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Passagerarbåtar vid den dalmatiska kusten 

Nils Sjökvist 

 

Passagerartrafiken i och till och från Kroatiens övärld samt även färjetrafiken till Italien ombesörjs 

som bekant av det statsägda bolaget JADROLINIJA med hemvist i Rijeka. Bolaget som bildades 1947 

har ett 50–tal fartyg i drift, de flesta av mindre storlek. Varhelst man transporterar sig över vattnet i 

Kroatien brukar man träffa på de vita fartygen med firmanamnet i stora bokstäver på sidan. 

Vodice är en mindre stad cirka 15 km norr om den större staden Sibenik i mellersta Dalmatien. 

Vodice har på senare år blivit ett stort turist- och seglarcentrum med en stor marina. Här ligger 

segelbåtar och lyxyachter i långa rader. Nyttotrafiken till sjöss består huvudsakligen av Jadrolinijas 

trafik, linje 505,mellan Vodice och Sibernik och som på färden även anlöper öarna Sepurine, Prvic och 

Zlarin och gör att folk på de öarna kan pendla till Sibernik för sitt arbete. 

Som årlig sommarboende i Vodice kan jag ställa klockan efter passagerarfartyget Tijat:s ankomster 

och avgångar från hamnpiren. Fartyget som är bolagets äldsta, har all den trevnad som äldre fartyg 

ofta har med trädäck och ordentliga sittplatser både på soldäck och efter sidorna. Hon gör tre 

rundresor under dagen och kommer insmygande i kvällsmörkret vid 21-tiden efter sista turen. För 

det löjliga priset av 18 kunas eller 22 svenska kronor kan man få en 1 ½ timmes skön sjöresa bland 

Dalmatiens öar. Besättningen, alla äldre män, är som vanligt här inga charmknuttar men det får man 

vänja sig vid. 
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Tijat är byggd på Brodosplit varvet i Split 1955 som NB nr 128 och hette ursprungligen Ohrid. Hon är 

37,6 x 7 meter, bruttot är 191 registerton och hon har en kapacitet av 300 pax. Nere i maskinrummet 

dunkar en tvåtaktsmotor tillverkad av Sulzer Freres i Winterthur, Schweiz, modell 6TW24  med 

motornummer 27492 som utlovar 450 hästkrafter vid 400 varv. Fartyget är från början nitat och har 

under åren fått så många lager vit färg att det troligen bidrar till långskeppsstyrkan. 
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Det kan blåsa rätt hårt när boravinden sätter i från bergen och tydligen har hon haft lite problem 

med tidtabellen och därför sätter man in ytterligare en båt för middagsturen. Det är Lara, en 250 

pax båt, byggd 1988 på Illichivsk varvet i Odessa, dåvarande USSR. Det är en mer otrivsam båt med få 

uteplatser men den är lite snabbare. Dimensionerna är 34 x 6 meter och bruttot 229 registerton. Den 

skandinaviska anknytningen får man av två Scania- Vabis DS11 motorer på 400 hk nere i 

maskinrummet. 
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Jadrolinija trafikerar från Sibernik också två öar längre ut i Adriatiska havet, Zirje och Kaprije. Här 

seglar en kantig skönhet vid namn Losinjanka. Det är en ro-ro färja som kan ta 30 bilar och 200 pax. 

Hon liknar mer en landstigningsbåt med en bred ramp i fören. Hon byggdes på varvet i Kraljevica, 

dåvarande Jugoslavien, 1969 och drivs av 2 stycken Isotta Fraschini dieselmotorer ID36SS8V på 

tillsammans 846 kW. 

 

 

 

 

 


