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MÅNADSFARTYG   Mars 2023 – Avontuur 

Avontuur är holländska och betyder på svenska äventyr. Ett positivt laddat ord för intressanta och 

förväntansfulla upplevelser i framtiden.  Men för Otto Smith i Stadskanaal utanför Groningen i 

Holland fick detta en annan och lite dystrare betydelse. 

Otto hade 1909 startat varvsverksamhet i den lilla byn Stadskanaal i utkanten av Groningen. År 1910 

byggde han tjalken Vertrouwen som idag återfinns i Stockholm som K-märkt fartyg av Sjöhistoriska 

Museet. 

Under första världskriget sänktes många fartyg genom krigshandlingar och när kriget väl var över 

måste det uppstå ett enormt behov av att ersätta dessa fartyg. Otto Smith började därför 1917 bygga 

en tvåmastskonare av stål på spekulation. Den hade en längd av 30,5 meter och bredd av 5,8 meter. 

Lastförmågan var 195 ton. Hon var ett rent segelfartyg utan motor. Fartyget sjösattes den 3 

november 1917 utan några ceremonier.  

Efter kriget blev det inte den rush efter nybyggen som många hade förväntat sig. Det gick helt enkelt 

inte att sälja nybygget. I mars 1920 inregistrerades fartyget i Holland med namnet Avontuur med 

skeppsbyggmästaren själv, Otto Smith, som ensam ägare. Därefter lades varvet ner. 

Fartyget sattes nu i fart under kapten Wegeners befäl. Jungfruresan gick den 17 april 1920 från 

Delfzijl till London med en last av kartongpapper. 

 

 

 

Otto Smith lyckades sälja sitt fartyg i januari 1923 då Pieter de Wit i Groningen köpte den för HFl 

14 000 och gav det namnet Catharina. 
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Catharina 1923, kapten, mor och barn 

 
Samma år höll det på att gå riktigt illa för Catharina. Hon hade kommit till Holtug vid Stevns 
Klint för att lasta 150 ton gödningskalk för Århus. Kajen där kan emellertid bara användas vid 
sydvästliga och nordvästliga vindar. Därför hade fartyget ankrat upp utanför lastageplatsen i 
väntan på bättre väder. På morgonen tisdagen den 27 november 1923 var vädret bra och 
skutan lastade då 50 ton.  
 
Lastningen fortsatte även under onsdagen men vinden vände till ostlig och det gick inte att 
lämna kajen utan bogserhjälp. Vinden ökade till sydostlig storm med hög sjö och snöbyar. 
Fartyget draggade och grundstötte varvid rodret skadades. Akterskeppet kom under vatten 
och fartyget spolades upp på stranden. Den 29 november kl 0200 lyckades man få kontakt 
med land via en räddningsstol. Kaptenens hustru och fyramånaders barn, som befann sig 
ombord, bärgades oskadda liksom kocken och en matros. Kapten de Wit och en styrman 
stannade kvar ombord.  
 
På morgonen den 29 november hade stormen bedarrat och vädret var åter lugnt. Ett 
bärgningsfartyg från Svitzers kom till platsen och lyckades dra haveristen flott. Efter 
upplossning av lasten kunde Catharina bogseras in till Köpenhamn den 1 december. Fartyget 
bogserades senare till Scheepswerf Gebr. Niestern & Co, Delfzijl där det iståndsattes och 
försågs med motor, en tvåtakts, tvåcylindrig PK AEG-Gloeikop. Hon gick på ny provtur den 26 
februari 1925. Samtidigt hade Pieter de Wit överlåtet management för fartyget till 
Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf i Groningen. 
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I april 1934 inköptes fartyget av Klaas Pronk Kakzn i Groningen och döptes om till Spes, 
hoppets gudinna. Han bytte redan året därpå ut motorn mot en 4-cylindrig Deutz på 120 hk. 
I april 1937 inköptes fartyget för 28 200 HFl av ett partrederi i Djupekås med skeppare John 
Andersson i Mjällby som huvudredare och ägare till 3/6-delar, sonen, skeppare Verner 
Andersson som utsågs till befälhavare 1/6 samt sjömännen Arvid och Bengt Andersson med 
var sin 1/6. Rederiet hade då precis sålt sin tremastare Adolf.   Spes togs direkt till 
Karlshamns Skeppsvarv där hon omtacklades till galeas. 
 

 
Spes i Falsterbokanalen 
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Under 1940 var det dags att byta motor igen. Valet föll nu på en 3-cylindrig Bolinder på 135 
ehk. Under 1950-talet såldes andelar i rederiet inom familjen. 1959 var det åter dags med ett 
motorbyte då en 3-cylindrig Seffle på 180 hk installerades ombord.  
 
Den 5 januari 1962 gick John Andersson ur tiden och i hans ställe utsågs Verner Andersson 
till ny huvudredare. 
 
Ny motor igen 1972 då en 6-cylindrig Scania på 230 hk installerades. Den 25 mars 1975 
erhöll rederiet tillstånd att sälja sitt fartyg till Nederländerna. Fartyget värderades då till 
148 500 kronor, men någon affär kom inte till stånd. 
 
År 1976 var det sista året fartyget var i fart i Sverige varefter hon lades upp i Sölvesborg och i 
oktober 1977 såldes hon för 70 000 kronor till Vela Mar Shipping Co SA (Paul Wahlen) i 
Panama och döptes i Sölvesborg den 22 oktober om till ursprungsnamnet Avontuur. 
Fartyget togs till Holland där hon byggdes om till seglande lastfartyg. 
 
År 1981 fick hon en tioårig charter i Karibien. Hon gick i linjetrafik mellan öarna St Martin, 
Anguilla, Montserrat och Dominica. Det var veckotrafik, alltid med fyllt lastrum och däckslast 
ner till märket. 
 
Vid ett tillfälle 2002 transportera kapten Wahlen 48 pianon från Port Manatee i Florida till 
Kuba med Avontuur. Det var Ben Treuhaft från New York som blivit politisk aktivist som på 
detta sätt ville stödja öns begåvade musiker och få tillgång till fina instrument trots USA:s 
embargo av Kuba. 
 
Fartyget seglade i Karibien under kapten Wahlens befäl fram till 2005 då han gick bort. 
Fartyget återvände till Nederländerna och lades upp i Harlingen. 
 
I juli 2005 inköptes Avontuur av Sybrich van Terwisga på Vlieland. Hon vill restaurerade 
fartyget och det var klart 2010. Fartyget användes då som charterfartyg för dagsutflykter. 
Det hela invigdes den 10 april 2010 då borgmästarens fru hällde en hink vatten över 
akterdäck på Avontuur och förklarade den nya eran inledd. 
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Men intresset svalnade och 2013 lades fartyget upp vid E J Smiths gamla varv i Westerbroek 
och utbjöds till salu. Våren 2014 inköptes hon av Timbercoast i Elsfleth, Tyskland och sattes i 
fart world-wide som lastfartyg med betoning på Sydamerika och Karibien. 
 
Den 10 januari 2023 anlände fartyget till Horta på Azorerna på väg till Le Havre i Frankrike. 
Kapten ombord, Felix Czaja, skickade då följande meddelande till rederiet: 
 
"Jag vill presentera er för besättningen som just bemästrade överfarten Winter Atlantic. Alla 
är inte professionella själar, åtminstone inte när de kom ombord. I sina tidigare liv var de 
lärare, journalister, biologer, studenter och revisorer, några hade aldrig varit till sjöss. 
Ruggigt hav, hårda vindar till storm gjorde dem till riktiga sailors. Sjömän med erfarenheter 
som inte många har, med historier som inte många kan berätta. 
Stolt över att ha seglat med dem och ser fram emot nästa etapp, som lovar att inte bli 
lättare." 
 
Under åren som Avontuur har fartyget haft många olika flaggor. För tillfället (februari 2023) 
hör fartyget hemma på Seychellerna.  I skrivande stund (23 februari) är fartyget på väg till 
Tenerife. 

Text: Krister Bång      

Bilder: Blandade källor 


