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Jadrolinija 

Nils Sjökvist 

 

Alla som besökt Kroatiens större hamnstäder eller seglat i den kroatiska övärlden har 

säkert någon gång sett de vita lite kantiga bilfärjorna med Jadrolinija målat med stora blå 

bokstäver på sidorna, som förbinder öarna med fastlandet. Eller också sett de större 

passagerarfartyg som trafikerar de italienska hamnarna Ancona och Bari vid Adriatiska 

havet från Split och Dubrovnik. 

 

Jadrolinija som det allmänt kallas, eller Jadranska Linijska Plovidba som är det mer formella 

namnet, bildades 1947 efter andra världskrigets slut då den nyblivna jugoslaviska staten 

nationaliserade resterna av de olika rederier som opererat efter den jugoslaviska kusten, 

många med en historia som går tillbaka till Österrike – Ungern tiden. Rederierna var 

Jadranska Plovidba i Rijeka som var det största, Dubrovacka Plovidba i Dubrovnik och Zetska 

Plovidba i Kotor. Även dessa rederier hade sin historia kopplad till uppgörelserna efter det 

första världskriget. 

Redan i slutet på 1800-talet bildades flera ångbåtsrederier som trafikerade den Adriatiska 

och Dalmatiska kusten och band samman kuststäderna. Det äldsta rederiet som trafikerade 

den norra delen av den Adriatiska kusten hade ett långt komplicerat namn men kallades 

allmänt Ungaro – Croata. Det andra var Dalmatia Austrijska i Dubrovnik, startat 1908. 

Ursprungligen bestod flottan 1911 av ett 30-tal ångfartyg, många byggda på varven i Trieste, 

en del var byggda på HDW i Kiel och ytterligare några var byggda på Marco Martinolich varv i 

Mali Losinj som ligger på ön Losinj i nuvarande norra Kroatien. Det var smäckra fartyg för 

passagerare och last byggda för att klara det ofta hårda vädret efter kusten med starka 

Buravindar från bergen i norr. Ytterligare fartyg tillkom under kommande år, då mest byggda 

i Mali Losinj. 

 Efter det första världskriget och fredsavtalet i Versailles beslagtogs alla Ungaro-Croatas 

fartyg av den kommission som avgjorde skadestånden som förlorarna, som inkluderade 

Österrike och Ungern, skulle betala. Fartygen delades därefter mellan Italien och det då 

nybildade Kungariket för serber, kroater och slovener, senare benämnt Jugoslavien. 

Merparten av de 54 beslagtagna ångfartygen lämnades till Jugoslavien. 

Under 1920-30 talen tillkom ytterligare fartyg, både nybyggda och andrahands fartyg. Flera 

var byggda i England, på Swan Hunter eller Samuel White, eller i Tyskland och dessa fartyg 

var större, klarade upp till 1000 passagerare. Det fanns ännu inga landsvägar efter kusten 

utan det mesta av förbindelser som skedde mellan landsdelarna var med ångbåtarna som 

därmed blev ytterst betydelsefulla för landet. 
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Två fartyg byggda i Trieste: Pasman (1908) och Hercegnovi (1897) 
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Rab (East Cowes, UK 1931) 

 

 

Partizanka (Swan Hunter, UK 1931)  
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I april 1941 invaderades Jugoslavien av Tyskland, Italien och Ungern. I stort sett hela flottan 

tillhörigt Jadranska Plodviba beslagtogs av Italien och kom att förbli i deras tjänst under 

Italiens ockupation av Dalmatien förutom ett antal fartyg som tyskarna tog över. Flera av 

fartygen sänktes under kriget men blev bärgade och iståndsatta efter kriget. 

Jadrolinija hade när det bildades 1948 en samling fartyg av olika ursprung och kondition, 

totalt 41 stycken, där alla utom ett var ångdrivna. De mest moderna var byggda i början på 

1930-talet men fartyg byggda i slutet på 1800-talet fanns också med. Redan i slutet av året 

hade man reducerat antalet till 30 stycken.  Det nya Jugoslavien var inget rikt land och man 

ansträngde sig att få reparationer och eventuell nybyggnation på de inhemska skeppsvarven. 

Följaktligen blev det på varven Uljanik i Pula, Brodosplit i Split och i någon mån på varvet i 

Kraljevica som förnyelsen skulle ske. Nu började passagerarfartygen också att bli större. 

Brodosplit byggde på 1950-talet en serie mindre passagerarfartyg kallade ”Town class” där 

några fortfarande är i drift. En annan grupp, ”T-class”, byggdes på Uljanik och var lite större. 

En tredje grupp kom på 1960-talet och kallades ”P-class”. Alla dessa mindre passagerarfartyg 

var klassiska fartyg med vackra linjer och får en idag att minnas hur passagerarfartyg kunde 

se ut en gång i tiden. 

 

Valjevo ( 1955 Brodosplit) 

Men nu hade tillkommit en annan sak, bilismen, och man behövde kunna transportera last- 

och personbilar till och från öarna. Med början 1962 övertog man primitiva färjor från 

jugoslaviska armen och flottan. Flera hade bara en ramp och var krångliga att använda. Man 

vände sig mot andrahandsmarknaden och då den skandinaviska där det fanns gott om 

”double-ended ferries”. I och med Ölandsbrons tillkomst blev Kalmarsundsbolagets färjor 

överflödiga och sex stycken, Kalmarsund IV – IX såldes till Jadrolinija. Rederi AB Öresunds 

Dragör och Limhamn gick samma väg dessutom den lite större norska Bastö III. Två av 

Statens Vägverks färjor, 61/290 och 62/287, såldes lite senare också till samma bolag. 
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Badja( 1954 Uljanik shipyard) 

 

 

Kalmar (1951, ex Kalmarsund VI) 
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Det viktiga för Jadrolinija hände 1965. Då var den långa vägen efter den Adriatiska kusten 

färdigbyggd och alla städer och hamnar efter kusten blev förbundna med varandra. Därmed 

var tiden ute för de 26 vita ångarna. Den jugoslaviska regeringen vill uppmuntra byggandet 

av motorfartyg på de inhemska varven och gav stora subsidier för nybyggen när de gamla 

skrotades. På mindre än tre år skrotades samtliga av de gamla ångarna på 

upphuggningsvarvet Sveti Kajo, strax utanför Split. Så här i efterhand en förstörelse utan like 

som skapade sorg och förstämning hos många efter kusten. Trots att flera av ångarna hade 

genomgått omfattande renoveringar togs ingen hänsyn till det. Det då ekonomiskt svaga 

Jugoslavien ansåg sig inte ha råd med någon nostalgi i det här fallet. 

Kombinerade passagerar- och bilfärjor blev det naturliga steget för Jadrolinija och förutom 

inhemska nybyggen vände man sig åter till andrahandsmarknaden. Skandinaviska bilfärjor 

var attraktiva, speciellt danska sådana. Några exempel på förvärv var Molslinjens Mette 

Mols, Bornholmsfärjan Bornholmerpilen, DFDS färjan Skipper Clement samt Sydfyn. 

Gotlandsbolagets Polhem och senare även Stenas Stena Nordica fanns också med. 

 

Slavija (1963 Bremer Vulkan ex DFDS Skipper Clement) 

 

Trafikområdet utökades och man fick linjer till Italien, Albanien och Grekland. Under kriget 

1991-93 var rederiet en viktig faktor då Kroatien i praktiken var delat och för en tid den enda 

transportmöjligheten mellan den norra och södra kusten. Tre mindre bilfärjor sänktes och en 

lite större, Perast, skadades allvarligt. Tretton sjömän omkom under kriget. 

Idag har bolaget ett femtiotal fartyg uppdelat på färjetrafik till den kroatiska övärlden med 

utgångspunkt från regionerna Rijeka, Zadar/Sibenik och Split/Dubrovnik men också linjer till 

Ancona och Bari i Italien. På de senare linjerna används de större passagerarfartygen Zadar 

(byggd i Spanien 1993 ex. Isla de la Gomera, 1200 passagerare/280 bilar), Marco Polo (byggd 

i Frankrike 1973, ex Stena Nordica, 1500/675) och Dubrovnik (byggd 1979 på Irland, ex 

Duchesse Anne, 1300/300). 
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Marco Polo (1973 Le Havre ex Stena Nordica) längst ner till vänster, 

 

 

Dubrovnik (1979 Verolme, Cork, ex Duchesse Anne)  
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Huvudkontoret ligger i Adria palatset i Rijeka, byggt i slutet av 1800-talet för det ungerska 

rederiet Adria. Byggnaden frontar ut mot hamnen och är ett av stadens märkesbyggnader. 

 

 

Jadrolinija har också ett tiotal höghastighetsfärjor som köpts in på andrahands marknaden. 

Flera är byggda på norska varv och fyra har FBM Marinteknik i Singapore byggt på 1990 talet. 

 

Judita (1990 FBM Marinteknik, Singapore) 
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Genom att många fartyg köpts in på andrahandsmarknaden har man fått in flera olika typer 

av framdriftsmaskinerier i flottan och bolagets maskinister måste vara därför vara allround 

och lite av ”alltmulig men”. Av de olika motorfabrikat som jag noterat kan nämnas: Sulzer, 

MAN/B&W, CAT, Guasko, Yanmar, Volvo-Penta, MaK, SKL, Wärtsilä, Torpedo, Cummins, 

Isotta Fraschini, Stork-Werkspoor, Scania, Pielstick och Daihatsu. Det finns säkert fler. 

 

 

 

Mitt personliga favoritfartyg i Jadrolinija är Tijat som opererar mellan Vodice och Sibenik och 

förbinder öarna Prvic och Zlarin med fastlandet. Hon byggdes 1955 på Brodosplit och är en 

gammaldags skönhet med gott om uteplatser för passagerarna både under bar himmel och 

under tak. Hon kan ta 300 passagerare men inga bilar. I maskinrummet sitter en 2-takts 

Sulzermaskin byggd i Winterthur på 450 bhp som ger henne en behaglig fart på 10-11 knop.  

Besättningen består av äldre, lite bistra män, som inte precis är några charmknuttar men de 

sköter det de skall på ett bra sätt. Varje sommar har brukat inkludera några turer med 

henne. Den sista kvällsturen till Vodice sker då solen är på väg ner och det börjar skymma 

och luften blir lite svalare och den turen är den bästa. Man glider fram mellan öarna, lägger 

till vid några mindre samhällen för att till sist gå mot ljusen från tavernorna i Vodice. En skön 

resa för mig och troligen även för andra. 
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