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En färjehamn i Italien
Nils Sjökvist
I fjol förde mig arbete till staden Piombino. Att det låg i Italien anade jag av namnet
men inte mer. Flyg till Livorno, hyr en bil på flygplatsen och sedan ligger staden 6–7
mil söderut. Sagt och gjort, jag gjorde som jag blivit tillfrågad.
Staden, som låg vid kusten i Toscana och med ön Elba skymtande i det fjärran
diset, visade sig vara en blandning av gammalt och nytt. Dels var det en gammal
stad som vette mot havet med en vacker piazza och ett fort från 1200-talet. Dels fanns
det två stålverk och en ganska stor hamn. Stålindustrier ger atmosfär och liv åt
platser, det har jag alltid gillat. Piombino hade varit en viktig hamn redan på
etruskernas tid och här hade därefter Medelhavets alla makthavare någon gång styrt,
från romare till Genua, Pisa och Florens. Napoleon gav staden till sin syster Elsa
Bonaparte, men sedan 1860 har den tillhört Italien. Hamnen förstördes helt vid
strider här 1943 när allierade trupper avancerade men har numera återuppbyggts
och är en stor industrihamn, mest för import av malm.
Att det ligger stålverk här måste bero på att ön Elba en gång var känd för sina stora
järnmalmsgruvor. Det ena stålverket, Luccini spA, är Italiens andra i storlek och efter
år av dåliga finanser ägs det nu av ryska Severstal. Det andra verket tillhör indiskfranska Acelor-Mittal.
Men det var inte det vi skulle tala om. Jag upptäckte snabbt att det var en viktig
färjehamn. Färjor kom och gick oavbrutet på dagarna och det var alltid en eller flera
färjor på väg in eller ut. Färjorna härifrån gick till hamnen Portoferraio på Elba men
även till Korsika och Sardinien. Moby Lines, det italienska färjerederiet med sina
fantasifullt målade färjor, hade flera som gick i trafik här och en del gav ett intryck av
att ha varit nordiska från början. Det visade sig mycket riktigt efter en liten
undersökning att flera hade trafikerat våra farvatten i norr.
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Moby Ale som trafikerade Portoferraio byggdes 1969 på Aalborg Værft och gick
länge för Mols-Linien mellan Sjaellands Odde och Ebeltoft som Mikkel Mols. Efter en
tid hos DFDS såldes hon till Färöarna och Strandfaraskip Landsin och hette då
Tiestin. Hon var utchartrad till Viking Line 1979 och hette då Viking 2 och gick mellan
Kapellskär och Mariehamn. Hon var tillbaka 1984–85 hos Viking Line, denna gång
som Ålandsfärjan. Nu ägs hon av Moby Line och har Neapel som hemmahamn samt
klarar 800 passagerare och 135 bilar.

Moby Kiss trafikerade samma rutt och var byggd på Helsingør Værft 1975, också för
Mols-Linien med namnet Mette Mols och trafikerade Ebeltoft–Odden. Hon såldes
1996 till Comarit och trafikerade Tanger–Algeciras i många år med namnet Banasa.
Tyvärr gick bolaget i konkurs 2012 och hon låg upplagd flera år i Algeciras och
förföll innan hon 2015 bogserades till Turkiet för skrotning. Men en ny ägare tyckte
att hon skulle få en ny chans så European Seaways köpte henne och tog henne till
Piraeus med namnet Galaxy. Moby Lines köpte henne där och tog henne till Valletta
på Malta för reparationer och nu är hon igång på Elbatraden. Hon fick nytt
huvudmaskineri 2003 med fyra stycken MAN-B&W 8L 27/38-maskiner.
Den tredje Moby Linesbåten var Moby Baby Two som också seglade på Elba. Hon
byggdes 1974 på Schichau Unterweser i Bremerhaven som Kalle III för Jydsk Færgefart
och sedan för Juelsminde–Kalundborg Linien under samma namn. Rederi AB Sally i
Mariehamn hade henne som The Viking i Engelska kanalen mellan 1983 och 1989
innan hon hamnade som Wasa Prince mellan Umeå och Vasa fram till 1991. Som Peder
Olsen trafikerade hon Rönne och olika hamnar för Bornholmstrafiken innan Moby
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Lines köpte henne år 2000 och hon fick namnet Moby Lally som ändrats till
nuvarande namn.

Ytterligare en Moby Linesbåt, Puglia, kom och gick, men mest med ro-ro-last. Hon
hade dock ingen skandinavisk bakgrund utan var byggd på Fincantieri i Palermo
1995. 50 pax och 1 850 lane-meter var hennes kapacitet.

Flera andra färjor var intressanta men jag skall begränsa mig till några få. En var
höghastighetsfärjan Corsica Express Three som trafikerade Korsika och Sardinien. Med
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fyra MTU-maskiner på totalt 24 000 kW och vattenjetdrift skall hon kunna göra 37
knop. Byggd i La Spezia 1996 och klarade 535 passagerare och 150 bilar.

Den andra var Acciarello tillhörig Blu Navy. Hon var ursprungligen en färja som
gick tvärs över Schelde vid Vlissingen i Holland som Prins Johan Frio. Byggdes 1997
på Damen Schelde i Vlissingen och klarade 800 passagerare och 220 bilar. Ingen
vidare standard ombord kan man anta, efter att ha läst flera kommentarer från
passagerare på nätet. ”Probably one of the most rotten interiors I have seen in a ship.
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Only one toilet working and no possibility to go on deck!” skrev en upprörd
passagerare.
Toscana Regionale Maritime eller TOREMAR har också många färjor som trafikerar
öarna. Stelio Montemoli, Marmorica och Giovanni Bellini var några av dem.
Piombino, en plats för färjenördar!
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