.
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Böcker på frivakten
Red Lennart Bornmalm

Ståltrålare i svenskt fiske 1959 -  1965
Vidar Blom , Lennart Bornm alm  och Krister 
Bång
Rikt illustrerad, 317 sidor, inbunden 
U tg iv a re  B re a k w a te r  P u b iis h in g  A b  i 
sam arbete m ed tidskriften  Länspum pen, 
G öteborg
ISBN  978-91-86687-13-7 
Pris 450 kronor + porto v id  köp från an
tin g e n  L ä n sp u m p e n  e lle r  B re a k w a te r  
Pubiishing Ab, Göteborg, tel 031-26 38 38; 
e-post krister.bang@ com hem .se alternativt 
031-722 74 80, e-post info@ breakw ater.se 
eller order@ breakw ater.se

D en 22 septem ber presenterades boken 
Ståltrålare på Bohusläns m useum  i U dd e
valla. Boken ingår i en dokum entation av 
den svenska fiskerinäringen som  genom 
förs i sam arbete m ed Bohusläns m useum . 
H ittills  h ar tre b ö ck er inom  d etta  tem a 
producerats och ytterligare böcker är under 
produktion.

Föreliggande verk belyser första gene
rationens ståltrålare som byggdes för den 
svenska fiskeflottan i slu tet av 1950-talet 
och under 1960-talets första hälft.

Boken är ett praktverk beträffande såväl 
faktainnehåll som bildm aterial. Inlednings
vis ger författarna en återblick i hur över
gången från trä till stål gick till på ett sakligt 
och  in fo rm ativ t sätt fö ljt av de enskild a 
fa rty g e n s  h is to r ik e r  i d eta lj. Å ren  som  
b eh a n d la s  u tg ö r g u ld åren  inom  sven sk  
fiskerinäring och är ett v iktig t dokum ent 
för det m oderna m aritim a kulturarvet.

V arje  fa r ty g  b e h a n d la s  i d eta lj b å d e  
b eträ ffa n d e  ägarlän gd er och  ev en tu ella  
om byggnader. D etta gäller även om  farty
get ifråga sålts utom lands. B ildm aterialet 
är genom gående av synnerligen hög klass, 
där flertalet svartvita fotografier är tryckta 
i duplex. D essutom  är m ånga bilder i färg.

M öjligen kan m an tycka att den grafiska 
form givningen kunde varit något m indre 
kom prim erad . Bokens u tform ning skulle 
ha vunnit på att vara aningen luftigare, vil
ket hade underlättat läsningen. Personligen 
skulle jag  ha föredragit en m er representa
tiv om slagsbild , exem pelvis en stilstudie 
av en  ståltrålare byggd i Ö sttyskland, som 
för flertalet torde utgöra sinnebilden för ett 
tidstypiskt stålfiskefartyg från denna epok.

Boken avslutas m ed ett register baserat 
på fa rty g sn am n , v ilk et är b ä ttre  än det 
register som  finns i boken om  träfiskefar
tygen. D etta register borde dock ha kom 
p letterats m ed  såväl hem ortsförteckn ing

som  distriktsbeteckning , v ilket kunde ha 
underlättat sökandet avsevärt.

O aktat dessa detaljer är b o ken  m ycket 
väl läsvärd och en stor tillgång för alla som 
har m insta intresse av sådana här fartyg.

Jan  Johansson

Från Sveriges dyraste mark till en stor 
stark. K lip p a n  v id  G ö ta  älvs m y n n in g  
under 700 år
Redaktionsgrupp H åkan Forshult, H elené 
Lander, M ikael Svensson, M aria Jansson  
R o sa rio , N ick  Q u a n to ck , L en a W elth er 
Holthe, K jell O ddvar M athisen 
Textbearbetning och rådgivning K ent O ls
son  och Lennart Fougelberg 
R ikt illustrerad, 291 sidor, inbunden 
Förlag  B reakw ater P u biish ing  Ab, G ö te
borg
ISBN  978-91-86687-12-0 
Pris 295 kronor + porto v id  köp från an
t in g e n  L ä n s p u m p e n  e lle r  B re a k w a te r  
Pubiishing Ab, G öteborg, tel 031-26 38 38; 
e-post krister.bang@ com hem .se alternativt 
031-722 74 80, e-p ost info@ breakw ater.se 
eller order@ breakw ater.se

M ark om råd et ru nt K lip p an  och  Ä lv s
borgs fästning i G öta älvs m ynning i nu
m era G öteborg har genom  århund rad en 
varit i händelsernas centrum . Fram  till 1658 
tillhörde H alland D anm ark och Bohuslän 
var norskt territorium  och G öta älvs m yn
ning var då Sveriges port till västerhavet. 
D ärför var K lippan ett geografiskt, politiskt 
och kom m ersiellt om råde. Idag är Klippan 
m er eller m indre ett om råde som  fått en 
un dan skym d  roll i storstad en Göteborg. 
D ärför är det hedersam t att K lippan up p 
m ärksam m ats m ed föreliggande bok, som  
på ett m edryckande sätt beskriver om rå
dets olika epoker. D et är tre epoker som  är 
särsk ilt in tressanta u tifrån  ett h istoriskt, 
e k o n o m isk t och  so c ia lt p ersp ektiv . D en 
första är slottsepoken, vilken inleddes nå
gon gång under högm edeltidens senare del 
(troligen vid övergången m ellan 1200- och 
1300-talet). D et var ur försvarssyn p u nkt 
m ycket strategiskt att anlägga en fästning, 
sen are  ett s lo tt, p å  b e rg et v id  K lip p an . 
N ed an fö r b erg et an lad es en  d jup h am n, 
där större fartyg kunde ankra. Vid denna 
p la ts  u tk ä m p a d e s  m å n g a  s tr id e r  m ed  
danskarna, där Sverige förlorade kontrol
len  över o m råd et v id  två tillfä llen . D en 
första var år 1563, under N ordiska sjuårs
kriget, v ilket ledde till Ä lvsborgslösen till

D anm ark om  150000 riksdaler silverm ynt 
vid fredsfördraget i S tettin 1570. D et andra 
tillfället danskarna erövrade fästningen var 
1612 under K alm arkriget 1611-1613 och då 
beslöts i freden i K näred 1613 att Sverige 
skulle betala 1 m iljon riksdaler silverm ynt. 
Tala om ett dyrt m arkom råde! Ä lvsborgs
lösen var troligen en av orsakerna till vårt 
m o d ern a skattesy stem , då a lla  Sverig es 
invånare fick  tillsk ju ta  m edel. Inget ont 
som  inte har något gott m ed sig?

D en viktiga ham nepoken inleddes redan 
på 1400-ta let och  av slu tad es inte förrän  
u n d e r sen are  d elen  av  1 8 0 0 -ta le t. M ed 
a n d ra  o rd , K lip p a n  v ar e tt b e ty d e ls e 
fu llt ham nom råde långt innan  G öteborg 
grundades. M en K lippans stora betydelse 
inföll under 1700-talet, då om rådet blev en 
u tskep p n in gsh am n  för transocean  trafik  
och hem m aham n för O stindiska K om pa
niet. Eftersom  älven var för grund längre 
uppström s, kunde inte de större fartygen 
angöra cen tra la  G öteborg . H är b esk riv s 
också ostindiefararnas lönande och spän
nande resor med K lippan som bas.

Å r 1808 inleddes bruksepoken i sam band 
m ed att A braham  R obert Lorent anlade ett 
sockerbruk vid Klippan. En av orsakerna 
till etableringen vid  K lippan var ju st att det 
fanns en d jup ham n, vilken m öjligg jorde 
lossning av råsocker direkt från fartygen 
till fabriken. Sockerbruket kom pletterades 
några år senare m ed ett porterbryggeri. På 
1830-talet skulle såväl sockerbruket som 
porterbryggeriet övergå i David Carnegies 
ägo och verksam heten expanderade. U n 
der senare delen av 1800-talet var bruket 
en av Sveriges största arbetsplatser. M er 
om  K lippans olika epoker beskrivs i boken 
på ett intressant och allm änbildande sätt.

In n e h å lle t b a sera s  h u v u d sa k lig e n  på
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fakta som  sam m anställts pä ett trevligt och 
lä ttläst sätt. D essu to m  är b o k en  m ycket 
sm aklig t utform ad, där b alan sen  m ellan  
bild och text förhöjer läsningen. B ild m ate
rialet är m ycket illustrativt sam tidigt som 
det ger ett extra tillskott till historiebeskriv- 
ningen. D ock  had e jag  fö red rag it att de 
svartvita bilderna varit tryckta i duplex för 
att uppnå en bättre bildåtergivning, vilket 
varit passande för en sådan här fin bok.

Lennart Bornm alm

Båtar och människor i Göteborgs södra 
skärgård. En bok om båttrafikens historia 
och skärgårdsam hällets utveckling 
Daniel Eriksson
Rikt illustrerad, 167 sidor, inbunden 
Eget förlag
ISBN  978-91-637-0539-7 
Pris 190 kronor + porto vid köp från för
fattaren; e-post: sod raskargard sbatarna®  
gm ail.com

D enna b o k  ger en kortfattad, intressant 
och allm änbildande bild om skärgårdssam- 
hällenas utveckling i Göteborgs södra skär
gård, sam t båttrafikens historia m ed dessa 
öar. Totalt om fattas södra skärgården av 14 
öar inklusive Vinga som också räknas dit. 
De södra skärgårdsöarna är b land  de äldst 
b eb o d d a i G ö teb o rg so m råd et m ed anor 
från 800-talet. Fram  till i m itten av 1800-ta- 
let var denna skärgård relativt isolerad och 
för stadsborna upplevdes om rådet utanför 
ham ngränserna länge som  outforskat och 
avlägset. Skärgårdsbefolkningen livnärde 
sig som  sjöm än, fiskare och jordbrukare. 
Från m itten av 1800-talet blev södra skär
gården ett p o p u lärt sön d ag su tfly ktsm ål 
för välbärgade göteborgare och successivt 
m ed att bad anläggningar m ed hotell och 
restauranter etablerades utvecklades även 
passagerarbåttrafiken m ed funktionsenliga 
ångbåtar.

D e tta  o ch  m y ck e t a n n at b e h a n d la s  i 
föreliggand e bok, där bl a de olika öarnas 
h is to rik  i k o rth e t b esk riv s  m ed to n v ik t 
på de sen aste  150 åren. V arvat m ed detta

belyses p assagerartrafikens fram växt och 
olika red erier som  har och har h aft trafik  
pä södra skärg ård en  gen om  åren. Ä ven 
L ån g ed ra g slin jen  tas up p  i ko rth et, lik 
som  hur den ku stnära passagerarbåttrafi
ken  b erö rd es un der andra v ärld skriget. 1 
slu tet av 1940-talet sker en m odernisering 
av p a ssag erarb åtstra fik en  gen om  att de 
å ld ra d e  å n g b å ta rn a  e rsa tte s  av m o to r
b å ta r . B ö r je s s o n s  ta x ib å ts v e rk s a m h e t  
och C h a rles  E rick sso n s b å ta r  och  öd en  
besk riv s. Ä ven h am ntrafiken  i G öteborg 
efter att norra älvstrand en börjad e beb yg
gas i b ö rja n  av 1990-ta let b eh an d las i lik 
h et m ed att snabbare k o m m u n ikation er 
b ö rja r  e fterfrå g a s  till skärg ård en . D etta 
sa m t en  h el d el a n n at tilld e la s  lä sa re n  
under resans gång. A vslutningsvis b ju der 
författaren  den h ängivne b ätologen på en 
illu stre ra d  fa rty g sk a ta lo g  in n eh å lla n d e  
flerta let av de fartyg  som  trafikerat och 
tr a f ik e r a r  G ö te b o rg s  sö d ra  sk ä rg å rd . 
Fartygen redovisas m ed aktuella tekniska 
data frän  då de levererad es sam t en k o rt
fattad  h is to rik  år för år.

Som  i n ästan  a lla  b ö ck er förekom m er 
det ett och annat fel, m en som  h elh et är 
boken klart läsvärd och b ild m aterialet är 
illu strativ t och relevant. D ock tycker jag 
att bildåtergivningen kunde ha varit bättre.

Sam m anfattningsvis har boken  en m er 
eller m indre given plats i hem m en i södra 
skärgården och kan läsas m ed behålln ing 
av alla.

Lennart Bornm alm

Stena Line -  H istorien om ett färjerederi 
Klas Brogren, A nders Bergenek och Rick
ard Sahlsten
Rikt illustrerad, 440 sidor, inbunden 
Förlag Stena Line/ShipPax Inform ation 
ISBN  978-91-637-0539-7 
Pris 295 kronor + porto v id  köp från an
tin g e n  L ä n s p u m p e n  e lle r  B re a k w a te r  
Pubiishing Ab, Göteborg, tel 031-26 3S 38; 
e-post krister.bang@ com hem .se alternativt 
031-722 74 80, e-p ost info@ breakw ater.se 
eller order@ breakw ater.se

I sam band m ed årets bokm ässa i G öte
borg presenterades ett praktverk om Stena 
Line, som  firar 50-årsjubileum  i år. De tre 
författarna är välkända som färjerederikän
nare m ed gedigna kunskaper. Författarna 
har under ett par års tid sam lat m aterial, 
g jort d ju p in terv ju er m ed p erso n er som  
arbetar eller har arbetat inom  rederiet.

Boken är m ycket trevligt och m edryckan
de skriven och inleds m ed en presentation 
av rederiets grundare och ledare under de 
första 20 åren, Sten A. Olsson, och hans när
m aste m edarbetare under rad av år. Sten 
A. O lsson startade 1939 egen rörelse inom  
m etallprodukter efter att ha varit anställd 
vid olika skrotföretag i Göteborg. N ågra år

efter andra världskriget etablerade han sig 
inom  sjöfartsnäringen genom  att köpa ett 
m indre fraktfartyg som  gavs nam net Dan 
efter Sten A. O lssons äldste son och som 
idag är chef och ledare för S ten akon cer
nen. Dan Sten O lsson har förövrigt skrivit 
bokens förord.

Å r 1962 startades Skagenlinjen m ed pas
sagerartrafik m ellan G öteborg och Skagen. 
Ä ld re  p a ssa g e ra rfa rty g  h y rd es  in e lle r  
inköptes. Skagenlin jen tillgodosåg ett ökat 
behov av resande i det dåtida Sverige -  och 
genom  försäljn in g  av tax-free varor om 
bord och även för resenärerna m öjlighet till 
inköp av billigare m atvaror i D anm ark blev 
rörelsen snabbt en fram gångssaga. Skagen- 
lin jens verksam het präg lad es redan från 
början  av entreprenörskap och affärsm äs
sighet. N är Skagen lin jen  övergick till att 
m er och m er bli ett färjerederi, avvecklades 
passagerarfartygen och ersattes allt efter
som m ed bilfärjor. Trafiken kom  då också 
att flyttas frän Skagen till Frederikshavn. 1 
m itten av 1960-talet ändrades nam net till 
Stena L in e och  år 1967 öp p n ad es o ckså 
färjetrafik m ellan G öteborg och Kiel.

Läsaren får i ord och bild  följa rederiets 
u tv e c k lin g  g en o m  å ren  frå n  e tt e n k e lt 
passagerarbåtsrederi till världens största 
färjered eri. Vi får stifta  bekan tskap  m ed 
m ånga m edarbetare inklusive besättningar, 
passagerare och andra som haft betydelse 
för rederiet genom åren. Boken är indelad i 
tidsperioder som 1962-1968; 1969-1981 etc.

A vslu tn ingsv is får b å to lo g en  sitt lyst- 
m äte tillgod osett genom  en u tförlig  pre
sentation av de passagerarbåtar och färjor 
som  har varit och är i trafik för Stena Line.

Bildm aterialet, som är av genom gående 
god kvalitet, illustrerar såväl livet om bord 
på färjorna som  händelser och situationer 
längs historieresans gång, vilket up pskat
tas av läsaren.

Författarna ger läsaren  en initierad in 
b lick  i S ten a  L ine m ed d ess in tressan ta  
historia, och innehållet torde väl vara av 
intresse för flertalet av Stena Lines många 
resenärer.

Lennart Bornmalm
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Möteskalender för Klubb Maritim -  Göteborg
Fredagen 14 december kl 19.00
Vi avslutar båtologåret med traditionell jultallrik i Kajutan. Obligatorisk 
bindande föranmälan till klubbvärden Ragnar Magnander 0736-70 82 
23.

Tisdagen den 8 januari kl 19.00
Filmvisning. Stig Selanders resor med Snow-Drift.

Tisdagen den 5 februari kl 19.00
Avdelningens årsmöte. Ev motioner skall vara sittande sekreterare Frans 
Lundqvist (fransl@gmail.com) tillhanda före den 31 december 2012.

Tisdagen den 12 februari kl 19.00 Filmvisning. Varvskrisen; Sista 
Dagen samt Svenska fiskare i Norge under kriget.

Tisdagen den 5 mars kl 19.00
Ragnar Magnander och Bertil Söderberg fortsätter sin uppskattade 
föreläsningsserie om klassiska vykortsmotiv. Denna gång med motiv 
frän Göteborgs hamn.

Tisdagen den 12 mars kl 19.00
Filmvisning. Panamakanalen. nya delen.

Kajutan är öppen alla tisdagar mellan kl 18.00 och 21.00. Vi bjuder på 
kaffe. Adressen är Sockerbruket 17 in på gården, första våningen. Tel 
031-24  65 15. Kajutan är stängd över jul och nyår från den 18 december. 
Välkommen igen den 8 januari.

OBS! Håll D ig uppdaterad så att du inte m issar eventuella änd
ringar i program m en. D essa m eddelas på vår hem sida h ttp : / / 
klubbm aritim gbg.se

De två sista översättningarna av Bengt Hu- 
bend ick finns att köpa! Fler b lir det inte på 
grund av hans slutliga insom nande.

Fran k  W orsly: M in första  resa i en råseglare  
193S, och John D W idden: Livet till sjöss i de 
gam la segelskeppens dagar 1908.

Från tidigare finns några exem plar kvar av

E arnest R ichards: Till sjöss i ett klipperskepp  
och R obert Ram say: Härda tag i klipperskepp.

Beställ dem av m ig så skickar jag  dem  m ed 
post. D e kostar 100 kronor styck m ed porto 
och kuvert inräknat. Skriv till Bo H ubendick 
Patron  Pehrs väg 21 ltr , 141 35 H uddinge, 
eller devaabhi 1 ash@ yahoo.se

Vill Du se alla bilderna i fo too ffe rten  kan Du gå in på K lubb M artim -G öteborgs hem sida 

h ttp ://k lubbm aritim gbg .se /F o to -o ffe rt_003

mH g f Ö f ö t i

FOTOARKIVET • Klubb Maritim-Göteborg • Offert 004
Fotoformat 1 0 x 1 5 ( 1 0  kr/st) samt 18 x 24 (55 kr/st) 

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

Antal foton:

1 0 x 1 5 ..........

1 8 x 2 4 ..........

OBS! FOTONA LEVERERAS I ORDNING FRAN LISTAN. OBS!

Mistö Nynäshamn 8915 Skåne Link Malmö 13787 Ungskär Karlskrona 10745
Monark (som pråm) Stockholm 5917 Sonja (s/s) Panama 8443 Valborg II Vänersborg 4047
Parma Kalmar 10685 Stella Arctic Skärhamn 13909 Vegaland Göteborg 12601
Paulus I Stugsund 13969 Stellan Göteborg 9586 Ven Landskrona 8368
Rankki Stockholm 13781 Stena Jutlandica Göteborg 11331 Weston (s/s) Panama
Rex Koster 10124 Stjärn Koster 12202 Vestvåg Skärhamn 9193
Salar Göteborg 13911 Stora Korsnäs Link II Nacka 13514 Westön Skärhamn 13301
Sannida Skärhamn 13969 Storön Skärhamn 13105 Vikingland Göteborg 9223
Santoni Klädesholmen 12555 Sundex Kalmar 10384 Vindemia Göteborg 11101
Saxen Skärhamn 10580 Svea Helsingör Windö Torsö 11070
Sebong Stockholm 9470 Svea Corona Stockholm 11526 Vingasjö Donsö 11246
Silvia Regina Stockholm 13493 Thunpall I Lidköping 11335 Viola Gorthon Helsingborg 13575
Sivona Vrångö 11132 Tor-Ön Göteborg 11531
Skanlill Kalmar 13108 Tärnbris Donsö 12744

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

Nam n.........................................................................................................

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

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

Sista beställninsdag är 
25 januari 2013

därefter leverans inom 8 veckor

64 . .. : V.T ? 4

mailto:fransl@gmail.com
mailto:ash@yahoo.se
http://klubbmaritimgbg.se/Foto-offert_003
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