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MÅNADSFARTYG Augusti 2022 – Goliath
Bogserbåten Goliath, sedan 2017 hemmahörande på Åland, byggdes 1965 på det danska varvet
Svendborg Værft A/S. Första ägare var A/S Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise i Köpenhamn som
tog leverans av fartyget i november 1965 efter att vid sjösättningen i augusti samma år döpt henne
till Munin. Detta var varvets tredje nybygge för A/S Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise där de två
andra nybyggena (bärgningsfartyg resp. –pråm) hade levererats redan 1910.
Dimensionsmässigt mätte Munin vid leveransen längd×bredd×djup = 25×6,4×3,05 meter vilket gav
ett bruttotonnage på 92 ton. I maskinrummet blev hon utrustad med en MaK 6-cylinders diesel på
950 bhp.

Goliath på Algots Varv, Mariehamn 25.11.2021 (Foto: Per Lycke)

Svendborg Værft A/S hade sett dagens ljus 1916 men hade egentligen sina rötter i ett äldre
träskeppsvarv från 1867 kompletterat med ett stålskeppsvarv 1907. Varvet blev efterhand en stor
aktör på den danska varvsmarknaden. Toppen nåddes 1988 men från 1992 följde en turbulent tid
och 2001 var det helt slut med varvsverksamheten.
Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise grundades redan 1833 av grosshandlaren Emil Z. Svitzer. År
1872 omvandlades det till ett aktiebolag. Det var som namnet säger ursprungligen ett
bärgningsföretag och inte förrän 1924 gick man in i bogserbranschen då man anskaffade fyra
bogserbåtar. Satsningen var dock halvhjärtad och några år senare blev huvudfokus återigen bärgning.
Vad gällde bogsering så samarbetade man istället med olika lokala bogserbåtsbolag, ofta i joint
ventures. År 1946 startade man ett samarbete med Bugserselskabet Goliath i Aalborg. I slutet av 50talet började man dock mer och mer intressera sig för hamnbogsering och skaffa egna bogserbåtar.
Detta resulterade bl.a. i leveransen av Munin 1965 som stationerades i Köpenhamn där man hade ett
joint venture med Det Forenede Bugserselskab.
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År 1978 köptes Svitzer av A.P. Møller-Mærsk och nu började konsolideringen av den danska
bogserbranschen. Några år senare, 1982, blev Svitzer majoritetsägare i sin samarbetspartner
Bugserselskabet Goliath i Aalborg och 1986 överfördes Munin till detta rederi. Hon omdöptes
samtidigt till Goliath Røn med ny hemmahamn Aalborg. Här fungerade hon både som ren
hamnbogserare men även tidvis som isbrytare i Limfjorden.
Efter 14 år i Aalborg såldes hon i augusti 2000 till Sp/f Trygil, Torshavn och fick här namnet Goliath.
Efter fyra år här såldes hon vidare til Thor P/F, Hósvik (Färöarna) som ändrade hennes namn till Thor
Goliath. Detta rederi hade startat 1994 som ett fiskeriföretag men från 1997 hade man bytt
inriktning och gett sig in i off-shore branschen med olika typer av understödsfartyg.
Våren 2017 var det dags för en ny ägare att ta över fartyget. År 2015 hade bröderna och
sjökaptenerna Leif och Jan-Erik Lindman på Åland slagit ihop sina påsar och bildat rederiet J & L
Shipping AB och fått totalentreprenad på linjen mellan Kumlinge-Föglö och Långnäs i den åländska
skärgårdstrafiken. Man inköpte då för denna verksamhet det danska motorfartyget Odin Sydfyen
som döptes om till Odin. Totalentreprenaden innebar att för en avtalad summa pengar skulle
rederiet se till att trafiken fungerade året runt med eget tonnage vilket ledde till att man även
kastade blickar på en isbrytande bogserbåt.
Lösningen blev Goliath som nu var till salu på Färöarna. Efter avslutad affär gällde det bara att få
fartyget hem till Åland över Atlanten. Den tio dygn långa överresan i oroligt väder lär ha blivit ett
minne för livet för deltagarna.

Text: Per Lycke

www.lanspumpen.se

publ: 2022-08-01

© Länspumpen 2022

