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MÅNADSFARTYG  Februari 2022 – Snow Flower 

I februari 2022 är det 50 år sedan det första fartyget i den världskända Snow-serien levererades. I 

april är det tio år sedan det sista fartyget i serien gick till skrot. Detta uppmärksammar Länspumpen 

genom att ha Snow Flower som månadens fartyg.  

 

 

Snow Flower hösten 1975. (Ur Rickard Sahlstens diabildsamling). 

 

Salénrederierna i Stockholm hade erfarenhet av kyltransporter till sjöss sedan 1930-talet. Under 

1960-talet utvecklades rederiet till en av de världsledande aktörerna i kylbranschen. De flesta av de 

fartyg som opererades var inchartrade, men ett försvarligt antal fartyg ägdes av Salénbolag under 

svensk flagg. I slutet av 1960-talet prospekterades och beställdes en lång serie kylbåtar på 12 800 

tdw vid det franska varvet Chantiers Navals de La Ciotat. Varvet hade tidigare under 1960-talet byggt 

både en serie turbindrivna kylfartyg och två 60 000 tdw turbintankers för Salénrederierna.  

Snow Flower levererades i slutet av februari 1972. Sedan följde Snow Flake i slutet av mars, Snow 

Land strax innan midsommar och Snow Storm i slutet av oktober. I mitten av februari 1973 följde 

Snow Drift och i mitten av augusti kom Snow Ball. Sist ut under 1973 var Snow Crystal som kom i 

mitten av december. Sist i serien var Snow Hill som om i mitten av mars 1974.   

Saléns hade redan under 1950-talet en omfattande rederirörelse under andra flaggor och redan 

under 1970-talet började man sälja ut fartyg till helt eller delvis Salén-kontrollerade bolag utomlands. 

Samtliga fartyg i Snow-serien såldes till Salén-intressen utomlands.  
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När man behandlar en lång serie av fartyg är statistik alltid intressant. Först ut var Snow Ball som 

såldes redan 1979 till Spanocean Line Ltd i Bristol och fick behålla sitt namn. Saléninvest gick i 

konkurs under 1984 och den som sist lämnade svensk flagg var Snow Crystal som såldes först 1985 

till Panta Rei Shipping Ltd i Hong Kong. Hon fick behålla sitt namn. Namnet fick hon för övrigt som 

enda Snow-båt behålla hela sitt liv. Flest namn hade Snow Ball som under sin existens kom att bära 

sju olika namn. Hon var också den ena av två Snow-båtar som kom att bära ett annat Snow-namn än 

det ursprungliga, nämligen Snow Cape som hon hette åren 1996-2000, då under Bahamas-flagg. 

Snow Flake hette under motsvarande år Snow Delta. Till detta kan läggas att Snow Land kom att bära 

sitt dopnamn under tre olika perioder av sitt liv.    

 

 

Snow Flower i Walsooren i juli 1992. (Ur Rickard Sahlstens diabildsamling). 

 

Samtliga fartyg fick ett långt liv. Den som skrotades först var dock den sist byggda i serien. Snow Hill 

kom till Alang redan i augusti 1998 som iranska Noor och fick således det kortaste livet på 24,5 år. 

Längst levde Snow Drift som kom till Alang under sitt dopnamn i april 2012 och således blev 39 år. 

Två av fartygen skrotades i Chittagong och övriga på Alang. Sex av fartygen blev mer än 30 år gamla. 

De fyra som uppnådde högst ålder var Snow Flower, Snow Land, Snow Drift och Snow Crystal. 

Samtliga ägdes till slutet av Stockholmsföretaget Holy House.   
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Snow Flower i Hamburg den 10 april 1994. (Ur Rickard Sahlstens diabildsamling). 

 

 

Text: Rickard Sahlsten 


