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Redaktörens spalt
Sedan förra numret av Länspumpen kom ut har det hänt en hel del
som berör vår tidning. Med de förändringar som nu genomförts,
hoppas vi att Länspumpen skall bli ännu trevligare.
Vid ett styrelsemöte i september beslutades bilda en redaktion.
Förutom chefredaktören, man får väl acceptera denna beteckning
nu, valdes eldsjälarna Göran Ohlsson, Lennart Ohlsson och Bertil
Söderberg att ingå i redaktionen. Lennart har som huvuduppgift
att lösa tryckningstekniska frågor.
Nu föreliggande nummer är det första temanumret av Länspumpen.
Artilkarna handlar i mer eller mindre omfattning om fiskefartyg.
Meningen är att något nummer då och då skall behandla vissa
ämnesområden. Det blir redaktionens sak att bedöma när ett så
dant nummer skall komma.
Emellanåt har diskussioner uppkommit hur vi skall finansiera
Länspumpen. Huvuddelen av styrelsen har ansett att tidningen
skall gå ut till alla medlemmar i västra kretsen antingen de
betalar kostnaden för detta eller inte. Inom avdelningen finns
en stolthet över att kunna ge ut en egen medlemstidning. I år
räckte tyvärr inte influtna medel till att ge ut 3 nummer. Det
fattades 500:- kr. Stödföreningen har dock visat vänligheten
att gå in och lämna bidrag och det är därför Du nu har årets
tredje nummer i Din hand.
Inför 1979 har vi alltså inga pengar i kassan. Trots detta pla
nerar redaktionen att ge ut 3 nummer. Vi litar blint på att vå
ra medlemmar här i Västra kretsen skall skjuta till åtminstone
basbeloppet 24:- kr per medlem så att vi kan fortsätta i gammal
god stil. Väl mött alltså under 1979. Och glöm heller inte att
sända in även läsbara bidragf
Krister Bång

Ordförandens spalt
Hej T
Året närmar sig sitt slut och så även höstens aktiviteter i
Nakterhuset. Decembermötet lördagen den 2 kvarstår dock och
även stödföreningens avslutningsfest fredagen den 15 december.
Den i förra numret av Länspumpen omtalade telefonen är nu in
kopplad och om då slår 031-24 65 15 hamnar Du i Nakterhuset.
Du som inte har möjlighet att komma till Nakterhuset kan använda
telefonen om det är något Du vill fråga om. Det kan t ex vara
uppgifter om något fartyg eller något om verksamheten i övrigt.
Som jag ser det är telefonen en form av medlemsservice för dem
som av olika anledningar inte kan deltaga i mötesverksamheten.
Vi som är i lokalen ställer gärna upp med att leta i registren,
eller hjälper till med att besvara Dina frågor. UTNYTTJA DENNA
möjlighet:
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Vi är nu i färd med att upprätta en fotosamling i biblioteket,
och jag uppmanar alla som har "överblivna" foto att tänka på
kretsens fotosamling. Kalle Abrahamsson sköter om samligen och
tar gärna emot foton.
Kretsens årsmöte avhålles i Nakterhuset den 3 februari 1979 kl
1400. Sedvanlig kallelse kommer att utsändas, men jag vill redan
nu påpeka att motioner som skall behandlas av årsmötet måste
vara kretsens sekreterare tillhanda senast den 3 januari 1979
under adress: Ragnar Magnander, Krokslätts Parkgata 57 B, 431 38
Mölndal.
Året var 1971 då jag tillfrågades om jag ville överta ordförande
posten i Västra Kretsen. Jag accepterade och valdes av årsmötet.
Vi var inte många då, ca 50 medlemmar, och administrationen
sköttes av sekreteraren och ordföranden. Man kan säga att vi
hade "kontoret" på fickan. Året före hade försök gjorts med att
förlägga mötesverksamheten på annan plats än i medlemmarnas hem.
Detta försök gav inget resultat och vi återgick till att träffas
i båtologernas hem. Deltagarantalet var sällan över 10, och
styrelsen arbetade på att lösa problemet hur man skulle få flera
medlemmar till våra möten. Under åren ökade medlemsantalet var
vid styrelsen funderade på att skaffa en "egen" lokal, i för
hoppning att fler skulle komma till mötena. I samband med att
Södra kretsen fick sin lokal Ankaret i Helsingborg 1974 fick
mötesverksamheten ett uppsving. Planerna på att skaffa en lokal
för Västra kretsen blev en realitet då styrelsen tillskrev Göte
borgs kommun om att få hya det gamla tullhuset vid Klippan. Ef
tersom tullhuset inte var ämnat till uthyrning sökte vi efter
något annat bl a hos Hamnen. I samband därmed fick vi erbjudande
av kommunen att hyra de lokaler som vi nu är i besittning av.
Nämnas bör att de två rummen som inhyser biblioteket har till
kommit senare. Eftersom vi hade att bestämma oss inom några
dagar var vi tvugna att handla snabbt. Med en månadshyra orr
270:- kr och inte ett öre i kassan ställdes lokalkommittén
inför ett svårt val. Antingen eller. Ett sådant tillfälle ges
inte mer än en gång så vi beslöt att hyra lokalen. Som jag ser
det idag så var satsningen riktig. För den verksamhet som vi
båtologer sysslar med var en egen lokal det rätta, vilket var
och en som besökt Nakterhuset säkert förstått.
Då jag på årsmötet i februari 1979 lämnar posten som ordförande
för Västra kretsen vill jag redan nu passa på att tacka alla
som varit med och gjort Västra kretsen till vad den är idag. Vi
anordnar studiecirklar, ger ut tidningen Länspumpen, har ett
bibliotek som är beundransvärt och är på god väg att bli Klubb
Maritims största krets. Allt detta är resultatet av medlemmar
nas vilja att göra en insats för kretsen. Detta hade inte varit
möjligt utan frivilligt arbete till glädje för oss själva och
de som besöker vår lokal. Gemensamt arbete och gott kamratskap
är för kretsen en styrka som borgar gott för framtiden.
Jag önskar den nye ordföranden lycka till i hans arbete och
hoppas att Västra kretsen skall fortsätta den positiva utveck
ling som är rådande till glädje för medlemmarna.
Bertil Söderberg
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Fra msidan
En afton meddelade jag min hustru att jag skulle titta lite på
Gretha. Förvånad undrade hon vad jag skulle göra på Kreta. Efter
ett klarläggande att jag avsåg Länspumpens omslagsflicka lugnade
hon sig.
I England, i grevskapet Cumbria, ligger en liten stad som heter
Maryport. Turister hittar sällan hit för man brukar, när man be
finner sig i dessa nordliga delar av Englands västkust, besöka
Lake District. I denna stad vandrade en man vid namn W Walker
omkring i detta århundrades första decenium. Mr Walker byggde
båtar, eller steam trawlers, som han säkert uttryckte sig. Och
år 1907, samma år som vår egen Oscar II avled, färdigställde Mr
Walker två steam trawlers, som senare skulle visa sig få svenskt
intresse.
I januari 1907 levererade han ss PENNARD CASTLE till Castle
Steam Trawlers Ltd (C Heron) i Swansea i det walesiska grev
skapet West Glamorgan. Mr Heron döpte sina båtar efter slott
i Wales.
I april 1907 tog Mr Herons rederi mot sin andra ångare som fått
namnet KIDWELLY CASTLE. Hon var döpt efter ett fort i grevskapet
Dyfed. Fortet byggdes omkring 1300 och var alltså betydligt
äldre än ångaren. Fortet är numera en ruin.
Då båda ångarna fick under första världskriget göra tjänst som
bevakningsfartyg åt brittiska amiralitetet och såldes efter
återlämnandet vid krigsslutet till Consolidated Steam Fishing
& Ice Co (Grimsby) Ltd (J D Marsden) men behöll såväl hemort
som namn.
År 1926 inköptes de båda ångarna av dir And. Stönner i Göteborg.
KIDWELLY CASTLE registrerades på Fiskeri AB Gretha och fick
också namnet GRETHA. PENNARD CASTLE registrerades på Fiskeri
AB Svea och fick namnet STIG.
Fiskeri AB Svea synes ha bildats redan omkring 1915. Då ägde
bolaget tvenne ångtrålare AGNES, som minsprängdes den 11 maj
1918 och MASTIFF, som ströks omkring 1920. Efter krigsslutet
köpte Stönner in några ångtrålare till som han gav namnet GERDA,
SONJA och ALEXANDER. Omkring 1928 övertogs ansvaret för Svea
av direktör J 0 W Nilsson medan Fiskeri AB Gretha lotsades av
direktör J Olsson.
STIG (GG96) var ett lyckosamt fartyg och landade stora sill
fångster i Göteborg. Slutet blev dock inte så lyckosamt. I
krigets slutskede torpederades hon den 5 mars 1945 utanför Skagen
av en tysk ubåt. STIG sjönk snabbt men besättningen kunde räddas.
GRETHA överlevde
ha skrotats 1953.
det svårt att få
läsekretsen till
Krister Bång

STIG. Enligt obekräftade uppgifter skall
GRETHA
Eftersom fartygen inte var registrerade är
framexakta uppgifter. Men det hjälper väl
med.
Eller hur?
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Frågesport
Vid oktobermötet anordnades en frågesport i Nakterhuset som 17
deltagare fick mäta sina kunskaper med. I slutet att detta num
mer presenteras resultatet och rätta svar men för att även Du
hemma i fåtöljen skall få tillfälle att tänka efter presenteras
här nedan de frågor som förekom.
1) Vilket av dessa fartyg har Hillerströms aldrig varit ägare till?
1) CITOS

X) HEROS

2) RHODOS

2) På 40- och 50-talen byggdes en massa kanalfartyg om från torr
last till tankfartyg. Vilken av följande Donsötankers är av
den typen?
1) CRUDO

X) EKENÄS

2) TANKOS

3) ELLÖSFÄRJAN, som går i trafik mellan Rågårdsvik och Ellös,
byggdes 1898 i Torskog som
1) ELFKUNGEN av Trollhättan
2) NORDRE ELF av Kungälv

X) KUNGELF av Kungälv

4) Vilken Transare i nuvarande flottan är äldst?
■ 1) BOLMAREN

X) KIRRIBILLI

2) MIRRABOOKA

5) Flatvarp kan man läsa i aktern på
1)EKFORS

X) GULL-BRITT

2) OSTKUST

6) På Fårö vid Gotland ligger sedan länge ett skutvrak. Skutan
heter
1) PERCIWALD

X) RAGNWALD

2) SIGWALD

7) En av många upplagda tankers är norska BENTE BR0VIG. Hon
tillhörde en gång
1) Red AB

Fraternitas

X) Red AB Svenska Lloyd 2)Salénrederierna

8) En Waxholmsångare har tidigare hetat STRÄNGNÄS EXPRESS.
fick senare namnet
1) STORSKÄR
9)

X) WAXHOLM II

2) ÖSTANÅ II

PIA-MARIE heter ett litet välskött Lidköpingsfartyg.Hon
tillhörde fram till 1962 Rederi AB Vänertrafik (Helge
Källsson) och hette då
1) LIDAN

X) NOSSAN

2)

TIDAN

10) Första numret av Länspumpen kom ut
1)

1970

X) 1972

2)

1974

11) Svenska Lloyd har aldrig haft ett nybygge med namnet
1)

BOTHNIA

X) GOTHIA

2)

VICTORIA

12) Det fartyg som fick registreringsnummer 11000 tillhörde
1) Partrederiet Karl-Erik Amandus Myrberg, Åstol
X) Rederi AB Nordstjernan
2) Ångfartygs AB Tirfing
13) En av de allra största fisketrålarna i Sverige heter GANTHI.
Hennes hemort är
1)

Göteborg

X) Åstol

2)

öckerö

Hon
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Keewaydeen såld
Det är kanske inte många av våra skutälskande båtologer som
nitiskt läser de olika listorna i Båtologen. Just haverilistan
kanske inte är så aktuell för det finns ju inte så många sku
tor kvar idag men rapporten från skeppsregistret bör nog grans
kas för där hittar man ofta mycket av intresse även om det inte
är så stora rubriker. Hur många observerade följande rader i
Båtologen nr 4, 1978 ?
Avregistrerade:
SIOD/817 3 KEEWAYDEEN av Göteborg, pass.sk ex VÄSTANVIND ex
KEEWAYDEEN, 59/1913, Rye trä, såld till Grekland.
Sedan några år tillbaka har KEEWAYDEEN seglat turister i den
grekiska övärlden och nu är hon således såld dit. Det kanske
vore på sin plats att åter belysa hennes historia.
KEEWAYDEEN byggdes 1913 av G & I Sunsh i Rye, England och var
byggd som seglande trålare. Hon var en av de många engelska
kuttrar som blev inköpt till Sverige. Så sent som 1937 såldes
hon till ett partrederi i Grundsund med Henrik Rudolf Karlsson
som huvudredare. Säljare var W J Head och Elsie S Williams i
Lowestoft. I samband med köpet till Grundsund installerades en
Bolindermotor på 60 hästkrafter. Några haverier var KEEWAYDEEN
ute för under sina första år i Sverige. Den 3 november 1941
gick hon på grund vid inseglingsrännan till Malmö men kom loss
efter några timmar. Orsaken till haveriet var att prickarna
var indragna. Hon kolliderade den 7 juli 1943 med Marstrandsbolagets ångare ALBREKTSUND och sjönk på några minuter sydost
Gåsö. Hela styrbords låring blev intryckt men ingen förlust av
människoliv. Hon blev emellertid snart bärgad och reparerad.
Sattes i trafik igen med samma redare men nu med nytt namn VÄSTANVIND. 1953 såldes VÄSTANVIND till Hovenäset och med
Gösta Harry Gustafsson som redare. Sex år senare såld till ett
partrederi i Åsumtorp med Maja Persson som huvudredare. Hem
orten blev Kristianstad och namnet behölls. Hon användes under
Kristianstadtiden till sportfisketurer men åren 1961-62 gick
hon dock i fraktfart med ölandssten.
1962 såldes VÄSTANVIND till David Sundbaum i Långedrag för
10000 kronor och han gav kuttern sitt gamla namn åter och hem
orten blev Göteborg. Nu blev det en lång rad av år som KEEWAYDEEN
låg sysslolös. Vintern 1962-63 låg KEEWAYDEEN tillsammans med
sin syster DEODAR som också inköptes till Sverige 1937 i GKSS
hamn i Långedrag. Hon låg även länge på Asperö i Göteborgs södra
skärgård samt på Ringön i Göteborg. Mycket hände inte med henne
de första åren som David Sundbaum ägde henne men hon hade stora
presenningar över sig och det arbetades med att ta bort dåligt
trä inombords samt med inredning. Först 1965 började det hända
lite grand då hon togs till Knippla Skeppsvarv och vistelsen
där tog många år. Många skutor som under åren har kommit dit
försvann ganska snart för varvet var ju känt för att hugga upp
gamla skutor. Den sista kuttern somförsvann därifrån var väl
MARLENE ex HEINÖ ex FRIDHEM ex VALKYRIE om jag inte minns fel.
Men KEEWAYDEEN skulle komma åter. Orsaken till att vistelsen
på Knippla blev så lång var att enligt överenskommelse så när

-

63

-

Ovan VÄSTANVIND av Grundsund
Foto genom Egon Haglund
Intill: KEEWAYDEEN av Göteborg
den 6 juli 1975.
Foto: Göran Ohlsson
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det var brist på arbete vid varvet skulle arbetarna ta sig an
KEEWAYDEEN. Själva ombyggnaden av skrovet tog sex år och kuttern
var då så gott som ny. Tilläggas bör kanske att David Sundbaum
till yrket är konservator och han fick den över 50 år gamla kut
tern att bli som ny med hjälp av båtbyggare på Knippla. Det är
inte ofta något liknande händer en gammal skuta, de flesta seg
lar ju lust några år innan de multnar bort i någon vik. För
KEEWAYDEEN var det tvärt om.
19 7 3 var det dags föe KEEWAYDEEN att åter segla på haven. Det
var egentligen inte en riktig engelsk kutter som åter kom i
fart för riggen var helt annorlunda. Många med mig hade väl
hoppats på att KEEWAYDEEN åter skulle få sin ursprungliga
kutterrigg men nu uppenbarade hon sig medBermuda rigg. Orsa
ken till detta berodde på att Davis Sundbaum ville ha en mer
lättskött rigg.
Under åren 1973 till 1975 seglade KEEWAYDEEN jorden runt.
Göteborg-Kanarieöarna-Västindien-Söderhavet-Godahoppsudden
och åter till Sverige. Det var en väl hållen och fin KEEWAYDEEN
som uppenbarade sig i Långedrag sommaren 1975 vilket jag själv
kunde konstatera. KEEWAYDEEN är väl en av de få Västindien och
jordenruntfarare som kom tillbaka. De flesta försvann ju någon
stans därborta, SCEPTRE, DLIGENCE, LEGION och vad de nu hette.
Vintern 1975-76 låg KEEWAYDEEN i Stockholm för att sedan segla
ner till Medelhavet för att segla turister där.
Nu är hon såld och åter har det svenska kutterbeståndet deci
merats. Hur många finns det egentligen kvar nu ? Själv såg jag
fem (5) stycken kuttrar den 8 juli i år. EN AVANT (sjunken vid
Bohus Varv), RUDOLF, GRATITUDE och LEADER i Bleket samt DEODAR
i Skärhamn. Nu finns det väl några till men det är tragiskt att
se stt så få finns kvar av Sveriges nära 300 kuttrar av engelsk
typ.
Finns det förresten någon som kan berätta lite om KEEWAYDEENs
eller VÄSTANVINDs öden och äventyr när hon hörde hemma i Grund
sund och Hovenäset och vem kan hennes historia innan hon kom
till Sverige ? Det skulle vara roligt att se ett foto av henne
som ren seglare eller när hon var just inköpt till Grundsund.
Göran Ohlsson

Fiskeriintendenten berättar
Kalenderåret 1888
Stors; jöfjLsket_
En skuta, NORDEN från Kyrkesund, förlorade 2 ankare och alla
backorna, en annan, E MOLLEN från Grundsund, likaledes all
fiskeredskap jemte ankare och ankartross.
Då bankfiskefartyget FAMILJEN från Grundsund uppehöll sig ca 7
mil NV Shetland sysselsatt med fiske inträffade, att backebåten
bemannad med 5 man krossades af en hvalfisk. Hvalen gick under
båten, någon häftig stöt kändes ej, men både intimmer och bord
läggning krossades. Manskapet räddades ombord å fiskefartyget.
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En å Hönö hemmahörande däckad fiskebåt, KASPER, Johan Hansson,
som den 27 Juli var sysselsatt med backefiske, blef påseglad
af Wilsonångaren HUMBER. Båten fick betydande skador. Manskapet
räddades, fick ersättning, båten inbogserad till Göteborg och
der reparerad.
De tre fiskekuttrar, s k smackar af engelsk typ, som inköptes
af fiskare å Gullholmen 1887-88, och som omnämndes i närmast
föregående berättelse, hafva varit använda dels för sättgarnsfiske efter sill med ombordsaltning, dels för makrilldörjefiske på Nordvestbugten och dessutom för fraktfart med saltad
sill och äfven andra varor än fisk, allt efter som fartygen,
hvilka äro förträffliga seglare, kunnat fördelaktigast användas.
För storsjöfiske, således backefiske på djupt vatten, hafva egarne icke varit benägna nyttja dem. Fiskarena borde då också hafva
användt engelsmännens fiskesätt, hvari de ej äro inlärde. Bohusläningens fiskesätt sammanhänger med den bohuslänska sjöbåttypen.
Kalenderåret 1889
Försäkringsbolag
Inom öckerö kommun har under senare år visat sig behof av en
assuransförening för fiskebåtar. Fiskeriuppsyningsmannen J 0
Börjesson på Kalfsund samt Pastor F 0 Gullstrand, öckerö,
hafva åstadkommit en sådan. Den afser liksom föreningen i
Styrsö kommun hufvudsakligen de däcksbåtar, som denna del af
skärgården nyttjar för Kattegatfiske. Länsföreningen utgöres
fortfarande mest af storsjöfiskefartyg.
1890

(1 april 1890-1 april 1891)

Olyckshändelserna vid fisket hafva under den tid denna berättelse
omfattar, varit flere än förut i mannaminne under ett års tid.
Trettio man hafva omkommit, efterlemnande 22 enkor och 59 barn,
de flesta barnen minderåriga. Af de omkomne voro:
5 man från Styrsö-Tånge, total förlisning af TAPPERHETEN
under fiske med drifgarn SV från Vinga,
2 man från Klädesholmen, drunknade under segling med
sillast,
2 man från Stockevik, drunknade tillsammans undersegling
med sillast
2 man från Fiskebäckskil, drunknade tillsammans under segling
med sillast
8 man från Smögen, total förlisning af storsjöbåten BOHUSLÄN
under makrillfiske utanför Norge
5 man från Näset, total förlisning af ELLIDA under makrill
fiske i Nordsjön
5 man från Grafvarne, total förlisning af en båt
1 man från Rössö under makrillfiske.
För de vid BOHUSLÄNs och ELLIDAs förolyckade efterlemnade fa
miljerna hafva genom flere personers samverkan insamlingar gjorts.
1891
Storsjöfiske
Grundsund har ersatt tre gamla storsjöfartyg med engelska kutt
rar. Af sådana kuttrar finnas, såsom i föregående berättelser
omnämnts, äfven 3 på Gullholmen.

1892

(1 april 1892 - 1 april 1893)

S_tor£jöf is ket
Den engelska fiskekuttertypen blir alltmera omtyckt af våra
fiskare. Under förra hösten och denna vår hafva 6 fiskekuttrar
inköpts och 2 förhyrts, så att hela antalet nu utgör 14, hvaraf 6 hafva till hemort Gullholmen och 8 Grundsund.
Rökeri
Ett rökeri anlades förliden höst på Smögen af fiskhandlaren
P A Berntsson. Der röktes sill från den 15 Oktober till den
10 April med ett och annat uppehåll. Tillverkningen utgjorde
1813 lådor kippers (exporterade till Hull, undantagandes 50
lådor, som förbrukades inom landet) samt 215 lådor bloaters
(förbrukade inom landet, undantagandes 15 lådor, som utfördes
till Tyskland). Framledes komma äfven kolja och makrill att
rökas under de årstider, då detta är lämpligt. Rökningen före
stås af hr K G Magnusson.
1893 (1 april 1893 - 1 aoril 1894)
Storsjöfisket
Under fisket inskränkte sig förlusterna till en del redskap
(backor) för ett par fartyg, men sistlidne vinter förliste
på Ellösfjorden under storm en af de från England nyförvärfvade kuttrarna, GLADSTONE från Gullholmen.
Den snällseglande engelska fiskekuttertypen vinner varje år
allt mera insteg. Denna vår hafva fyra kuttrar förvärfvats,
så att hela antalet sådana nu utgör 17. Af dem hafva 8 till
hemort Grundsund, 6 Gullholmen, 2 Mollösund och 1 Bleket.
1894
Storsjöfisket
Inköpen af engelska fiskesmackar hafva fortgått så, att hela
antalet nu utgör 23, hemmahörande på Grundsund 10, Gullholmen
7, Mollösund 2, Käringön 1, Hälleviksstrand 1, Fiskebäckskil 1
och Bleket 1. De flesta hafva Yawl-, några galeastackling.
Grundsund använder sina smackar uteslutande till storsjöfiske
och makrilldörje på Nordsjön. I öfrigt användas fiskesmackarna
gerna hela året om till olika ändamål allt efter årstiden, un
der vintern till logifartyg vid sillfiske och för sillastning
samt våren till fraktfartyg. Det är att förmoda, att den engel
ka smacktypen kommer att alldeles uttränga bankskutorna.
Göteborg_s och Bohus^ jLä£s_fiskare^örening£_
I Mars 1894 förliste den i föreningen försäkrade fiskekuttern
GLADSTONE från Ellös (enl 1893 års berättelse GullholmenT).
Den låg förankrad vid hemorten i beredskap för fiskeresa men
för tillfället manlös och råkade i drift under storm, så att
den strandade och blev vrak. Genom särskilt bolagsstämmobeslut
tilldelades kutterns egere ur föreningens reservfond kr 3000:
1895 (1 april 1895 - 1 april 1896)
Storsjöfisket
Allt flere engelske fiskesmackar förvärfvas åt Bohuslän. Under
senaste fiskeåret hafva 4 inköpts, och hela antalet utgör nu
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27, hemmahörande på Grundsund 11, Gullholmen 7, Mollösund 2,
Käringön 1, Hälleviksstrand 1, Bleket 3, Flatholmen 1 och Skär
hamn 1. Af dessa nyttjades 20 st till storsjöfiske i synnerhet
vid Shetland och Island. I öfrigt användes hela antalet till
makrilldörje på Nordsjön under sensommaren och till logifartyg
vid sillfiske och för sillastning ombord under vintern, hvarjemte en del gingo i fraktfart under våren.
1897 (1 april 1897 - 1 april 1898)
Storsjöfisket
Den 14 April 1897 förliste vid Shetland fiskekuttern PALMERSTON
från Mollösund. Besättningen lyckades rädda sig.
Den 30 April 1897 strandade bankskutan FRITHIOF från Edshultshall under tjocka vid Lister (Norge) och blef vrak. Manskapet
bergades.
Den 17 December 1897 uppkom brand i kuttern VIOLET, liggande i
Mollösunds hamn. Fartyget sänktes och blef vrak.
Alla tre fartygen voro försäkrade i Göteborgs och Bohus läns
fiskareförening.
En man omkom deremot för ett annat af våra fartyg vid Shetland,
i anledning af att en hval krossade lillbåten, en märklig art
af olycksfall, som förekommer en och annan gång.
Antalet fiskesmackar af engelsk typ är i ständigt stigande. Nu
finnas 36 st, nemligen å Bleket 3, Flatholmen 1, Hälleviksstrand
4, Käringön 1, Mollösund 3, Grundsund 11, Gullholmen 8, Fiskebäckskil 1, Lysekil 1, Kornö 1 och Resö 2. Till storsjöfisket
användes 23 st. Till makrilldörjet på Nordsjön under sensomma
ren nyttjades de allmänt.
1898 (1 april 1898 - 1 april 1899)
Storsjöfisket
Väderleken var under en stor del af sommaren stormig och besvär
lig, men fartygen redde sig alla undantagandes kuttern TORSTEN
från Resö, som blev borta, utan att man känner, hvar eller när
den förlist. Denne kutter afseglade från hemorten den 5 Febru
ari 1898 för att idka storsjöfiske vid Färöarna men har sedan
icke afhörts.
Under ifrågavarande fiskeår hafva också icke mindre än 25 kutt
rar inköpts från England. Nu finnas i allt 61 st, nemligen å
Tjörnekalf 2, Bleket 3, Flatholmen 1, Kyrkesund 1, Mollösund 3,
Edshultshall 1, Käringön 2, Hälleviksstrand 8, Råön 1, Gull
holmen 17, Grundsund 15, Lysekil 4, Flatön 1, Fiskebäckskil 1
och Stora Kornö 1.
1899

(1 april 1899 - 1 april 1900)

Storsjöfisket
En beklaglig olyckshändelse inträffade, i det att storsjöfiskebåten POLSTJERNAN från Stocken, som i början af Mars 1899 utgått
för fiske vester om Jutland, blef borta med man och allt. Be
sättningen utgjordes af 7 man, däribland 2 från samma hus (far
och son). Den sista känning, man har af de förlyckade , är, att
de anlöpte Kristiansand för att köpa agn. Det förmodades att
fartyget blifvit öfverseglat.
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Mina offentligt framställda uppmaningar till fiskarena att begagna
de tillfällen till inköp af engelska fiskekuttrar, hvilka ännu er
bjudas, hafva, understödda, som de lyckligtvis blifvit genom lån
som utlemnats ur den af Kongl Maj:t och Riksdagen inrättade fiskerifonden, ledt till det märkliga resultat, att under nu ifrågavarande
fiskeår icke mindre än 48 kuttrar inköpts från England till ett pris
af £ 300 ä 400 per styck, t o m mera. Nu finnas i allt 109 st, nem
ligen Marstrand 2, Åstol 1, Tjörnekalf 2, Stafsviken 1, Klädesholmen
2, Bleket 3, Flatholmen 3, Skärhamn 1, Kvrkesund 1, Mollösund 12,
Edshultshall 2, Käringön 7, Hälleviksstrand 16, Stocken 1, Gullholmen
27, Flatön 1, Ellös 1, Grundsund 14, Fiskebäckskil 1, Lysekil 4,
Stora Kornö 1, Lilla Kornö 1, Malmön 1, Grafvarne 1, Smögen 1, Bovallstrand 1 och Resö 1. Till storsjöfisket nyttjades denna sommas 39 st
emot 22 i fjol, ett visserligen glädjande, men dock ett litet fram
steg, om hvilket det är att hoppas, att det kommer att efterföljas af
större. Kommer vintersillfisket att aftvna, kaske helt och hållet
upphöra, disponera länets fiskare nu 190 fartyg, dels kuttrar, dels
s k bankfartyg, alla fullt lämplige för fiske på Nordsjön, samt
där
jämte 94 fartyg med hemorter mellan Halland och Rörö, begagnade
vid
backefiske i Kattegatt, inalles 284 sjödugliga fiskefartyg, detta
allt förutom den stora mängden däcksbåtar för drifgarnsfiske och dörjfiske i Kattegatt och Skagerak.
I sammanhang med kutterinköpen är en förlisning att anteckna. Ett
fiskelag hade i Februari detta år i England köpt en kutter, på hvilken
de skulle segla hem. På vägen inträffade en svår storm. Kuttern
drefs
mot Shetlandsöarne, där han strandade och slogs i spillror. Besätt-ningen räddades men gjorde en för sina förhållanden ofantlig förlust,
eftersom kuttern inte var assurerad...
Edmond Bäck, Malmön - Göteborg

Sp ero i fi sk e fl ot ta n
Spero betyder på latin hopp, något man hoppas på. Tittar man på
vilket sätt engelsmännen döpte sina kuttrar, kan man mycket väl
tänka sig, att många fiskekuttrar fick det namnet.
Under 1890-talet köptes en dylik SPERO till Sverige av grundsundsfiskare. Kuttern var byggd 1878 i Burton och engelsmännen kallade
sin båt för SPERO EXPECTO, vilket i Sverige genast förkortades till
SPERO. 1899 ägdes kuttern av J Sörensson i Grundsund, men vid re
gistreringen 1900 hade hon övertagits av C A Olsson på Smögen och
medJ P Persson (kallad John-Spero) som delägare och befälhavare.
1908 såldes SPERO tillbaka till Grundsund och ägdes först av H N
Carlsson m fl och senare av Gottfrid Pettersson. Hon hade under
denna tid beteckningen LL 414. Hon styks ur rullorna omkring 1916.
På Smögen tog man upp traditionen och byggde i Norge (troligen i
Fevig eller Risör) 1908 en ny SPERO (LL 592) om ca 44 fot. Hon var
syster till ÄRAN (LL 591) och SPERO ägdes av Lars och Ivar Ivarsson
samt Johan och Edvard Karlsson. Denna trålare behöll man till 1937
då hon såldes. Denna SPERO var aldrig registrerad i fartygsregistret
och ytterligare uppgifter om fartyget mottages tacksamt.
En annan SPERO snickrade engelsmännen ihop 1875 och då Olof Wickberg
på Tjörnekalf köpte henne 1910 bar hon namnet PINK, vilket namn dock
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Överst: LL 41 SPERO - Kungshamn (nuvarande) på Roparebackens Slip.
Foto Krister Bång den 30 maj 1971
Underst: VG 24 SPERO - Träslövsläge utanför hemorten.
Foto Krister Bång den 22 augusti 1978
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Wickberg inte ansåg sig kunna behålla. I stället blev det alltså
SPERO (MD 27). Ca 1916 såldes hon till H H Kristensen m fl i Göte
borg m fl i Göteborg, som satte i en 35 hästars motor i henne. Då
hon den 31 maj 1917 befann sig utanför Hammerfest fick hon brand
ombord. Hon kunde ta sig i hamn där hon dock kondemnerades.
Den senaste Smögen-trålaren med namnet SPERO byggdes 1937 i Skreds
vik av Gebriider Olsson. Hon var beställd av Magnus och Knut Ivars
son, Johans Stranne och Hugo Andersson och hade beteckningen LL 41.
Då kriget bröt ut tog staten hand om SPERO och sedan hon muckat 194 5
såldes hon i november samma år till Karl Gilbert Bengtsson m fl i
Gravarne. Där stannade SPERO till oktober 1948 då hon för 95000 kr
såldes till Johan Gottfrid Ludvigsson m fl i Träslövsläge. I oktober
1958 såldes hon till Oskar Helge Dyrefors och Karl Vilhelm Johansson
med hälften var uti Oxelösund och fick namnet ZINDY (NG 22). I juni
1961 löste Johansson ut Dyrefors för 60000 kr och i november 1970
såldes hon till fiskaren Hans Johansson i Oxelösund. Då betingade
hon 21000 kr.
Gravarneborna beställde en ny SPERO hos V T Löfbergs Slip & Varv i
Rönnäng och denna kunde levereras 1949. Även hon fick LL 41. I mars
1963 ändrades lotterna i båten då Martin Fredrik och Bengt Alfons
Bengtsson övertog SPERO. Hon fiskar ännu.
Även fiskarna på "läget" började en tradition med Smögen-SPERO av år
1937. I oktober 1958 köpte ett partrederi med Erik Selfrid Ludvigs
son i spetsen Knipplatrålaren VALAND som i Träslövsläge fick heta
SPERO II. Hon var byggd på Hälsö 1943 för Klas Edvin Alfons Eliasson
m fl på Knippla som VALAND och det var detta fiskelag som försålde
båten 1958. I september 1962 såldes SPERO II för 158000 kr till Dick
Enar Charles Andersson i Göteborg, fick hemort på Hönö och namnet ut
bytt till EVA-BRITT. I januari 1966 kom EVA-BRITT genom byte till AB
Helge Olssons Fartygsagentur i Marstrand och strax därpå inköptes
hon av Per Olof Olofsson m fl på Smögen och fick namnet CEYLON I
(LL 259). Den 8 mars gick trålaren i dimmigt väder på grund vid Sälö
utanför Smögen och blev vrak.
Ludvigsson & Co stod inte utan möjlighet att fiska sedan man sålt
SPERO II. Man hade varit förutseende nog att i Löfallstrand i Norge
beställa ett nybygge som fick ärva namnet SPERO, nu utan tecken för
bortseger. Hon levererades till Träslövsläge 1962 och hade nummer
VG 24. I november 1970 avyttrades denna trålare till Bo Larsson,
Ankarudden, Torö som gav trålaren namnet MARSKÄR 2 (SM 121).
Nuvarande SPERO (VG 24) byggdes i Farsund i Norge 1961 som THALONA
(GG 324) av Hönö för Gösta Lennart Jisbrant m fl. Då Erik och Gott
frid Ludvigsson i Träslövsläge i november 1970 lade upp 310.000 kr
blev fartyget deras och namnet blev SPERO.
Krister Bång.

Första kuttern i Sverige
Här följer ett nytt litet inlägg i diskussionen om den första kuttern
i Sverige. Den idoge arkivdykaren Einar Holm uppsteg nämligen härom
dagen tillfälligt ur Riksarkivets djup och överlämnade en bulletin,
som här vidarebefordrades i sammandrag.
Smacken/kuttern/galeasen ASTREA tycks inte ha haft något fribrev när
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hon var svensk 1884-85. Sådant behövdes kanske inte för fiske?
GABRIEL däremot finns ganska väl dokomenterad. Det första fribrevet
utfärdades den 20 september 1873. Hemort Lysekil, ägare konsul
agenten G J Sundberg (huvudredare), vicekonsul B G Molin, kustvakten
A H Beyer och G Abrahamsson. Skutan var slupriggad och mätte 15.5
nyläster vilket innebar att hon lastade ca 70 ton. Enligt bilbrev
intygade skeppsbyggmästaren G Abrahamsson, Groröd (det var förmod
ligen han som var delägare), att GABRIEL var byggd i England av ek
och fur, hade försålts på strandvraksauktion "här i länet" och seder
mera under "innevarande år", dvs 1873, blivit förbvggd vid Slussens
Skeppsvarv för Sundbergs m fl räkning.
Redan 187 4 bytte GABRIEL ägare och fick Tossene socken som ny hemort.
Fem delägare med skepparen Joh Herman Rödström som huvudredare. 1875
såldes hon igen och fick hemort i Ejge(?). Delägarna var nu tio, av
vilka nio saknade titel i papperen medan den tionde benämns kronolänsman. Huvudredare var Gustaf Julius Hansson, Qville och befälhava
re O B Olsson.
1882 fick GABRIEL ånyo nytt fribrev, sedan hon tacklats om till galeas.
Hemorten var nu ändrad till Qville, men rederiet var i stor utsträck
ning detsamma. Länsman O Johansson hade dock övertagit huvudredarsysslan.
1890 krymptes rederiet, och hemorten ändrades till Hamburgsund. Del
ägarna var bara tre: skepparen 0 B Olsson, hemmansägaren Carl Johans
son och matrosen Julius Aronsson med Olsson som både huvudredare och
befälhavare. Förmodligen var det han som förde befälet ombord redan
1875.
Den 4 april 1894 vidarebefordrade generalkonsulatet i Köpenhamn en
anmälan från vicekonsuln i Aalborg om att GABRIEL hade sålts till
skepparen C Lisborg i Aalborg. Och i Danmark fanns alltså skutan
kvar ända till 1970, hela tiden med namnet GABRIEL.
Fribreven säger inget om var eller när GABRIEL först såg dagens ljus,
men gamla skeppslistor, t ex den från 1887, säger att hon var byggd
1867 i Fraserburgh. Äldre danska listor säger bara att hon var om
byggd på Orust 1873 och sedan hade förbyggts även 1907. Senare danska
listor säger att hon var byggd i England okänt år.
Dimensionerna anges i ett par fribrev till 64 x 13 x 8 fot. Bredden
verkar misstänkt liten och avser förmodligen något inre mått. Danska
listor anger måtten till 62,8 x 18,8 x 8,5 fot, vilket utgör mer
rimliga proportioner.
Gamla svenska skeppslistor anger bitvis andra hemorter än fribreven.
I 1875 års lista står Lysekil, 1877 Fjällbacka, 1881 Qville, 1891
Fjällbacka och 1893 Hamburgsund.
Handlingarna säger tyvärr inget om vilken skrovform GABRIEL hade rak eller utfallande stäv, spetsig akter eller spegel, etc. Så
egentligen har väl den här lilla redovisningen inte besvarat Gunns
och Egons fråga: Var GABRIEL egentligen en kutter? Det byggdes ju
inte bara sådana i England. Hoppet står väl nu till att någon dansk
läsare av Länspumpen fotograferat henne.
Olle Renck
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Kuttern GABRIEL - Sveriges första kutter
GABRIEL byggdes i Fraserburgh i Skottland 1867. 51 brutto och 48
netto, storleken i fot var 64 lång, 13 bred och 8 djup.
GABRIEL köptes på strandvraksauktion i Bohuslän 1873 av Konsularagenten G J Sundberg, Lysekil m fl. Den 13 juni 1873 mättes GABRIEL,
som då var riggad som slup, av skeppsmätare, och mätbrevet ut
färdades den 24 juli 1873. Skeppare år 1873 var J Hedberg, och samma
år hade GABRIEL reparerats och förbyggts på Slussens Skeppsvarv.
GABRIEL såldes redan påföljande år till ett partrederi i Tossene
socken, huvudredare skepparen Johan Herman Rödström, Röd, Tossene.
Skeppare 1874 var A E Skoglund, Åby, Tossene.
1875 köptes fartyget av ett partrederi i Hamburgsund med Gustaf
Julius Hansson som huvudredare. Skeppare var Otto Bernhard Olsson,
Hamburgsund.
1882 omriggades GABRIEL på varv i Hamburgsund till galeas. Detta
år stod kronolänsman 0 Johansson, Kville som huvudredare, och
skeppare var 0 N Andersson, Hamburgsund.
1890 var skepparen Otto Bernhard Olsson, Hamburgsund både skeppare
och huvudredare för GABRIEL.
Under Hamburgsundstiden 1875-1894 fördes GABRIEL av skepparen Otto
Bernhard Olsson, Kärret, Hamburgsund, med undantag för åren 1882-85
när O N Andersson, Hamburgsund var skeppare.
GABRIEL såldes den 4 april 1894 av skepparen Otto Bernhard Olsson till
skepparen O C A Lisborg i Aalborg, Danmark.
1907 ombyggs GABRIEL och blir på samma gång motorseglare. En 20 hk
Houm011er motor installerades. Lisborg seglade mycket med cement
från Aalborg till de danska öarna.
1915 blev GABRIEL mycket grundligt förbyggd.
I juli 1916 säljs GABRIEL till direktör N S Eyber, Köpenhamn, men
registrerades på RjzSnne på Bornholm. Detta beroende på att Eyber var
direktör för några stenbrott på Bornholm.
I juni 1922 säljer Eyber GABRIEL till skepparen Laust Andersen, Hadsund. Fartyget registrerades denna gång med Hadsund som hemort, och
mäter nu 60 brutto och 40 netto. GABRIEL lastar 100 ton dw. Senare
blir sonen Viktor skeppare på GABRIEL.
1923 utbytes 20 hk Houm011er-motorn mot 38 hk Hundested-motor. 1935
övertar Viktor Andersen skutan efter sin far, och 1937 ersattes
Hundested-motorn var en speciell typ som konstruerats för ryska
flodpråmar, som fick motorer av denna typ i var pråm. Viktor Andersen
fraktade huvudsakligen cement och krita från Mariagerfjorden till
olika danska platser.
1960 slutade Viktor på sjön och gick iland, och sålde GABRIEL i
slutet på året till skepparen Aksel Hansen, Hadsund. Han fraktade
med GABRIEL till 1964. Fartyget såldes då till fru Nelly M Petersen,
Stignäs, Danmark. Hennes man var skeppare på GABRIEL och fartyget
fick SkälsjzSr som hemort.
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GABRIEL såldes redan 1965 och blev nu nedriggad till husbåt och
blev nu på ålderns höst omdöpt till PENSIONISTEN och upplagd i
Bogense och senare vid Fjellebroen. Anmäldes i februari 1970 som
upphuggen och den 29 november samma år brändes skrovet på Nakkeb^le
fjord.
Allan Olsson - Kiddön

Vinddrivna
2998 SONNY
Denna kutter byggdes 1881 av J C Hoad i Rye, möjligen för den H
Chapman, som äger henne 1886. Dopnamnet var STAR OF PEACE. 1892
ägs STAR OF PEACE av S Larking och E Butler, liksom Chapman boende
i Grimsby. I juni 189- säljs STAR OF PEACE för £ 305 av skeppsbygg
mästaren J C Hoad och H Smethurst i Great Grimsby till N Christiansson i Ellös. Namnet försvenskades till FRIDSTJERNAN. Kuttern över
gick snabbt till Elis Stefan Bergman m fl i Hälleviksstrand. Medägaren Mauritz Berman ropade in hela FRIDSTJERNAN nå en auktion
28 december 1901.Bergman dog 1903. Änkan Johanna Bergman sålde 27
november 1903 skutan på auktion till Alfred Mattsson m fl i Hälle
viksstrand. I mars 1909 blev medägaren Anders Johans Mattsson ensamägare.
Motor isattes redan 1916. Våren 1936 såldes FRIDSTJERNAN till Frans G
Bengtsson m fl i Stocken. Hon förbyggdes 1939-40 och omnamnades då
till WALMOR. I januari 1942 såldes WALMOR till Bengt Holger Johansson
m fl i Skärhamn. Det är där hon kommer in i denna bild, ty detta
avsnitt av Vinddrivna ska handla om kuttrar, som har hört hemma på
Tjörn. Motorn utbyttes 1945. 1953 såldes WALMOR till Lennart Rohdén
m fl i Mollösund. Året därpå blev Arnold Pettersson huvudredare. Tre
år senare blev han ensamägare. Under 1958 såldes WALMOR till Olle
Tallberg på Donsö. Hon blev ms med en mast 1960, tidigare hade hon
varit galeas. Hon avfördes ett tag 1960, möjligen på grund av någon
ofullbordad försäljning. Vintern 1962 såldes WALMOR till Lars Andreasson i Göteborg. Omdop till SONNY. Den 23 juni 1962 sprang SONNY läck
på en resa Rönne - Varberg med grus. Bästemannen gick över bord och
drunknade under mystiska omständigheter. Danska SILPHIA tog in SONNY
till Rönne. I mars 1963 övergick SONNY som bärgarlön till O B Mortensen och E Lorenzen i Svaneke. SONNY höggs sedermera upp i Rönne.
Hon lastade 140 tdw.
3431 PRIDE
Kuttern PRIDE OF THE OCEAN byggdes 1885 av Joseph Garside i Burton,
Sussex för G W Parker i Great Grimsby. 1892 ägs kuttern av W T Guy,
men i mars 1899 säljer Parker för £ 347 till Jacob Botvid Johansson
m fl på Gullholmen. I februari 1904 blir medägaren Arvid Andersson
ensamägare. I november 1916 såldes PRIDE OF THE OCEAN till Karl E
Johansson m fl i Grundsund. Två år senare såldes hon till Gustav E
Andersson m fl i Långesjö'.. Motor isattes 1920. Vintern 1934 utsågs
Josef A Andersson till huvudredare. Kuttern förbyggdes i Hälleviks
strand 1936 och döptes i samband därmed om till PRIDE. I april 1942
såldes PRIDE till Johan Theodor Johansson (senare Stenevad) i Gravarne.
I mars 194 5 hamnade PRIDE på Tjörn, inköpt av Ove Hermansson m fl.
Hermansson blev ensamägare 1952. 1962 såldes skutan till Sven Ulrik
Lindberg i Stockholm. Hemorten sattes dock till Visby. Efter något år
på traden Stockholm - Gotland lades PRIDE upp i Stockholm. Under 1967
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såldes hon till Arne Lindstrand i Stockholm. Lindstrand återgav
henne ursprungliga namnet PRIDE OF THE OCEAN. I juli 1969 gick
hon via Medelhavet till Florida och Karibien. I april 1971 såldes
hon i Fort Lauderdale, Florida till fransmän. I juli samma år
sjönk hon syd om Bahamas. En gång lastade PRIDE OF THE OCEAN 155 tdw.
3652

STIGFJORD

FERN byggdes 1888 av Smith Brothers i Grimsby till sig själva. Är
1900 såldes FERN till Carl Bernhard Carlsson m fl på Åstol. Lars
Augustsson övertog huvudredarsysslan våren 1902. Ytterligare en
gång byttes huvudredare: i november 1908 när J O Bengtsson till
trädde. Vinern tolv såldes FERN till Janne Alb. Johansson m fl
på Tjörnekalv. Meddelägaren Janne Johansson blev ensamägare 1914.
FERN förbyggdes 1919 i Falkenberg och fick motor 1921. Partrederi'
på nytt vinern 1921. Janne Johansson dog 1941. Hans dotter Martina
Sofia Jansson övertog huvudredarsysslan. Vinern 1947 såldes FERN
till John Allan Andersson m fl i Hallsbäck och bytte då namn till
STIGFJORD. Under 1958 såldes STIGFJORD till Sigward Caelsson på
Källö-Knipplan. Carlsson rensade efter känt mönster skrovet och
lade det i en vik ost Bohus-Björkö. Där låg skrovet halvkantrat
1961 och torde väl vara kvar ännu. Kuttrarna var stabila ekbyggen.
STIGFJORD lastade 130 tdw.
4 82 2 NORDEN
Kuttern GREENWOOD TREE byggdes 1886 av Restarick i Bideford. I
mars 1902 såldes hon av Henry George Jones i Lowestoft till August
Olsson i Skärhamn. Olsson ändrade namnet från GREENWOOD TREE till
NORDEN. Hösten 1907 såldes NORDEN till Anders Johan Samuelsson m fl
i Ellös. Våren 1911 övertog Karl Samuelsson galeasen. Våren 1918
återvände NORDEN till Tjörn, inköpt av Axel B Olausson m fl i
Skärhamn. Motor installerades 1920. Olausson blev ensamägare 1929.
Under 1957 köpte ovan omtalade Sigward Carlsson NORDEN. Han rensade
skrovet och lade det vid Förrön utanför Gerlesborg. Tidens tand
torde nu ha ätit upp det mesta av ekskrovet. NORDEN lastade 105 tdw.
5862 NORDSTJERNAN
Kuttern CHOICE byggdes 1884 i Southtown. I juli 1900 såldes hon av
Hewett & Co Ltd i Gorleston till Petter och Karl Karlsson i Edshultshall. I december samma år övergick CHOICE till Oscar Olsson, J O
Andersson, L Andersson och O Nicklasson i Mollösund. Omdop till
NORDSTJERNAN i november 1901. I januari 1914 blev Oscar Olsson en
samägare. I oktober 1916 såldes NORDSTJERNAN till Aug Berlin m fl
på Käringön. Våren 1929 såldes NORDSTJERNAN, som hade en motor från
1923 i källaren, till Ernst Axelsson m fl i Skärhamn. Kuttern är en
av de skutor, som Nordsjöfrakt stammar från. 1957 lades NORDSTJERNAN
att dö i sundet utanför Skärhamn och där kunde man fortfande se rester
för ett par år sedan. Denna kutter lastade 128 tdw.
6191 MAUD
MAUD OF SCOTLAND byggdes, liksom GREENWOOD TREE 1886 av Restarick i
Bideford. MAUD OF SCOTLAND tillhörde först The Columbia Fleet, dvs
North Sea Trawling Co i Grimsby. 1889 övergick MAUD OF SCOTLAND till
Leleu & Co Ltd, innan hon 1890 såldes till Lowestoft. I oktober 1905
sålde William H Reynolds i Lowestoft skutan till Karl Albin Abrahamsson m fl i Kyrkesund. Namnet kortades till MAUD. Kuttern registrerades
först 1919, möjligen i samband med att hon utrustades med motor. Hon
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förbyggdes 1925 i Vasseröd. Ny motor isattes 1931 och ytterligare
en förbyggnad utfördes 1934 i Hälleviksstrand. I oktober 1936 utsågs
Manne Wallin i Kyrkesund till huvudredare. 19 57 såldes MAUD till K E
Pettersson i Skärhamn. 1960 såldes hon igen, liggabde upplagd i Göte
borg till C H Ludwigs i Göteborg. 1963 hamnade hon vid de döda skep
pens kaj i Göteborg, där hon sjönk året därpå, när hon fick veta, att
hon hade sålts till N L E Ottosson i Göteborg för att bli lustfartvg.
1965 bortförd-s MAUD och sänktes bland fyllnadsmassor vid Arendalsvarvet. Hon lastade 100 tdw.
Walter Nilsson

Havtor - Smögen
Kuttern HAVTOR LL 758. Reg-nr 5182. Brutto 60,52. Längd 21,55,
bredd 5,99. Byggd i Varaldsö, Norge 1905. Var år 1915 hemmahörande
i Edshultshall i mellersta Bohuslän. Köptes till Smögen av C James
Andersson som lät installera en 25 hkr motor av märket Skandia. År
1918 avseglade HAVTOR med last av tomtunnor och plank som skulle
användas vid sillastning på Island. Norr om Shetland råkade man ut
för storm med påföljd att däckslasten gick över bord. I samband med
detta skadades skepparen Johan Hellström så svårt att man måste söka
hamn för att få honom under läkarvård. Man angjorde Kristiansund i
Norge där han lades in på sjukhus. Problemet var nu att få tag i
någon som var behörig att föra fartyget till den hamn på Island, dit
det var destinerat. Detta löstes på så sätt att en ung norrman var
villig att överta befälet, han hade några dagar innan varit med om
en torpedering, men ville ut igen. Han förde fartyget till Island
och därifrån till Smögen.
Fartyget såldes senare till två kusiner Jörgen och Karl Haram som
tagit namnet efter son hemort Haramsö i Norge. Dessa hade för av
sikt att bedriva sälfångst i Norra Ishavet.
På grund av svårigheter med utförsellicens fick skepparen Johan
larsson från Smögen stå som ägare i skeppspappren vid avgången
från Sverige. HAVTOR utrustades för sina nappatag med polarisarna
på Fridhems Varv i Lysekil med bl a dubbel bordläggning samt järnskoning. En utkikstunna med kikarställ hade riggats upp i förmasten.
Skepparens son Manfred Larsson, Smögen mönstrar i Lysekil den 27
mars 1919 på som bästeman med en hyra av 300 kr i månaden (bra på
den tiden). Han berättar följande: Avfärden ägde rum en eftermiddag
i början av april månad 1919, men innan vi kom till Väderöarna, där
vi på grund av minfaran måste bida över natten, hade ett 20-tal drivminor siktats. Resan gick sedan vidare via Egersund till Ålesund för
proviantering och utrustning för sälfångsten. I början av maj ställ
des kosan mot Långenäs på Island och vidare mot Grönland och upp mot
iskanten. Avsikten var att ta sig in i isen där sälen låg på de stora
isflaken. Fångsten började så smått och en del sälar sköts, men så en
morgon när motorn skulle startas havererade den totalt, vevstaken
kröktes som en krampa och kolven gick i småbitar. Nu vidtog ett arbete
som inte saknade dramatik, det gällde att försöka komma ut ur isen,
vilket så småningom lyckades efter 1,5 dygns arbete med hjälp av
segel och isankare. Nu sattes kursen mot Norge under segel, norskt
land siktades i närheten av Bodö sedan kryssade vi längs kusten till
Ålesund, en färd som tog bortåt en månad. Avmönstring skedde där den
21 augusti 1919, samtidigt ordnades med licens, så att norrmännen
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kunde stå som ägare till sin egen båt. Så var denna resa som
varit fylld av så mycket äventyr och dramatik ett minne blott.
I HAVTOR insattes nu en 100 hkr motor Tuxham (danskt fabrikat)
men båtens vidare öden är för oss okända.
Inom parentes kan nämnas att i isen SO Grönland mötte man en
norsk kutter KVITEGGEN, som legat ute en längre tid på sälfångst. De båda båtarnas besättningar utbytte hälsningar och
tidningar med varandra. KVITEGGEN igenkändes av skeppar Lars
son som f d kuttern LL 298 MAKRILLEN från Gullholmen i Bohuslän.
Karl Olof Rödström

Celebert

besök

Tisdagen den 22 augusti hade Nakterhuset besök av Klubb Maritims
hedersmedlem Kjell Axelson. Det var första gången som vi hade
besök av båtologins "Grand old man" och vi hoppas att Kjell har
möjlighet att besöka oss igen. För de flesta är väl Kjell mest
känd under signaturen Kj A A i Svensk Sjöfartstidning där han
haft artiklar i Kajutlampan under alla år. Kjell, som nu är 81
år är sedan slutet av 1940-talet bosatt i Rouen i Frankrike och
har verkat inom den svenska utlandsbeskickningen både inom och
utom Europa. Hans samlingar av fotografier och litteratur till
hör en av de främsta som någon medlem i Klubb Maritim kan visa
upp. Främst är det dock det allmänna båtkunnandet som är impo
nerande .
Det var väldigt roligt att kunna visa Kjell vad medlemmarna i
Västra Kretsen har kunnat åstadkomma under några års arbete med
vår lokal Nakterhuset. Han visade stor uppskattning över vårt
bibliotek och över lokalen i övrigt. Så nu när vi har haft så
långväga besök som från Rouen är det på tiden att Du som inte
varit nere i lokalen ännu gör ett besök.
Göran Ohlsson

Annons
Biblioteket i NAKTERHUSET Västra Kretsen har fått en del dubletter
av bl a följande Llovd's Register: 1951-52, 1954-55, 1962-63,
1966-67, 1967-68 och 1969-70. Dessutom 8 st directory och 8 st
Appendix. Dessutom finns Bureau Veritas 1935 och 1947 och Norske
Veritas 1962 och 1967.
* Ovanstående önskas bytas mot följande årgångar Sveriges Skeppslista:
1911, 13, 17 , 19 , 21, 23, 25, 29 , 31, 33, 37, 41, 45 , 53, 66", 67 , 72 .
Eller Lloyd's Register vilka vi saknar 1922-23, 1933-34, 1936-37,
1939-40, 1941-42, 1943-44, 1944-45, 1946-47, 1971-72 del A-L,
1976-77 och 1977-78. Vi saknar även en del Norske Veritas samt
Svensk Sjöfarts Tidning före 1955.
Vi säljer även ut kompletta SST 1964-77 samt lösa nummer fr o m 1970
till idag.
Var god kontakta Örjan Hellertz 031-529051 efter kl 17.00 tisdagar
på telefon i Nakterhuset 031-246515.
Bibliotekarien i Västra Kretsen
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Kjell Axelson, Klubb Maritims "Grand old man" vid besöket i Nakterhuset
den 22 augusti 1978
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A rkivdoft
Följande bidrag hittades hos Fiskareföreningen i Lysekil, som
numera kallas Bohusläns Allmänna Sjöförsäkringsbolag.
För den som är intresserad så finns det protokollsböcker bevara
de för tiden 1869-79 och 1909 o ff. Böckerna under mellantiden
har tyvärr blivit förstörda av fukt då de förvarades i undermåliga
lokaler. I dessa böcker kan då utläsas (1869-79) alla försäkrade
båtar med hemort samt skaderegleringar för båten och dess redskap
när det gäller typerna sjöbåtar och garnbåtar. Vad beträffar garn
båtar, upphörde deras medverkan nästan totalt år 1879, då försäk
ringar mot redskapsförluster upphörde.
Som framgår av listan är de flesta försäkrade båtarna från söder
om Lysekil, då övriga var försäkrade i den s k "Bovallassuransen",
nuvarande Bohusläns Enskilda Försäkringsbolag på Smögen.
När det gäller fraktskutor var många, i seklets början de flesta
från Sotenäs-området, försäkrade i Sotenäs Härads Assuransförening
under åren 1894-1920. Detta bolag uppgick senare i Bohus Sjöassu
ransförening (bildat 1879)

ärmed öfversändes en förteckning å ett s t ö r r e
antal af de med fiskepass försedda farkoster,
som
äro försäkrade hos oss, då vi förmoda att det
kan vara af intresse Éör Eder att äga en sådan för
teckning.
Då Ni får se något fartyg, som är i behof af
Eder hjälp, vill Ni gifvetvis alltid lämna den hjälp
Ni kan, och om Ni då vet att fartyget är försäkradt
i den Förening, Ni själf är delägare uti, lämnar Ni
hjälpen ej mindre gärna. Af denna orsak torde en
förteckning af dessa fartyg vara äfven af praktisk
betydelse.
Tyvärr har förteckningen utkommit nigot sent
beroende pä att det dröjt med att få in uppgifterna.
Vi reservera oss för de fel beträffande num
ren, som möjligen kan finnas i förteckningen.
Lysekil i juni 1913.

Bohusläns Fisktrelorening lör Sjöförsftring.
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Cert

Hemort

G. G. (Göteborgs) distrikt.
312
410
438
493
516
533

A nna
E lm a
H valen
A g ir
Påven
Orlando
>

Kutter
M otorbåt

n

H älsö
K nippla
Styrsö
K nippla
H yppeln
H ällsv ik

M. D. (Marstrauds) dist

11
12
13
14
18
20
22
25
27
65
66
67
78
79
84
89
93
94
95
99
100
101
106
108
114
116
121
122
123
125
126
128
129
131
132

Queen
J im Morgan
T ärnan
S ilvery Spray
Restless W ave
D ag gry
Gazelle
A lfhild
Spero
Seagull
Little Pink
Great Carlton
Fern
N iord
Kronan
V o l au V ent
Fursten
V alborg
F y lg ia
Idun
Feoby
Delfin
A vanti
Niord
Pearl of the Ocean
Thule
M ary
Trygger
Koh-i-Noor
Göta
Catherine
A lfh ild
F anny
Irm a
Vanadis

Kutter

133
136
139
I4U
141
142
147
140
175
176
181
194
201
212
217
218
237
23V>
242
as7

N rll Morirnn
Littl. Ktilrl
Fridhom
( ¡unnar
V esa
Fiiis
Iri.sk
S nyg g
Matchless
Maud
Försten
Mode
Bris
T yr
Ocean Monarch
D iadem
Ju no
Norden
Meteor
Svea

Kutter

ft

Ja k t
K utter
M otorbåt
Jak t
n
K utter
M otorbåt
Jakt
Mot-orbåt
Kutter
Ja k t
M otorbåt
Ja k t
Motorkutter
Ja k t
Kutter
Ja k t
Kutter
Motorbåt
Jak t

r
Galeas
Motorbåt
(vut t* T
•Jakt
Kutter
Jak t
r
r
Kutter
y
Jakt
Kutter
Motorbåt
Kutter

B jörholm en
T jörnekalf
Kiädesholm en
T jörnekalf
B jörholm en
T jörnekalf
L illa K a l f '
Ropekullen
S tansvik
T jörnekalf
D y rö n
T jöruekalf
S kärham n
D y rö n
• r»

A stol
Stan6vik
Skärham n
A sto l
Skärham n
K yrkesund
S tansvik
Skärham n
S tansvik
M arstrand
T jörnekalf
Ivlädesholm en
Å stol
K yrkesund
Skårh amn
Bleket
Kiädesholm en
T jöruekalf
Kyrkesund
Skärham n
Kyrkesund
Dyrön
Bleket
Kyrkesund
T jörnekalf
Stansvik
Astol

Bleket
Kiädesholm en
Stansvik
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31
• 32
33
35
36
56
63
64
65
66
67
:S i
160
170
177
178
183
186
19!i
204
20«;
207

John
M inx
W e ra
Rex
Hero
Jo h n Morley
K ronan
G eorg
A rth u r Pellhnm
L ad y Plim sool
Jo h n W e b b
G eorg Morfin
Nordstjernan
Lizzie
Discovery
Josefina
Cevil Lord
R e g a lia
K raasby
Diam ond
Liberator
Columbus
M innie

210 Harold
211 N il Despcrandum
212 Rescue
213 P uritan
21Ö W illiam S tephenson
216 F ly in g F ish
217 T itania
218 E llid a
222 Irex
224 W olunte er
228 M orw enol
229 F ridstjern an
232 P ursuit
237 Gerda
239 Gracie
g ^ ir "SO
244 Croxby
245 P rin s C arl
246 P olstjernan
247 L ord Nelson
248 R etriever
252 A lbert
270 Lancaster
271 O rlando
272 L y ra
274 U n io n Ja c k
297 G eneral Gordon
299 P eregal
300 S triver
316 C onquest
317 Bessie
318 S p irit of the Deep
319 Fortunate
320 W e rd a n d i
32-3 Bergit
324 E n Avant
325 N o rditje rnn n
326 Prim rose
327 C riterion
328 M ersey
329 A lleg ro
330 Coriola
334 P ara d ig m
340 Prolific
342 New Zeeland
375 FUnverof the Forest
:
1
j
i 4i>4
j 41"
414
4^4
42444
445
444^
450
457

Pau-rdale
Brijdc rna
Columbus
Frank
Spero
Charley
Svea
NellieF ertile
H arald
Beatrice
Ceylon

K utter

K nringön
Grundsund
Stockevik, Skaftö
Grundsund
K äringön
Edshultshall
Grundsund
H ålleviksstrand
G rundsund
7)

K ärin gön
H ålleviksstrand
G ullholm en
M ollösund
Gullholm en
E dshultshall
<ittllholm cu

Kutter

G u llh o lm e n

H crn ian ö
M o llösu n d
G u ilho lnie n
Heruinnö
G ullholm en

H ülloviks&trand
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G ullholm en
Motorbåt
Kutter

Grundsttnd
Käringön

G ullholm en

Mollösund*
Stocken
G ullholm en

M ollösund

G rnndsum i
M i.llösU lld

M‘illr\ ik-;~trü!',.l
G ttllludnu-n
K u lte r

Mot<ir!.uit

Käriiigöii
( iullliolineu
Siii ögen

K utte r

Husobv

Motorbåt

Kulter

Grundsund
Stocken
Sm ögo ii
Mollosund
Stocken
V eddö
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542 *Welfare
543 i S:t P atrik

jlia rra
j Lillie & Et hol
; Legion
j Irex

5t>> { Staghound
J 57t* : President
572 ; Hannah
5ss »A n n a
,:1" ‘ lia n
’>1 ■ Kondoren
-:2" • W » o ;.|,
621
1333
(>44
<m
(>47
(34S
(>49
650
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677
690
692
694
695
690
698
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705
736
742
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763
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770
772
816
S15
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853
860
*62
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*65
SÖ*
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462 Ja n n a
471 Nevada
473 I R egulator
47< I w ill
479 ^ " ä lg a n g
480 M ary
481 K andi
487 H enry i Martha
489 John
490 Fom alhaut
493 L illy
494 Avanee
490 R u th
500 Trio
507 Cham pion
•508 Prins W a ld e m ar
513 H arry
518 K ronan
522 G u lli
537 j Lejonet
539 ; Thule
-
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Bohus
M iranda
A lfa
Nordstjernar.
R om a
H elgoland
S ag a
P rin s Charlie
A nna
Svtssie
Selm a
A rg o
Forester
Promise
D iam anten
L ivingstone
Ruby
E lise
H ildur
T v ra
B lenda
P risc illa
Ester
M innie
W u ltu re
Havtor
Mascotte
A g ra
Sokrates
H arry
N il Desperandum
Sunbeam
Briideriia
G otha
Presenter
L illy
W ildtlo w er
C olypsft
Competitor
M artha
Os ear
R ene
M izpha
Detender
Skandia
W„ E. (iladstone

i .r t

Miimt
E dshultshall
Gulllxolnien

M otorbåt
Kutter

Grundsund
G ullholincn
G rnndsund
»

G ullholm cn

M otorjakt
K utter

Flaton
Sm ögen
Stoeken
M ollösund
H älleviksstrand
G rundsund

Motorbåt
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K utter

Has.sclösund
G rundsund

Mojorjakt
Kutter

Mollösund

Motorjakt

H älleviksstrand
Islandsberg
GrundstHui

Mot.itItiii

Smögen
Edsim ltshnll
G niiidsund

Motorbåt
Kutter
Motorskonert
Kutter
M. itorbat
Kutter
Motorjakt
Kutter
Motorbåt
Kutter
n
v

n

Motorbåt
Jakt
n

Kutter

H älleviksstrand
Sm ögen
R ainholmen
H nrm anö
G rundsund
M ollösund
G ullholinen
R äön
G rund sund
H ärtnanö
H älleviksstrand
G rund sund
K ornö
E llö s
Hasselöstind
H älleviksstrand
M ollösund
F iskebåekskil
K ornö
G rundsum l
G ullholm en
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*
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Kutter
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n
Galeas
Skonert
Kutter

H erm anö
E dshultshall
L afön
Stoekevik. Skaftö
G rund sund
Fiskebåekskil
R n g ård sv ik
M ollösund
Sm ögen
M ollösund
Stoeken
E dshultshall
L y s e k il
G rundsund
Fiskebäck-kil
M ollösund
G rundsund
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Kutter

K ornö
M ollösund
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Kanin
Salus
W a te r lilly
D a h lia
E ne rgy
Godt liaab
Gustaf
Kathrino
S ouvenir
Authentic
B lue B ell
S. D .

1 K ronan
2 Rescue
3 G öta
7 O livia
25 Paradigm
27 .Margit
42 Proceed
67 E lle n
79 H u ld a
116 E ster
11S Id a
121 V ik in g
152 V ega
225 A n n a
233 Norden
258 V ik toria
271 W e n n s
27S H ild u r
2S4 U lysses
290 S y lv ia
297 Starkotter
315 F ranziska
317 Tor
351 A strid
357 Leader
366 A rth u r
369 V anadis
•Î 1 1 Florence
:>>6 Param ount
G e o rg å M ary
Forget me not
:«c¡ W e g a
394 M arin
4<HÎ 1Svanen
4tis A lfa
40D lla je n
41" Boy Ernst
412 Ha jen413 E dith
416 G erda
429 B o y Nicolas
431 F ridh em
436 Ocean
437 Y ik e n
43* Benefactor
439 E lin
440 Gam en
44S A vance
449 Sham rock
450 K lara
451 Hafsörnen
457 Ceylon
45S Id a
459 Dc Hoop
461 Strilen
4ivi P ilg rim
4<v4 S v lv ia
465 W o g a

Hemort

Pen
Kutter

M ollösund

_
E d s h u ltsh all
Stocken
L y se k il
G run ds und
K ä rin g ö n
G rund sund
E dshultshall

r»
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n
n
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(S trö m s ta d s )

d is tr ik t.

M otorjakt
Kutter
Motorjakt
M otorbåt
K utter
n

G aleas
M otorbåt
Kutter
*

•Jakt
Kutter

MotoTbåt
Jernkutter
•Jakt
M otorbåt
Kutter
Motorbåt
K utter
Motorbåt
Kutter

rj

Kutter

..

H aleas.
Kutter
)'■

„
>»
•j

M otorbål
Kutter

R ossö
D aftön
Ström stad
Styrsö
Ström stad
G rebbestad
Ström stad
L e rv ik
Ström stad
5}
>»

H am bu rg su nd
Ström stad
S annäs
Öddö_
P in n ö
R esö
H am burg sund
N ordbytången
P inn ö
Rossö
R esö
Styrsö
Strömstad
K rossekärr
Veddö
S annäs
Grönem ad
S annäs
P inn ö
R esö
S an näs
Sydkoster
G rönem ad
Grebbestad
Hafstenssund
P in n ö
H am burgsund
P in n ö
H am burgsund
P inn ö
E dsv ik
K rossekärr
Ström stad
Halsö
Ström stad
Sydkoster
Ström stad
K rossekärr
Veddö
R esö

„
Motorkutter
M o to r b å t

V V V
Listorna gäller alltså för år 1913.
Edmond Bäck, Malmön - Göteborg

Strömstad
A lilvikcn
1 Strömstad
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Ångt rålare
Då och då får man syn på något fotografi av en ångtrålare och
ofta syns inte namnet på båten utan endast fiskerinumret. Jag
har sammanställt en lista över fiskerinummer och jag hoppas
att den kan vara till hjälp vid identifiering. Tyvärr har jag
inte haft möjlighet att få med alla ångtrålare som funnits i
Sverige så listan är ej komplett. Om det finns någon som känner
till ytterligare fiskenummer så mottages detta tacksamt för att
om möjligt få en komplett lista. Ångtrålarna fannsi Sverige från
början av seklet till en bit in på 1950-talet och det är natur
ligt att många av dessa blev fotograferade. Det skulle vara ro
ligt om läsarna hörde av sig till redaktionen om de har foto
grafier av ångtrålare. Det fanns ju inte så värst många i Sverige
och det kunde vara av stort intresse att gemensamt försöka att
få en uppfattning om det funnits fotografier på de ångtrålare
som har hört hemma i Sverige. Så hör av Dig, Du som är intres
serad av ångtrålare eller Du som har ett kort eller två i Din
ägo T
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG

16 CONCORD
20 KUNGSHAMN
22 MATS
22 WESPER
23 GÖRAN
25 GRETHA
26 STIG
27..ORION
28 WIROS
30 URANIA
31 OCEAN
34 THETIS
40 UTTERN
48 SKAGEN
51 TITANIA
52 ÄGIR
53 NEPTUN
54 CAPTO
55 NORDSJÖN

GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG

56 NORMAN
RUTH
63 :
206 HELGA
233 KRISTINA
249 ALEXANDER
256 FALKEN
256 WIN GA
283 TRAWL
305 THEA
316 ISLAND
352 HAVSÖRNEN
436 TOPAZ
443 ALFA
447 GERDA
478 ARIZONA
479 ARNE
481 PYSEN
521 AXEL

GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG
GG

554
571
577
577
588
622
707
711
712
718
734
820
821
828
888
902
920
923

MAJ
MERKUR
EDITH
INGER
EWALD
IXIA
DELFIN
HAJEN
HVALEN
LAXEN
ASTA
SONJA
MEERA
BLENDA
ARIES
THOR
OLGA
IBIS

MD 37 5 AUGUST
UA

2 FISKMÅSEN

UA 4 HAVSÖRNEN

UA 18 :3TORMFÅC

LL 622 LAXEN

LL 673 HAJEN

LL 874 RUTH

KD 1 i
GAMEN
KD 2 ALBATROSS

KD 3 UFVEN
KD 4 FALKEN

KD 5 SKAGEN

Göran Ohlsson

D ju p v i k s Varv
fortsättning från föregående nummer
141 Best: Haraldur Bödvarsson Company, Akranes enligt kontrakt av
den 22 maj 1954 föe leverans av ett styck 60 tons fiskefartyg
av svensk västkusttyp. I fartyget inmonteras en 270 hkrs June-
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Munktell 3-cyl motor typ 753 MV samt en 10 hkrs JM diesel
som hjälpmotor. Fartyget levereras 2 månader efter huvud
maskineriets ankomst till varvet, dock ej förrän den 1
december 1954. Priset är 276.000 kr. Båtens namn blev BÖDVAR.
142 Best: Köpman Helgi Benediktsson, Vestmannaeyjar enl kontr
av den 13.2-1954 för lev av 2 st 45/48 tons fiskefartyg. I
fartygen inmonteras en 180 hkrs JM 2 cyl motor samt en 10 hkrs
diesel som hjälpmotor. Fartygen levereras 2 månader efter
huvudmaskineriets ankomst till varvet, dock ej förrän slutet
av augusti månad 1954. Priset är 208.000 kr st. Enligt en
blyertsanteckning på kontraktet är ytterligare en båt beställd
enl kontr den 11 mars 1955 till ett pris av 226.00 kr för
leverans den 11 september 1955 med reservation för mellankommande beställning. Sista båten fick med all säkerhet namnet
HILDINGUR. (se även kontrakt 160)
143 Best: Lennart, Gustaf och Werner Wousch, Hälsö, Strömstad enl
kontr 13 augusti 1954 för lev av en fiskebåt med dim 47 x 17
fot att byggas på kravell i ek i enlighet med hafsfiskeföre
ningens regler 1937. I båtens inmoteras en 75 hkr JM samt att
båten lev den 15 maj 1955 till ett pris av 62.000 kr (motorn
tillhandahölls av beställaren). Båten fick namnet SVANEFJORD
med reg-nr 9651 och levererades den 24 oktober 1955.
144 Best: Kungl Generaltullstyrelsen enl kontr av den 26 maj 1954
för lev av 2 st tulljakter typ "Tj/49 förlängd" med skrov
helt av lättmetall och att lev en i oktober 1954 och den andra
i december 1954 till ett pris av 49975 kr per st. (Blyerts
anteckning på kontraktet tyder på att endast en jakt blev
byggd och att denna skulle lev 8 månader efter kontraktets
ikraftträdande, dvs den 2 februari 1955) . Båtarnas beteckning
TV 220 och TV 222 ?
145 Best: som 144 enl kontr av den 19 juli 1955 för ombyggnad av
tulljakten TV 24. I arbetet ingår även motorbyte. Arbetet
skola vara färdigt senast den 3 maj 1956 och priset 68340 kr.
146 Best: son 144 enl kontr av den 27 maj 1955 för lev av en tulljakt
typ "Tj/49 förlängd" med skrov helt av lättmetall. Tulljakten
skall levereras färdig den 1 mars 1956 till ett pris av 49975 kr
(material lev i huvudsaklig överensstämmelse med kont 144).
Båtens namn blev TV 228.
147 Best: MILANO från Hönö, skeppare Stig Abrahamsson enl offert
den 17 september 1955 och bekräftat den 7 november 1955 om
att bygga en ny styrhytt i lättmetall och bygga halvdäck med
en höjd av 400 mm samt inreda skans akterut, riva halva gamla
skansen och flytta förliga lastrumsskottet samt komplettera
inredningen i lastrummet mm, allt för leverans enl offerten
i september 1956 till ett pris av 29600 kr.
148 Best: LÖVÖN av Rönnäng enl kontr av den 22 november 1955 att
utföra om- och nybyggnad sålunda, att halvdäck av ek och furu
samt överbyggnad och styrhytt i likhet med vad som är utfört
på fiskebåten FALKLAND, akter om motorn inreds skans för 8 man
allt i samma klass som FALKLAND mm, allt för leverans i decem
ber 1956 till ett pris av 35000 kr. Kontraktet undertecknat
av Rune, Kurt och Alban Arvidsson samt Lars-Rune Sandberg.
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149 Best: Mek Rosthacknings AB, Göteborg enl kontr av den 22
augusti 1955 att en 11,5 m stålbåt enl av ingenjör E Elfman
uppgjorda ritningar samt inmotera motorn i båten. Allt stål
material tillhandahålles varvet av beställaren samt motorn.
Båten skall vara färdig för leverans under november 1955
till ett pris av 25500 kr.
150 Best: Allan Hillberg m fl på deras fiskebåt MERITA att bygga
en ny styrhytt av lättmetall och dessutom en hel del mindre
arbeten till ett pris av 14410 kr för leverans december 1955.
151 Best: Djupviks Varv att hos Einar Karlsson, båtbyggare i
Kungsviken beställa en fiskebåt med måtten 47 x 17 x djup
som sedvanligt (måtten i fot). Båten bygges med kryssarakter
och helt av prima ek samt i enl med hafsfiskeförenigens reg
ler 1937. Båten skall vara klar den 1 maj 1955 till ett pris
av 43000 kr (styrhytt och motorkapp ingår ej i avtalet men
karvlar skall inläggas).
152 Best: Uddevallavarvet AB enl kontr av den 23 maj 1955 för
lev av ett styck däckshus av lättmetall. Uddevallavarvet
lev plåt och profiler. Allt till ett pris av 20000 kr som
betalning i förskott på beräknade 2000 arbetstimmar och för
lev i oktober 1956.
153 Best: Johann Palsson, Vestmannaeyjar enl kontr den 23 mars
1955 för lev av ett 65 tons fiskefartyg den 15 november 1955,
så är det överenskommet att Petter Petterssons Skeppsvarv,
Hälsö skall bygga och inreda båten och inmontera motorn samt
i övrigt göra båten bil- och bolfärdig med undantag av styr
hytt och motorkapp. Priset är 130000 kr. Leveransen här sker
den 15 oktober 1955.
154 Best: Djupviks Varv. Motorkontrakt av den 13 augusti 1956
för lev av en 4-cyl 240 hkr JM råoljemotor typ 4fd255MHV.
Motorn är avsedd för direktör August Mattiasson, Vestmannaöarna för lev i september 1956 till ett pris av 94000 kr.
Kontraktet var med Jönköpings Motorfabrik AB, Jönköping.
155 Best: Eriksbergs mek Verkstad AB enl beställning den 29
augusti 1956 och brev av den 28 september 1956 för byggandet
av aktra däckshuset å jagaren HÄLSINGLAND till ett pris av
84000 kr beräknat efter 7000 arbetstimmar ä 12:- för lev
senast den 15 mars 1957.
156 Best: Allan och Sive Johansson och deras båt NYLAND att
bygga ny överbyggnad och styrhytt av lättmetall samt bygga
halvdäck och därunder inreda skans mm allt till et pris av
47000 kr och att arbetet skall vara färdigt i slutet av juni
1959, allt enl kontr den 18 oktober 1956 (först var lev av
talad att ske i juni 1957 för 43000 kr men ändrades). Båtens
reg-nr var 9226.
157 Best: Klas, Ragnar och Algot Andersson samt Arvid Nilsson på
deras båt VESTKLINT från Dyrön (reg-nr 8842), att bygga ny
överbyggnad och styrhytt av lättmetall samt bygga halvdäck och
därunder inreda skans mm, allt till ett pris av 45250 kr
(blyertsanteckning 48600 kr) för lev i slutet av juni 1957
enl kontr av den 26 november 1956.
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158 Best: Kungl Generaltullstyrelsen enl kontr av den 27 juli
1956 för lev av två tulljakter typ "Tj/49 förlängd" med
skrov helt i lättmetall till ett pris av 87300 kr per st,
dvs 174600 kr för leverans, 1 st den 31 maj 1957 och den
andre den 31 augusti 1957 (levereras med de avvikelser som
gjorts betr den senast levererade tulljakten TV 228). Tull
jakterna fick beteckningarna TV 230 och TV 232.
159 Best: Den av Djupviks Varv byggda räddningsbåten GISLI J
JOHNSEN kan f n ej tagas till Island... åtager sig Djup
viks varv att förvara och vårda fartyget tills det omkring
den 1 maj kan segla till Island. Detta utan kostnad och
skall fartyget vara klart och utrustat den 15 april. Enl
överenskommelse den 25 februari 1956 mellan Islands Sjöräddningssällskap och Djupviks Varv. Enl tidningsurklipp
hade båten måtten (vid lev) 13 x 5,5 x 1,15 m byggd i lätt
metall med en 70 hkrs 4 cyl JM dieselmotor.
160 Best: Skeppsredaren Helgi Benediktsson, Vestmannaeyjar
enl kontr av den 28 februari 1956 för lev av två fiskefartyg
om ca 55 bruttoreg-ton med en längd av 19,6 m (i övrigt av
samma typ och utförande som HILDINGUR, se 142). I fartyget
inmonteras en motor av semi- eller 4-takts dieseltyp som
beställaren äger själv att bestämma. Ett fartyg lev den 1
april 1957 och det andra blev lev den 1 oktober 1957 för
196000 kr/st exkl motor.
161 Best: Aldo Ludvigsson, Gösta Lorentsson och Daniel Johnsson
på deras båt BOHUSLÄN från Åstol, bygga ny överbyggnad och
styrhytt av lättmetall samt bygga halvdäck och där under in
reda skans mm, allt enl kontr av den 11 december 1957 (11
januari 1958?) till ett pris av 48600 kr för leverans i juni
1958
162 Best: Lotspersonalen vid Sundsvalls lotsplats genom överlots
Arvid Wikström enl kontr av den 6 november 1957 för lev
av
en 11,55 m lång lotsmotorbåt samt även i båten inmontera
en
av lotsarna tillhandahållen 6-cyl Penta dieselmotor typ MD 96A
om ca 115 hkr, allt till ett pris av 87200 kr och för lev den
1 juli 1958. Båten som fick namnet SUNDSVALL blev till slut
lev den 11 juli 1958 med dim 11,5 x 3,90 x 1,5 m och erhöll
en Penta diesel om 125 hkr görande 10 knop.
163 Best: Lotspersonalen vid Dalarö lotsplats enl kontr av den 11
november 1957 för lev av en 10,10 m lång lotsmotorbåt samt
att även i båten inmontera en av lotsarna tillhandahållen 6cyl Penta dieselmotor typ MD 67 om ca 80 hkr till ett pris av
85300 kr för lev den 1 oktober 1958.
164 Best:Göteborgs Hamnstyrelse enl kontr av den 12 juli 1957 för
lev av ett sk tjänstefartyg till ett pris av 258000 kr, däri
ingår att båten förses med en General Motors 6-cyl dieselmotor
om 220 hkr, och priset för själva motorn var 42462 kr och in
går i kontraktssumman härovan, allt för leverans i februari
1958. Enl tilläggskontrakt av den 14 januari 1958 ändrades
leveranstiden till slutet av april 1958, i övrigt ingenting.
Båten som fick namnet HAMNEN lev med ovanstående motor, god
för 10 knop 5
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165 Best: Kungl Generaltullstyrelsen enl kontr av den 5 november
1957 för ombyggnad och motorbyte samt reparationer å tull
kryssaren TV 112, allt till ett pris av kr -- (ej nämnt). Dock
omnämnes att snickare bet med 9 kr/tim, montörer med 10 kr/tim
och elektriker med 9:50 kr/tim samt entreprenörens självkost
nadspris plus 15% tillägg för allt material. I båten som skulle
lev den 1 april 1958, under förutsättning att motorerna kom var
vat tillhanda senast den 1 februari 1958, skulle inmonteras 2 st ...
motorer av fabrikat Deutz, typ SBA8M517.
166 Best: som kontr 165 enl kontr av den 4 oktober 1957 för lev av
en tullracerbåt med skrov helt i lättmetall till ett pris av
114200 kr samt att levereras den 30 maj 1958.
167 Best: Kungl Marinförvaltningen enl kontr av den 4 januari 1957
för leverans av 2 st transportbåtar för KA (typ fisketrelare)
med dim 15,19 x 4,50 x 2,19 m, deplacement 31,5 av furu och ek
(endast kölen). I båten installeras en Albin dieselmotor typ
G-61 om 120 hkr som ej ingår i priset. Allt för lev med en båt
den 15 september 1957 och den andra den 15 november 1957 till
303100 kr".
168 Best: Oskar Valimarsson och Arsaell Gudjönsson, Island enl
kontr av den 28 mars 1957 (från Höfn, Hornafirdi) om lev av
en 70 bruttoreg-ton fiskebåt med dim 21,80 x 5,55 x 2,80 m.
Själva skrovet byggas enl ritningar av Egil Thorstensson,
Keflavik den 15 september 1957. I*båten inmonteras kostnads
fritt av beställaren tillhandahållna motorer. Fartyget skall
lev den 15 oktober 1957 till ett pris av 274000 kr. Båten
erhöll namnet JESIKVITU.
169 Best: Direktör Helgi Benediktsson, Vestmannaeyjar enl kontr
av den 31 oktober 1958 för leverans av en 65/70 tons fiske
båt, dim 21,80 x 5,55 x 2,80 m. Fartyget skall lev den 1 juli
1959 till ett pris av 495000 kr. Båten erhöll namnet GUDFINNUR.
170 Best: Kungl Generaltullstyrelsen enl kontr av den 5 december 1958
för lev av en tullracerbåt med skrov helt av lättmetall, till
ett pris av 136000 kr. Lev skall ske den 30 september 1960
(blyerts 15 april 1960)
171 Best: Kungl generaltullstyrelsen enl kontr av den 14 november
1958 för lev av en tullracerbåt med skrov helt av lättmetall.
Båten fick beteckningen TV 39 och skulle lev den 1 juli 1958,
till ett pris av 135000 kr. Båten fick dim 15,oo x 3,60. Hon
erhöll dessutom 3 st motorer om 635 hkr, Albin vid vanlig gång
10 knops fart och vid hög fart tillkopplades tvenne "Chryslers".
172 Best: Kungl Sjöfartsstyrelsen enl kontr av den 6 september
1958 för lev av ombyggd lotskutter, dvs ombyggnad av lotskuttern
NR 133 GÄVLE, ävensom inmontera en av styrelsen anskaffad Gene
ral Motors 2-takts 6-cyl marindieselmotor av serie 6-110, mo
dell 62206 RD om 220 hkr. Priset för detta 86500 kr och lev
15 arbetsveckor efter kutterns ankomst till varvet.
173 Best: Kungl Generaltullstyrelsen enl kontr av den 27 januari
1959 för lev av en prejdbåt med skrov av stål och med lev den
31 augusti 1958. Pris 48750 kr. Båten erhöll beteckningen TV 437
och hade dim 9,05 x 3,oo x 1,10 m. Utrustad med en 45 hkrs motor.
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174 Best: Direktör Viglundur Jonsson, Olafsvik enl kontr av den
16 juli 1959 för lev av ett fiskefartyg om 70/75 bruttoregton med dim 22,5 x 5,55 x 2,80 m samt skulle förses med en ca
350/400 hkrs motor som beställaren får välja inom ett pris av
136000 kr. Fartyget skulle lev den 1 juli 1960 till ett pris
av 568000 kr. Båten, som fick namnet STAPAFELL,
SH 15,
erhöll
en 360 hkrs JM motor god för 11 knop.
175 Best: Svenske Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne enl kontr
va den 23 sept 1959 för lev av en racerbåt med skrov helst av
lättmetall den 15 april 1960 till ett pris av 117000 kr. Båten
som fick heta FRITZ SCHEELE hade dim 14,5 x 4,1 x 0,19 m och
fick 2 st Chryslermotorer om 550 hkr med fart av 25-30 knop.
Hon blev förlagd till Grötö på Hallandskusten (Maskineriet
byttes för övrigt år 1973 mot 2 st Chrysler Marine
bensinmotorer
på 660 hkr för en fart av 26 knop).
176 Best: Herr H Gustavsson, Visingsö enl kontr av den 24 september
1959för lev av en fiskebåt med dim 9,00 x 2,50 x enl en av
Gustavsson översänd ritning. Båten bygges helt av lättmetall
1 svetsat utförande, däck och kappar äro ej inberäknade i priset.
Allt till ett pris av 15000 kr för lev i sista hälften av april
1960. För däck av lättmetall 4 mm svetsat direkt till bordlägg
ningen tillkommer ett pris av 475 kr.
177 Best: Erik och Robert Antonsson samt Harry Ivarsson, ägare av
fiskebåten SANTOS från Hönön enl kontr av den 21 december 1959
för att ombygga SANTOS och förse henne med ny överbyggnad av
lättmetall och inreda ny kajuta för 8 man akterut. I fartyget
inmonteras.en ny 6-cyl JM diesel med propelleranordning. Gamla
motorn och styrhytten tillfaller varvet. Arbetet påbörjas i
december 1960 och skall vara slutfört den 1 juni 1961 till ett
pris av 198400 kr. I priset ingick en del andra mindre arbeten.
17 8 Best: Linus och Lennart Lorentsson på deras båt MÄLARÖ reg-nr
9030 från Dyrön, bygga ny överbyggnad och styrhytt av lättmetall
samt bygga halvdäck på ny järnbädd. Gamla motorn tillfaller var
vet, plus andra arbeten, till ett pris av 175000 kr. Arbetena
skall vara färdiga i slutet av maj 1960 enl kontr av den 8.6.59.
179 Best: Nils, Helge och Morgan Edvardsson på deras båt IAN av Hönön
bygga ny överbyggnad och styrhytt av lättmetall samt bygga halv
däck och därunder inreda skans mm till ett pris av 47000 kr. Ar
betena skall vara färdiga i slutet av juni 1959. Reg-nr 9076.
180 Best: Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne enl kontr
1959 för lev av 1 st undsättningsbåt av lättmetall den 1 septem
ber 1959 till ett pris av 108000 kr. Önskar beställaren isole
ring av skumplast i sådan utsträckning att fartyget blir osänkbart höjes priset med 7000 kr och inredning med britsar och skåp
av mahogny i för- och aktersalong ökas priset med ånyo 2000 kr.
Båten fick heta SAMARITEN och blev ambulansbåt på Donsö. Hon fick
2 st Penta motorer med en fart av 12-15 knop.
181 Best: Kungl Generaltullstyrelsen enl kontr av den 13 november
1959 av en tulljakt för leverans den 30 maj 1960 till ett pris
av 152000 kr. Båten fick beteckningen TV 234 och hade dim 15,20
3,60 m och försågs med 2 st Penta diesel om 185 hkr.
Edmond Bäck, Malmön-Göteborg
Fortsättning i kommande nummer
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Svar
till Frågesporten på sidan 61.
Vid mötet på Nakterhuset inlämnades 17 svar. Göran Ohlsson hade
lyckats bäst och uppnådde 10 rätt och även flera andra fina re
sultat kunde noteras. Nedan följer rätt svar och i kolumnen
längst till höger hur många rätta svar som levererades på Nakter
huset
Fråga nr

Rätt svar

Nakterhuset

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2
2
2

12
10
6
6
8
6
7
9
4
6
2
2
10

X
X

1
X

1
2
X

1
2
1

Frågorna 1, 2 och 13 var tydligen lättast. Man läser tydligen
Båtologen noggrant och speciellt då historiken över Hillerströms.
Kusttankers visade sig också vara ett ämne man väl behärskar
liksom hemorter för fiskefartyg.
En knivig fråga var tydligen att Svenska Lloyd aldrig haft ett
nybygge som hetet BOTHNIA. Men så har heller inte Svenska Lloyds
historik varit i Båtologen ännu.
Fråga 12 var tydligen en kuggfråga. Majoriteten ansåg att Rederi
AB Nordstjernan var ägare till fartyget med reg-nr 11000. Man
tänkte naturligtvis då på ROSARIO (10000) och inte på ROLAND.
De svarande på Nakterhuset hade följande förslag och skulle
"demokratiska" beslut följas får man nog ändra något på historie
skrivningen .
Fråga nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
0
4
7
7
I
6
6
9
9
7
2
5
10

X

5
3
4
6
8
3
7
6
3
6
3
8
1

2
12
10
6
3
7
6
3
2
4
3
12
2
6

blankt
0
0
0
0
1
2
1
0
1
1
0
2
0

rätt svar
2
2
2
X
X

1
X

1
2
X

1
2
1

-

90

-

Registernummer
Här följer fortsättning av Tomas Johannessons kompletteringar
från Länspumpen 2, 1978.
Sedan hittar man följande, som lämpligen kan kopplas samman med
FIX: Jakt ELLIDA (no 948) byggd i Karlshamn:
År 1917 låg jakten sjunken invid kusten norr om Figeholm och
den såldes då till Baltiska Dock & Verkstads AB i Figeholm
för att om möjligt repareras. Fartyget var delvis ruttet, men
af de delar som gick att använda byggde varvet en pråm, som
blef döpt till MÅNS.
1921, 29 mars, anm ägd av Blankaholms Sågverks AB, Blankaholm.
8528 FREJA såldes inte till Grekland utan till Storbritannien.
8538 LAHOLM har faktiskt aldrig burit namnet POPI II, utan
blev vid försäljningen från Finland till Grekland omdöpt till
POPI A. Lloyd's Reg har visst numera korrigerat sina uppgifter.
8544 SAREK skrotades redan i maj 1974 i Shanghai T

7093 ss Flink. Denna bogserbåt inköptes år 1940 av Nordmalings
Ångsågs AB i Rundvik (numera Masonite AB, Rundv.iksverken) och
omdöptes till CARL WIKSTRÖM. Fanns kvar i Rundvik till skrot
ningen under senare hälften av 1950-talet (sannolikt 1958).
Ingemar Sahlén

Som vanligt emotses kompletteringar till registerlistorna med
största tacksamhet. När 8000 avslutas i nästa nummer kommer vi
att börja med 6000. Där behövs nog kompletteringarna i ännu
högre grad.
Eftersom många nya medlemmar har anslutit sig till Klubb Maritim
kanske en snabbrepitition på vad de olika spalterna innehåller
vara på sin plats.
Första lilla rutan innehåller fartygets art. F = fiskefartyg
(motorfartyg), SS-F = ångtrålare. P = pråm. B = bogserfartyg.
SM = motorseglare. S = segelfartyg
I namndelen är en del fartyg understrukna. Det betyder att
redaktören har foto på fartyget under detta namn. Kan vara
bra att veta om man söker efter illustrationer o dy. Fartygsnamn skrivna med STORA bogstäver innebär att fartyget haft det
namnet under svensk flagg. Små bokstäver betyder följdaktligen
att det är ett utländskt fartygsnamn.
Sedan följer byggår, byggplats, bruttotonnage, nettotonnage,
ruta med kryss = foto av fartyget, införd när, avförd ur
svenka registret när och orsak därtill. Till sist en kortfattad
beskrivning över fartygets slutliga öde om detta är känt.
Krister Bång
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