Redaktionellt
Länspum pen har den stora äran a tt i sam arbete med Sm ög
ens H em bygdsförening presentera e tt tem anum m er om
Smögen. Vi belyser öns historia frän en rad olika vinklar
och vi hoppas a tt blandningen skall vara angenäm.
Vid det första red ak tio n sm ö tet om d e tta num m er, som
ägde rum i augusti förra året, konstaterades a tt vi behövde
32 sidor. När vi sedan började få artiklarna klara var det
bara a tt ko n statera a tt d e tta var för lite. D ärför blev d etta
num m er rek o rd tjo ck t och ändå kom inte allt m ed som vi
hade h oppats på. Bland annat fick vi uteläm na en fartygskatalog över fartyg som har varit hem m ahörande på Sm ö
gen.
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Förening för fartygshistorisk forskning
U tkom m er i m ånaderna m ars, ju n i, sept. dec

Med den entusiasm och energi som Smögens H em bygds
förening gått till verket hade det inte varit svårt att fylla
m änga fler num m er av L änspum pen. Vi återkom m er där
för fram över då och då med inslag om Smögen. Vi vill här
fram föra vårt varma tack till Smögens H em bygdsförening
för dess m edverkan.
1 förra n u m ret hade tyvärr några rader fallit b o rt. Dag
A lm e’ns fina artikel om B åttrafiken till Hjuvik har tidigare
varit publicerad i T orslanda H em bygdsförenings trevliga
m edlem sblad Hisingsbygd.
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Det har kom m it till vår kännedom att e tt 50-tal av
Länspum pens p ren u m eran ter inte erhållit årets fö r
sta num m er. Flera läsare h ar h ö rt av sig och vi har
då om edelbart sänt u t e tt n y tt exem plar. Om det
är någon ytterligare som inte erhållit num m er ett
ber vi er k o n ta k ta redaktionen så a tt vi kan kom 
plettera utgivningen .Vi beklagar d et in trä ffad e, som
ligger u ta n fö r redaktionens k o n tro ll, och hoppas
a tt fördröjningen inte skapat alltför stora olägen
h eter
Med vänlig hälsning
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FO T O G RA FIER EFTERLYSES
Under arbetet med d e tta num m er av Länspum pen
har vi även gjort en förteckning över b åtar som
h ö rt hem m a på Smögen. Bade H em bygdsföre
ningen och Klubb M aritims m edlem m ar samlar
fotografier pa b åtar och vi fann nu a tt d et saknas
mänga Sm ögenbatar i vära samlingar. Vi är intres
serade av att läna negativ eller fotografier för av
fotografering för a tt få en så k o m p lett samling som
m öjligt. H ör av er till K arl-Olof R ödström
tel. 0523-313 86, Erling Larsson tel. 0523-325 61
pa Smögen eller K rister Bång tel. 031-26 38 38,
Bertil Söderberg tel. 031-45 91 98 i G öteborg.

Smögens museum har bevarat ett autentiskt Fiskarhem från slutet av 1800-talet. Vykort från Smögens hembygdsförening.

Smögens hembygdsförening 20 år
Smögens H em bygdsförening, som bilda
des lördagen den 27 februari 1962, u t
gjordes vid starten av följande m edlem 
m ar, som också blev dess sty relse:
O rdf. Evert R ödström , vice ordf. K nut
F redriksson, kassör K arsten Syversen,
sekr. Folke Samuelsson sam t m aterial
förvaltare Helge H enriksson och Olav
Lim ander. Den drivande kraften till att
föreningen bildades var Karl-Villy Jo n s
son, Lysekil.
Föreningens första k o n ta k t m ed all
m änheten kom till stånd i juli 1962, då
densam m a u nder Räkans dag ställde u t
cirka 200 gamla förem ål i en sjöbod och
m ed dessas hjälp hade en separatutställ
ning. Förem ålen, som var till låns, drog
till sig e tt besökareantal av cirka 6000
personer. Frågan om e tt eget m useum
blev nu aktuell. Fiskareföreningens ordf.

Einar Johansson, som redan på e tt tidigt
stadium insett att något m åste göras för
att tillvarataga redskap och sådant som
hö rt fisket till, genom drev a tt fiskareav
delningen ställde en av densam m a ägd
sjöbod till föreningens förfogande sam t
bekostade erforderliga reparationer. Den
16 juni 1963 invigdes lokalen av dåva
rande landshövding Per N y strö m , sam ti
digt som Bohusläns H em bygdsförbund
med anledning av dagen förlagt sitt
årsm öte till Smögen.
M useéts förste föreståndare blev
Evert R ödström . M useéts nuvarande
föreståndare är Karl O lof R ödström .
E tt av de första beslu t som fattades i
föreningen löd enligt följande: Smögens
H em bygdsförening, som utgör en sam 
m anslutning av intresserade personer för
bevarandet av bygdens forn- och k u ltu r

m innen, skall även slå vakt om skönhets
värden såsom k ly fto r, bergsform ationer
och liknande. D essutom a tt v id m ak t
hålla och u tb red a intresset för hem bygds- och fornm innesvården.
Vid årsm ö tet den 11 april 1963 b e
stod föreningen av 25 m edlem m ar. Vid
d e tta m öte beslutades, a tt då d et visat
sig att som m argästerna b ö ljat intressera
sig för gamla förem ål, som för oss har
k u lturhistoriskt värde, bevaka fö re
ningens intressen sam t följa m ed i
priserna då d et gäller konkurrerande
köp.
Tanken a tt så sm åningom kunna
k öpa e tt gam m alt fiskarhem att inredas
till m useum fanns ganska tidigt på
önskelistan. Sålunda användes redan i
april 1965 följande skrivelse till k o m m u
nen: Enär d et nuvarande m useét redan
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Panoramabild från Smögens hamn från 1920-talet. Foto: Dan Samuelsson
börjar bli trängt och dessutom är avsett
som e tt m aritim t sådant, har frägan om
avlastning av hushållsförem ål och lik
nande blivit aktuell. Då föreningen
redan har passande byggnad i tankarna,
men av pietetsskäl för närvarande ej kan
peka u t densam m a, är det svårt att
näm na någon sum m a för inköp av en
sådan. Föreningen vill ändå anhålla om
att fullm äktige anslår en sum m a eller ger
föreningen fria händer inköpa lämplig
byggnad, då tiden för e tt sådant köp blir
aktuell. Smögens kom m unalnäm nd och
fullm äktige visade sig då bli en stor
besvikelse. K om m unen gav endast e tt
svagt löfte om hjälp i en fram tid, som
man inget visste om .

1965 återupptogs den gamla seden
a tt å m idsom m araftonen b rän n a tu nnor.
Evenem anget gick av stapeln på Flundrebogsand, där cirka 500 personer hurrade
av hjärtans lust m edan eldtungorna
slickade skyn i den ljusa som m arnatten.
1966 fick seden a tt bränna tu n n o r sin
efterföljd m en m åste sedan u p p h ö ra på
grund av turisternas parkerade bilar och
campingvagnar, som m ed sin närhet
hindrade vidare bränning. S kador kunde
ju uppstå för vilka föreningen ej kunde
ansvara.
Föreningen som blivit något av e tt
vakande öga har vid e tt flertal tillfällen
p ro testerat m o t p åtän k ta och befarade
ingrepp i naturen. Sålunda avsändes i

Smögens hamn 1908. Observera den livliga trafiken. Vykort ur Dag Alméns samlingar
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mars 1969 följande skrivelse till kom 
m unfullm äktige: D et har k o m m it till
föreningens kännedom a tt, om tillstånd
medgives, planer finns a tt iordningsställa
cam pingplats på Sandön. H em bygdsföre
ningen vill härm ed fästa kom m unens
u ppm ärksam het på a tt e tt sådant förfa
rande skulle inte bara beröva e tt för
platsen värdefullt strövom råde utan
också fördärva vackra bergsform ationer
och ge hela om rådet e tt sterilt utseende.
F öreningen, som inte är till endast för
a tt tillvarataga d et som är gam m alt och
fornt utan i vars intressen också ingår
a tt bevaka n atu rsk y d d et, får härm ed på
d et bestäm daste p ro testera m o t näm nda
projekts utfö ran d e och vädjar till
fullm äktiges p ietet i en sak, som rör
allas vårt intresse. Vi behöver väl inte
påm inna om att p ro jek tet aldrig kom att
u tfö ras sam t a tt vi för den skull har kvar
e tt av de vackraste fritidsom rådena i
Bohuslän.
Många har säkert u nder senare år
m ed grämelse sett h u r vackra granithällar
fördärvats på grund av eldar, som i
o förstånd tän ts av sem esterfirare. För
a tt påtala d etta oskick satte föreningen
sig i förbindelse m ed d : r Nils D albäck,
som i sitt radioprogram N aturen och vi,
påtalade de olägenheter, som blivit
följden av d e tta i form av svarta och
förbrända hällar.
Som bidrag till a tt u tfo rsk a Smögens
historia anslog kom m unen år 1974
5 .000:—. Urban Larsson fick i uppdrag
forska i gamla handlingar och protokoll
vilkel så småningom resulterade i att b o 

ken Municipal — och kom m unalpolitik
på Smögen 1900 - 1973 gavs u t i före
ningens regi.
År 1972 anslog kom m unen 5 .000:—
att fonderas för inköp av e tt gam m alt
fiskarhem . K om m unen hade kom m it på
andra och b ättre tankar.
År 1973 anslog kom m unen y tte rli
gare 10.000: - . Den 21 februari 1975
beslutade Sotenäs kom m unfullm äktige
på förslag av Bertil Abraham sson
överläm nas tillgångarna i Ester Kjerrström s dödsbo 76.444.45 till förvärv av
e tt gam m alt fiskarhem a tt inredas till
m useum . Fram lidna Ester Kjerrström
hade testam en terat sin kvarlåtenskap till
kom m unen. D röm m en om den egna
fastigheten blev verklighet år 1976.
Föreningen blev då genom E lof och
Lennart Larssons välvilliga bistånd i
tillfälle inköpa fram lidna Agda Larssons
fastighet i Kilen. M useét, som sederm era
genom gått vissa renoveringar, fungerar
idag som e tt au ten tisk t fiskarhem från
slutet av 1800-talet och början av
1900-talet. Intresset för m useét är
sto rt. Många äro också de som vid sitt
sm ögenbesök passar på a tt till kvällslampans sken studera gamla ak ter, fotogra
fier och skeppslistor från längesedan
svunna dagar.
De senaste åren har föreningen stå tt
som värd för som m arresor till olika
delar av länet. F o rnm innen, hem bygds
föreningar, m useéer och k y rk o r h ar då
besökts.
Bygdens m änniskor, som u n d er fö re
ningens 20-äriga tillvaro städse visat ett

sto rt och för föreningen stim ulerande
intresse, har på e tt fö rtjän stfu llt sätt
skänkt förem ål av olika slag. Vid 1981
års slut u p p to g katalogen fö r sjöbodsmuseeft 752 förem ål sam t fiskarhem m et
151.
År 1979 anordnades m orgonvandring
till historiska platser på Smögen tillsam 
mans med som m argäster och intresse
rade sm ögenbor. M orgonvandringen,
som slagit väl u t, ser u t a tt bli tradition.
Den fick nämligen sin efterföljd såväl
1980 som 1981.
Föreningen består i skrivande stund av
334 m edlem m ar.
Som ordförande har följande personer
under årens lopp fungerat:

Evert R ödström 1962 - 1973
Knut Fredriksson 1974 - 1977
Folke Samuelsson 1978 Som sekreterare har fungerat :
Folke Samuelsson 19 6 2 - 1977
Karl-Olof R ödström 1978 Som kassör har tjänstgjort:
Karsten Syversen 1962 Styrelsen består idag av följande perso
ner:
Folke Sam uelsson, ordf. Daisy Sjölin,
vice ordf. Karl O lof R ödström , sekr.
K arsten Syversen, kassör, Erling Larsson
och Helge H enriksson.

Makrillossning pä Holmen 1924. Foto: Dan Samuelsson.
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Här, där hav och land m ötas, bära de
gamla k ulturm innena vittne om en tidig
m änsklig tillvaro betingad av de m akter
havet besitter. De gamla stugorna äro
fiskarstugor. S jöbodarna bära ålderns
p atin a och redskapen h a alla anknytning
till havet. D etta är bygden, vår bygd,
som i föreningen m ed gamla sjömansk isto r och konstfulla skeppsm odeller
tälja sagor och sägner om tider som varit
en gång.
L åt så slutvinjetten av denna b erä ttel
se få säga oss a tt själva sam landet av
förem ål, sägner och liknande blir till
m innen av släktled och m änniskor, som
levat sitt liv på sam m a plats som vi.
M änniskor, som bisträckt till fram åt
skridandet och på så sätt få tt vara en
länk i den kedja,som form at våra fäders
storm iga och sällsamma historia.

Det sägs att Smögen få tt sitt namn frän Smyghålet. Fotot taget innan breddningen
1909. Foto ur Smögens Hembygdsförenings samlingar.

Folke Sam uelsson

Smögen förr och nu
Sm ögen, e tt lite t fiskeläger på västkus
te n , är m est k än t som en livlig sem ester
o rt m ed sol och salta bad. Det finns
väldigt m ycket kvar av genuin västkust
m iljö, tro ts a tt industrialiseringen även
h ar n å tt h it u t. F isket h ar u nder alla år
varit den viktigaste inkom stkällan för
befolkningen här, och har satt sin prägel
på sam hället. Befolkningen har tidvis
levt u n d er m y ck et svåra, och fattiga
förhållanden, speciellt under de tider
som sillfisket slagit fel. Det b erättas att
F ru M argareta H vitfeldt, som ägde
större delen av landsbygden under 1600och 1700-talet, sände u t sina fogdar,
vilka tog allt, och pä det viset gjorde det
svårt för bönder och fiskare a tt leva.
U nder vinterhalvåret är Sm ögen e tt
p ito resk t och fridfullt sam hälle, m en när
som m aren kom m er och m ed den semes
terfirarna, bö ijar d et sjuda av liv och
rörelse. Smögare sägs vara sto lta över sin
ö.
Historia

På 700- 8 00—talet kom e tt K eltiskt
krigarfolk till västkusten, ( D etta skedde
innan de nordiska vikingarna b ö rjat sina
färder i väster ). Krig u p p sto d m ellan
K eltem a och den bofasta befolkningen
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av m ongolisk ras. K elterna, vilka hade
m odernare vapen, segrade, och de övriga
fördrevs enligt en teori till Bohus-Malmön. Fisket var redan då, dessa folkslags
huvudsakliga
sysselsättning.
F örsta
gången Smögen om näm ns i skrift var
efter den norske biskopen, Jens Nilsens
visitationsresa till Kungälv 1594. Bohus
län tillhörde då Norge. Han beskriver i
sin visitationsberättelse den y ttre delen
av S otenäset, m ed om näm nande av
fiskelägena M almön och Fisketången,
sam t ham nen Buskär. F ortsättningen
lyder: ” Der er it forland for dem som
kom m er a f vestersio, och er den forste
haffn naar m and kom m er a ff vestersioen
ud fra Sodenaes. I oster fra Bueskier 6
pilskud nogle h affner kallis Sm ogit och
indlaabet och u d laab et i o ste r.” D etta är
den k o rta beskrivningen av Smögen.
N am net Smögen fick ön troligen av
K elterna, när de seglade in på Hållöfjorden, och såg den naturliga och
välskyddade ham nen. Den löper som ett
sund m ellan två öar, vilket möjliggör in
och u tfa rt från två håll. De kallade
denna ham n för ” S m o th ” , dvs. Lugn,
stilla. Kring denna n atu rh am n gruppe
rade sig Smögens äldsta befolkning.
O rten finns upptagen i olika skatteuppbördslängder frän tiden strax efter

Bohusläns införlivande m ed Sverige.
O lika nam nform er såsom Sm öen, Smöien och Smögen påträffas här. På de
äldsta lan dskapskartom a från slu tet av
1600-talet, kallas ön för Smöget.
N am nen Sm ygesund och Smygen har
också påträffats. Å r 1687 fick ön sitt
nuvarande nam n. O rtsbefolkningen, och
då i första h and de äldre, kallar själva sin
ö för Sm oen (e tt dialektnam n).

U tseende och läge

Smögen är en väldigt kal ö. som återfinns
i havsbandet m o t väster, strax u tan fö r
halvön Sotenäs i Bohuslän. Tillsammans
med Hållö, bildar Smögen den västligas
te bebyggelsen i Sotenäs kom m un.
N aturlandskapets behärskas av hav
och berg. Berggrunden av granit, är så
kallat vildberg, som gör den omöjlig
att bearbeta. E ndast på Kleven och
Sandö finns avverkningsbar (b ry tb ar) så
dan. Sam m anlagt består ön av 87 hek 
tar landyta.
Själva ön utgörs egentligen av flera
m indre öar, de tre största är: Smögenön, Hasselön och Sandön. I dagligt tal
används endast nam net Smögen.
På Sm ögenön, den största av dessa
öar, återfinns den hvuudsakliga be-

byggeisen. Fågellivet och den relativt
rika floran ute på Sandö är värda a tt
näm nas. Kleven (en fjärde ö) u ta n fö r
Sm ögenön står till grund för bl.a. e tt
segelmakeri och en restaurang.
Huvudsaklig näring
Befolkningens huvudsakliga näringsgren
är fisket. Man kan skriva en hel uppsats
om en bart d etta, men nedan läm nas en
k o rt sam m anfattning.
Sillen, även kallad ”havets silver” ,
var den första orsaken till a tt m änniskor
sökte sig u t till Smögen. Man brukar tala
om ” sillperioder” , dessa har in träffat en
gång vaije sekel sedan 1500-talet, med
undantag för innevarande århundrade.
Den första sillperiod som m an m ed sä
kerhet kan belysa med m aterial, varade
1556-1589. Då uppkom de första fiske

på Sm ögen, a tt fånga kolja, långa, torsk
m m . Hum m er- och m akrillfångst fick
också betydelse. En del skärgårdsbor
övergick från fiske till frak tfart. Fisken
saltades och såldes till köpare u te fte r
kusten. Man bedrev b yteshandel m o t
k ö tt, fläsk och m jöl. (E n samhällsbo
på Smögen började u n d er 1850-talet
a tt köpa upp fisk, sam t salta och bereda
den. H um m ern kokades och sändes till
S tockholm ). Nu b öljade även fiske av
m akrill, med så kallat drivgam (en ty p
av nät). 1877-1878 återkom sillen igen,
u nder vintern. Det up p sto d en blom stringstid, och o m fattan d e ex p o rt till
bland annat England och Tyskland p å
börjades. F ångstm etodem a förbättrades,
och m an böljade använda sig av så kalla
de ” snörpvadar” .
Sillen förde även m ed sig negativa

trygghet och bildning. De första troende
var flitigt engagerade i sam hällets an
gelägenheter.
1903 kan sägas vara d et årtal som in
ledde en ny epok inom fiskerinäringen.
F iskebåtarna var vid den h är tid en i
allm änhet små och öppna. Vadlaget
” K orpen” från Sm ögen, lät vid den här
tiden installera en råoljem otor i sin
fiskebåt. (M otorn kan idag beses på Gö
teborgs Sjöfartsm useum ). Allt eftersom
böljade även andra b åtar m otoriseras.
Man var inte längre beroende av att
sillen kom inom skärs, den kunde h ä
d an efter fångas på ö ppna havet. Både
b åtar, fångstredskap och annan u tru s t
ning har utvecklats, så att fångsterna
blivit allt större. D etta har i sin tu r m ed
fö rt en utfiskning som befaras innebära
att sillen aldrig m era kom m er inomskärs.

lägena i Bohuslän. Sillen kom in till kus
ten och in i skärgården på hösten, och
gick åter u t till havs u nder senvintern,
för a tt återkom m a följande hö st. Mel
lan åren 1660-1680 uppstod återigen
en ”sillperiod” . L andskapet var då u t
arm at och fattigt efter Bohusläns fri
görelse från Norge, några år tidigare.
D enna period har därför gått relativt
o bem ärkt förbi.
F isket bedrevs med så kallade sättgarn och vadar. Saltning och rökning var
de enda kända konserveringsm etodem a.
Den m esta sillen saltades och ex p o rte
rades till länderna kring Ö stersjön och
N ordsjön. Bristen på salt försvårade sill
hanteringen. F örst u nder 1700-talets
sillfiske, nådde bosättningen större o m 
fattning på Smögen. D et rika sillfisket
lockade m ycket folk till Bohuslän, sär
skilt m ånga från Dalsland och Halland
b o satte sig vid kusten. Många u tlän 
ningar, såsom engelsmän och hollända
re lockades av de goda förtjänsterna. År
1752 började nästa stora ” sillperiod” .
1753 var årslönen för en fiskare 50 riks
daler + 1 tu n n a sill + 1 par stövlar.
Under 1780-talet bedrevs e tt rikt sill
fiske vid Sotenäs. År 1787 utsågs bland
annat en ham nfogde på Smögen. Salterier och trankokerier uppfördes u te fter
kusten. Smögen hade tre trankokerier
(sjuderier) kring 1781.
I början av 1800-talet försvann plö ts
ligt sillen från B ohuskusten. Smögen
klarade sig ganska b ra ifrån det ekono
m iska bakslag som drabbade k ustbe
folkningen. D et blev en tid av nöd, för
de m änniskor som arbetat med sill
hanteringen. E fter 1810 började m an,

Vy från Lotsutkiken ner över Smögens municipalsamhälle. Foto ur Smögens Hembygdsförenings samlingar.
sidor för kustens invånare u n d er vissa
perioder. K rögeriet var en sådan sida.
Det kom m ycket b lan d at folk till kus
ten, bland annat ” krögare” . Ofärd och
obestånd u p p sto d i m ånga familjer. År
1850 enas Smögen befolkningen om att
inte låta in rätta någon krog i sam hället,
och slår därm ed e tt slag för nykterhetsfräm jandet. D et är kanske på grund av
detta som ” Sm ögarna” får e tt g o tt b e
tyg i G öteborgs Posten år 1887, där m an
skrev följande: ” Bland fiskeribefolkningen är Sm ögenborna b eryktade för
att vara de b ästa och rikaste. D etta äger
också sin riktighet, och jag skulle vilja
tillägga, de bäst b ildade” .
Med kristendom en följde n y k terh et,

SAMMANFATTNING
E ftersom utvecklingen ständigt strävar
fram at, blir man aldrig färdig med e tt
arbete av d e tta slag, d et kom m er hela
tiden upp någonting n y tt a tt skriva om .
D et är alltid svårt a tt på några sidor,
beskriva en o rt i ord och bild. Sinnesin
try ck är o erh ö rt svåra a tt återge, därför
bö r m an helst ha varit på platsen i fråga.
Det är m in önskan a tt du som läst d e tta
har lärt dig någonting n y tt, och till dig
som aldrig h aft den förm ånen a tt få b e
söka Smögen, vill jag rekom m endera
a tt, (i m ån av m öjlighet) göra d etta.
Du som redan k änner till Sm ögen, får
själv k o m p lettera m ina u ppgifter m ed
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hjälp av egen kunskap och erfarenhet.
Som avslutning vill jag plocka fram
några ” m ilstolpar” i Smögens historiska
utveckling.
1594
1687
1772

1842
1842
1850
1858

1866
1880
1883
1885

1900

1903
1905

O m näm ns Smögen för första
gången i skrift.
Öns nam n fastslaget.
Smögen kom a tt tillhöra Kungs
ham ns (eller G ustav-Adolfs) k a
pellförsam ling
Hällö fyr togs i bruk.
Infördes skolplikt på Smögen.
Byggdes den första skolan på ön.
Försam lingen delas i två rotlar.
Smögen och Hasselösund kom
a tt tillhöra den västra roteln.
En livbåt togs i bruk, fram till
1917.
Å ngbåtsförbindelse
P oststation
Den 20 novem ber d e tta år beslöt
m an a tt up p fö ra en telegrafsta
tion på ö n , och därm ed fick man
telefonförbindelse hit ut.
Smögen blev ett m unicipalsam hälle, dvs kom a tt tillhöra en
egen kom m un.
1 böijan av d e tta århundrade in
stallerades även allmän belysning.
Denna bestod av 15 fotogendrivna lyk to r, som tändes och släck
tes två gånger per dygn, av Polis
m an H edin.
Fiskebåten ” K orpen” blev m o 
tordriven.
R itades en stadsplan över ön.

1907
1919

T om tin delning
Tillsattes m unicipalfullm äktige
El-ljus installerades sam m a år.
1924 Smögens - Hasselösunds - municipalsam hällen, sam t Hållö fyr
plats bildar egen kom m un.
1939 Byggdes en auktionshall för fisk
på H olm en.
1942 Var v atten och avlopp färdiginstallerat på Smögen.
1958 Bilfärja K ungsham n - Smögen.
1960-61 Nuvarande fiskhallen u p p fö r
des.
1962 Bildades Smögens H em bygds
förening.
1968 Brobygget påböijas
1970 Den 25 novem ber d e tta år invig
des sm ögenbron.
1974 Smögen k om a tt ingå i Sotenäs
kom m un.
1980 Bostadsbyggandet och b efolk
ningen på Smögen ökar....

BEFOLKNING
F örst under slutet av 1600-talet fick
Smögen bofast befolkning.
1660

Redovisas fem stycken ” strandsittare” som betalar 12 öre var i
sölv (silver) skatt.

U nder 1700-talet får m an närm are u p p 
lysningar om befolkningen.
1705-11 34 personer

1720-21 25 stycken i 11 stugor
1748
20 personer (två av dessa var
u tfattig a).
1766
48 stycken (Även drängar och
pigor är inräknade).
Två lotsar fanns på ön.
1787
52 stycken. En ham nfogde h a
de utsetts.
1787
52 stycken
1790
57 stycken
Befolkningen ökade stadigt u n d er 1800talet.
1800
1818
1820
1825
1830
1834

94 invånare
98 invånare i 20 stugor
93 invånare
125 invånare i 26 boningshus.
141 personer
Även kallat ”k o leraåret” . 17
b eb o d d a hus.
1840
207 invånare
1850-60 329 invånare i 59 boningshus.
1880
461 invånare
1890
725 invånare
1900
1113 personer. Badrestaurang
och bad h u s inrättas.
1910
1483 personer
1920
1462
1930
1422 invånare, 27 av dessa var
stenhuggare, d e tta är d et störs
ta antal som redovisats inom
denna yrkeskategori.
1939
1400
1940
1334 invånare i 345 bonings
hus.
1950
1727 invånare
1960
c :a 1700 invånare
1970
c :a 1640 invånare
1975
1572 invånare
1976
1574
1978
1584
1979
1600
1980
drygt 1600 invånare, varav
c :a 100 stycken är aktiva
fiskare.
E fter 1950 kan m an se en tydlig till
bakagång i befolkningstalet, d e tta beror
bl.a. på att fisket u n d er senare år varit
på tillbakagång. U nder 70-talet har b e
folkningen, och bostadsbyggandet ö k at
avsevärt. Många unga barnfam iljer låter
bygga hus ute på Smögen. Dagens fö r
b ättrad e k o m m unikationer gör d et m öj
ligt för m ånga a tt pendla till och från
arb etet som kan ligga på annan ort.

Vägen till torget innan Storgatan anlades och bilarna kom till Smögen. Foto ur Smö
gens Hembygdsförenings samlingar.

U tdrag u r Åsa Vidgrens specialarbete.

Med passagerarbåt till
Smögen
Med anledning av att Smögens H em 
bygdsförening i ar fyller 20 år, har jag
o m betts, a tt för Länspum pen skriva
några rader om b åttrafiken till d e tta liv
aktiga samhälle i havsbandet.

Fiskeläget vid Sotefjorden
Den tätbebyggda trak ten kring Sotenäset med sina m ånga sam hällen var i
min b arndom b lo tt nam n för mig, väl
b ek an ta endast från k arto r och ång
båtarnas tu rlistor. D et skulle dröja ända
till 1937, innan jag satte m in fot i Sm ö
gen vid e tt kortvarigt besök m ed Bo
huslänska Kustens lastångare Bohus. Se
dan dess h ar jag varit där åtskilliga gån
ger — alltid sjövägen med ordinarie tra
fikbåt, segelbåt eller k an o t. Smögen är
dock inte något samhälle, som jag num e
ra dras till under som m arens hektiska
nöjesliv. Platsen har helt ändrat karak 
tär sedan b ron kom till i nov. 1970 och
kung bil översvämmat ön, som inte alls
är läm pad för d etta transportm edel m er
än i begränsad n y tto tra fik . Men visst är
väl Smögen sevärt för den, som aldrig
varit där fö ru t, och visst är skärgården
grandios i sin havsom spolade kärvhet.
Och nog är det ljuvligt att ta sig e tt
dopp i d et salta v attn et och sedan
sträcka u t sig pa en solvarm granitklippa.
Innan Sotenkanalen togs i bruk som 
maren 1935, blev Smögen o fta en n ö d 
ham n för den, som u nder m örker och
h årt väder hindrades a tt fo rtsätta resan
över den m ed rätta fruktade Soten. U n
der storm iga vintern ätter kunde ång
b åtarn a h o p a sig i den trånga ham nen,
varvid kolröken drev in m o t de tä tt lig
gande husen, som sotades ned både utoch invändigt.
I sm ögentrakten har många fartyg
stran d at u n der årens lopp. En av de m e
ra b em ärk ta olyckorna inträffade en
storm ig decem berdag 1886, då Ångf.
AB Södra Sveriges eleganta ångare
Z ephyr gick på grund och blev vrak.
F artyget var syster till den välkända
s/s A eolus, som ända in pä 1950-talet
gick i k u sttrafik fö r Sveabolaget. Zephyr
var på resa från Stockholm till Kristiania
m ed last och passagerare.

K ustangam a gick Smögen förbi
Smögen har naturligtvis sedan urm innes
tider h aft båtförbindelse m ed fastlandet.
F örst rodde eller seglade m an över till
G ravarne, m en så sm åningom upp sto d
reguljära förbindelser både lokala och
längs kusten. Någon fullständig redo
görelse för alla större och m indre passa
gerarfartyg, som anlöpt Smögen, kan
det inte bli, då varken kunskaper eller
utrym m e räcker till, m en m ed hjälp av
gamla turlistor skall jag väl k unna spåra
upp de viktigaste båtförbindelserna m ed
Smögen u nder årens lopp.

tygs AB G öteborg-Ström stad satte så
lunda in ångaren A lbert Ehrensvärd på
traden
G öteborg-Ström stad-K ristiania
(Oslo) 1874, och 1877 byggdes den ele
ganta kustangaren Oscar D ickson, som
många av oss m inns u nder nam net Oslo.
Inte heller dessa för sin tid bekväm a
kustångare anlöpte Smögen. Tången var
fortfarande Sotenäsets huvudbrygga,
som inte anlöptes varje tu r. Så här kun
de en annons lyda på 80-talet: Ångf.
Oscar D ickson, k ap ten O tto Cnatingius,
avgår från G öteborg hvaije söndag kl.
6 f.m . till Ström stad och K ristiania anlöpande Lysekil, Fjellbacka och Grebbestad. Vid K yrkesund, M ollösund, Gullholm en, Tången, H afstenssund och Dröb ak stoppas för b åt. Resan fullbordas
på 15 a 16 tim m ar.
Å ngbåts AB Bohuslänska K usten,
som bildades 1876, satte in den nybygg
da ångaren Uddevalla i konkurrens med

Ångaren Oscar Dickson anlöpte inte Smögen men gjorde uppehåll vid Tången.
Foto från Bertil Söderbergs samlingar.
H julångarna U nion, Uddevalla, S tröm 
stad och Eugenia var de första i reguljär
fart på bohuskusten. Prem iären ägde
rum med den lilla U nion i maj 1848, så
kom Uddevalla och Ström stad på 50-talet
och Eugenia, som 1868 ersatte S tröm 
stad avslutade hjulångareepoken. Ingen
av dessa anlöpte em ellertid varken Sm ö
gen eller Gravarne, u tan endast Tången
(Fisketången), som låg läm pligt till vid
farleden. Så fick m an ta sig till de övriga
fiskelägena på egen h and med rodd- eller
segelbåt.
De gamla hjulångarna ersattes på
1870-talet av propellerångare. Ångfar-

S tröm stadsbolaget 1878, och 1891 till
kom det ståtliga flaggskeppet G öteborg
på den y ttre traden. Passagerarna fick
som tidigare b orda ångaren vid passage
av Fiske tången. K onkurrensen var hård
och k u stb åtarn a hade b råtto m .

Å ngbåtarna kom m er även till Smögen
M arstrands Å ngbåts AB inledde sin k u st
trafik m ed ångaren A lbrektsund, som
sattes i trafik i januari 1870. Ångaren
gick em ellertid b ara till M ollösund via
M arstrand och Stenungsund. Företaget
om bildades 1875 till M arstrands Nya
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Livligt i Smögen sommaren 1938
Ångbåts AB Bohlänska K usten och
M arstrands N ya Ångfartygs AB gav i
slu tet av 30-talet u t gem ensam m a tu r
listor med b iljettpriser och fo to n av
bolagens fartyg. Ur 1938 års sommarturlista har jag roat mig m ed a tt plocka
u t veckans anlöp av Smögen. Tänk den,
som k u n n at besöka Smögen en som m ar
söndag, då u nder lo p p et av två tim m ar
fem ångbåtar lade till i den trånga h am 
nen. Men 1938 gjorde jag rekryten i
Uddevalla och hade varken pengar eller
någon kam era a tt användas vid en resa
m ed s/s B yijorden till Smögen.

f

Viken var pionjären på traden Uddevalla-Smögen. Foto ur Dag Alméns samlingar.
Å ngfartygs AB och föjande år började
nybyggda ångaren W estküsten sina tu 
rer. Resorna u tsträcktes så sm åningom
till Lysekil, och u nder senare hälften av
80-talet flyttades positionerna ytterligare
n o rru t m ed Smögen som slutstation för
en del av M arstrandsbolagets växande
ångbåtsflotta.
I en turlista från 1887 fram går, a tt
Bohuslänska Kustens ångare V iken tis
dagar kl 12 m idd. och onsdagar kl 3
e.m . avgick från Uddevalla till Smögen
anlöpande Lysekil, M almön och Gravarne m .fl. stationer. Ångaren Bohus av
årgång 1888 besökte också Smögen på
sina lastresor till K ristiania (Oslo) från
G öteborg via Uddevalla-Lysekil-Strömstad och Fredrikshald (H alden). Bohus
tog också e tt m indre antal däckspassa
gerare.
År 1907 var det slutseglat fö r Ström stadsbolaget. Bohlänska K usten köpte
de båda ångarna Oscar D ickson och
Albert Ehrensvärd, Den sistnäm nde
tjänstgorde m est som reserv och uthyrningsbåt. K onkurrensen var b o rta och
kustångam a kunde nu ta det litet lugna
re på sina resor till Norges huvudstad,
som ännu bar nam net K ristiania. Kanske
var d et nu, som de stora båtarn a började
anlöpa Smögen? Eller var det m åhända
ännu senare? T yvärr h ar jag inga turlis
to r, som läm nar besked härom .
M arstrandsbolaget flyttade om kring
1930 sin ändstation från Smögen till
Gravarne och i m itten på d e tta decen
nium infördes som m artid dubbla dagliga
expressturer fram och åter m ellan G öte
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borg och Gravarne.
Både Smögen och Gravarne kom att
bli viktiga anhalter även för Bohusläns
ka Kustens ångare, i synnerhet sedan
Sotenkanalen öp p n ats för trafik som 
m aren 1935. Bolagets linje mellan U dde
valla och Lysekil förlängdes till Hunnebostrand genom S otenkanalen, som
kom a tt bli en givande tu rista ttrak tio n .
Smögen anlöptes givetvis på dessa resor.
Nog kunde d et bli trångt i h am nen, i
synnerhet, om någon av ängarna förse
nats och råkade anlända sam tidigt som
en annan var beredd att avgå.

D et kan tilläggas, a tt Bohuslänska Kus
tens ångare Kung Rane u nder några
krigsår sattes in på traden GöteborgL ysekil-Ström stad och därvid anlöpte
Smögen. B yfjorden, som sålts till k ro 
nan ersattes av Robert Thorbum och
Valborg på den populära trad en Uddev alla-H unnebostrand.
M arstrandsbola
gets ångare W estkusten och Tjörn har
också u n d er en kortare period anlöpt
Smögen på sin resa från G öteborg till
Gravarne.
Vad kostade resan 1938?

Det kanske kan vara intressant att veta,
hu r m ycket det kostade a tt resa till
Smögen 1938. De båda dom inerande
rederierna hade sam ordnat b iljettpriser
na. Man kunde t.o .m . lösa en t.o .r. Göteborg-Sm ögen och resa m ed ång. G ö te
borg ena vägen och tillbaka m ed ång.

St Erik blev den sista av Marstrandsbolagets fartyg som trafikerade Smögen.
Foto: Dag Almén den 1 augusti 1962.

Söndag:
kl. 00.40
12.45
13.00
13.15
13.50
14.40
16.00
21.20

Albrektsund
Byfjorden
Oslo
Göteborg
Bohuslän
Bohuslän
Byfjorden
Albrektsund

Gravame-Gö teborg
Uddevalla-i lunncbostrand
Oslo-Strömsiau-Göteborg
Göteborg-Strömstad-Oslo
Göteborg-Gravame
Gravame-Göteborg
Hunnebostrand-Uddevalla
Göteborg-Gravame

Måndag:
06.40
07.15
13.50
14.40
20.15
21.20

Marstrand
Albrektsund
Lysekil
Lysekil
S:Erik
Marstrand

Gravame-Gö teborg
Gravame-Göteborg
Göteborg-Gravame
Gravame-Göteborg
Göteborg-Gravame
Göteborg-Gravame

Tisdag:
06.40
07.15
12.30
12.30
13.50
14.40
16.00
19.00
21.20

Marstrand
S :t Erik
Uddevalla
Byijorden
Bohuslän
Bohuslän
Byijorden
Lysekil
Marstrand

Onsdag:
06.40 Marstrand
07.15 Lysekil
13.50 Bohuslän

Gravame-Göteborg
Gravarne-Göteborg
Oslo-Strömstad-Gö teborg
Uddevalla-HunneDostrand
Göteborg-Gravame
Gravame-Göteborg
Hunnebostrand-Uddevalla
Göteborg-Gravame
Göteborg-Gravame

Gravame-Göteborg
Gravame-Göteborg
Göteborg-Gravame

14.00
14.40
19.15
21.20

Oslo
Bohuslän
Albrektsund
Marstrand

Göteborg-Strömstad-Oslo
Gravame-Göteborg
Göteborg-Gravame
Göteborg-Gravame

Torsdag:
06.00
07.15
12.15
12.30
13.50
14.40
16.00
19.00
21.20

Marstrand
Albrektsund
Byijorden
Göteborg
Bohuslän
Bohuslän
Byfjorden
S :t Erik
Marstrand

Gravame-Göteborg
Gravame-Göteborg
Lysekil-Hunnebostrand
Göteborg-Strömstad-Oslo
Göteborg-Gravame
Gravame-Göteborg
Hunncbostrand-Lysekil
Göteborg-Gravame
Göteborg-Gravame

Fredag:
0640
07.15
13.50
14.30
14.40
19.00
19.00
2 12 0

Marstrand
S :t Erik
Bohuslän
Uddevalla
Bohuslän
Lysekil
Bohus
Marstrand

Gravame-Göteborg
Gravarne-Gc teborg
Göteborg-Gravame
Göteborg-Strömstad-Oslo
Gravame-Göteborg
Göteborg-Gravame
Goteborg-Uddevalla-Fredrikstad
Göteborg-Gravame

Lördag:
06.40
07.15
13.50
14.40
17.45
21.20

Marstrand
Lysekil
Bohuslän
Bohuslän
Albrektsund
Marstrand

Gravame-Cöteborg
Gravame-Göteborg
Göteborg-Gravame
Gravame-Göteboig
Göteborg-Gravame
Göteborg-Gravame

En veckoturlista fö r trafiken på Smögen sommaren 1938.
Bohuslän. En sådan b iljett kostade 14
k ronor i första klass och 10 i tredje. På
söndagarna var det billigare 10 resp.
7: 50. Från Uddevalla till Smögen be
talade m an 5 kr. resp. 3: 25 och från
S tröm stad 7 resp. 4: 50. Enkel till G ö
teborg kostade 10 kr resp. 6 :5 0 . T .o.r.
G öteborg-Oslo betingade i första klass
33 kr och i tredje 22 kr. Ö vernattning
skedde i Ström stad. En h y ttp lats kos
tade 3: 25 inkl. betjäningsavgift, vilket
m otsvarade e tt förstklassigt hotellrum .
Det var m ycket pengar för en fattig
beväring, som på den tiden hade 50 öre
om dagen. En rundresa på By fjorden
för 75 öre eller en söndagsutfärd m ed
ångaren V iken till H afstenklippan var
allt jag kan m innas jag kostade på mig.
Priset var endast 1 kr. för e tt par tim mars resa.

G öteborg en liten passage rarångare,
som fick nam net G rebbestad. Hon
levererades till nybildade H am burgsunds
Å ngbåts AB och var avsedd för lo k altra
fiken i väl skyddade farvatten mellan
H am burgsund, Fjällbacka och G rebbe
stad. Den lilla ångaren visade sig vara en
god sjöbåt och tu rern a u tsträck tes snart
till Lysekil i söder och ända till Fredrikshald (H alden) och t.o jn . till Töns-

berg i norr. Det förefaller ganska o tro 
ligt, a tt lilla G rebbestad skulle klara
både Soten, T jurpannan och Oslofjorden i h årt väder. Men d et gjorde hon
tydligen m ed skickliga skeppare vid
ratten.
Lysekilsbom a, som k ö p t in sig i re
d eriet, genom drev en utvidgning av
verksam heten. En norsk ångare byggd i
M otala 1877 inköptes 1898 och d öptes
till N orrviken. H on fick rycka in på
G rebbestad: s tidigare trad från Lysekil
till Norge, m edan den senare statio n era
des i Lysekil, varifrån hon gick till Smö
gen och Gravam e i norr m ed anlöp av
bryggor i både Brofjorden och Åbyfjorden. S öderut anlöpte hon bl.a. Käringön
och Ellös och gjorde också tu rer inåt
G ullm arsfjorden.
H am burgsunds Å ngbåts AB skaffa
de sig en tredje ångare, som h östen 1908
levererades från Eriksberg u nder nam net
Skärgården. H on var avsedd för trafiken
m ellan H am burgsund och Lysekil. D en
na lilla ångare, som sedan kom a tt tra 
fikera Stockholm s skärgård u n d er n am 
nen Brevik III och V ärm dö, har n a tu r
ligtvis också guppat om kring p å den
o fta vildsinta S otefjorden, tills hon
1913 såldes och ham burgsundsrederiet
avvecklades. F öretagets tre ångare var
givetvis stadiga gäster i Smögens ham n.
E tt n y tt foretag bildades i H am 
burgsund u n d er nam net Å ngfartygs AB
H ornborg,
vilket övertog
ångarna
G rebbestad och N orrviken. E fter några
år såldes ångarna till sina befälhavare,
vilka båda h ette Carlsson. N orrviken
slopades om kr. 1930 efter a tt ha legat

Manga sm arederier i Bohuslän
Det har ju också funnits en mängd
lokalbetonade fartyg, som u nder årens
lopp anlöpt Smögen. Dessa är det em el
lertid b etydligt svårare a tt få grepp om ,
då de flesta inte var registrerade och en
del endast gjorde tillfälliga besök i Sm ö
gen för a tt förstärka den livliga sommartrafiken.
Låt mig gå tillbaka till 1892. Då
byggdes vid Eriksbergs Mek. V erkstad i

Livlig trafik. Göteborg backar ut. Bohuslän och Oslo på ingående. Foto frän 1930talet. Ur Smögens Hembygdsförenings samlingar.
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overksam en längre tid , m edan Grebbestad , som en kortare tid hade Ö rn som
hem o rt skrotades först i början av 40talet. Man klarade inte konkurrensen
med landtransporterna.
I o k to b e r 1916 fick Smögen en
egen skärgårdsbåt, då C Jam es A nders
son köpte ångaren S tröm stad, byggd
1892 vid Eriksberg. Hon sattes em eller
tid aldrig i trafik, u tan såldes efter e tt år
tillbaka till S tröm stad, där h on förut
hörde hem m a. Det var sam m a lilla
vackra ångare, som u nder e tt kvarts
sekel trafikerade G öteborg-H önö Klova
och gjorde u tfärd er till Vinga, tills hon
togs u r trafik år 1953 och gick skrotnignsdöden till m ötes.
En liten ångare, som fick Hovenäset
som h em o rt 1940 knallade m ellan Lyse
kil Smögen och Gravarne u nder nam net
Idun. Hon hade sedan 1907 trafikerat
Dalslands kanal, men fick nu pröva på
Bohusläns storm iga vatten. Idun sål
des till G ullholm en 1950. Hon byggdes
om och fick m o to r inm onterad. I
många år gick hon som passbåt mellan
Hälleviksstrand och Käringön. Hon togs
u r trafik 1969 efter ett allvarligt m o to r
haveri och är num era skrotad efter
m ånga års förfall.

Smögen får en egen angbät
Vad jag vet skulle det dröja ända tills
1943, innan Smögen fick en egen ång
b å t i trafik. Då inköptes nämligen den
gamla ångaren Södra Skärgården från
Styrsö och döptes om till S oten, under

vilket nam n h o n existerar än i dag som
en av världens äldsta fartyg. Hon motoriserades 1948 och i sam band härm ed
ändrades hem o rten till G ravarne, som
num era kallas Kungsham n.
Sotens historia är alltför välkänd
för a tt här relateras i sin h elh et. Men
sedan hon byggdes i O skarsham n re
dan 1868 har h o n h aft å tta nam n näm ligen:

1868 - 1885 Enköping
1885 - 1900 Ö stham m ar
1900 - 1911 Skokloster
1911 - 1914 Arholma
1914 - 1915 V äddö
1915 -1934 G lafsfjorden
1934 - 1943 Södra Skärgarden
1943 Soten

Bröderna Karlsson stod som ägare till
S oten, som än i dag föres av Erik Karls
son och hans son. H on går num era en 
dast i trafik som m artid m ed Lysekil
som utgångsham n.
Först sattes den gamla ångaren in
på traden Fjällbacka-Lysekil. Man b e
hövde nu inte fru k ta Soten, efter vilken
fartyget få tt sitt nam n. Sotenkanalen
hade ju invigts å tta år tidigare. Traden
förkortades efter några år till SmögenLysekil m ed mellanliggande bryggor.
S om m artid gör hon även ru n d tu rer
kring Skaftö.
Bröderna Karlsson var också ägare
till det lilla m oto rfarty g et S otefjorden,
som för det m esta forslat badgäster till

Soten trafikerar ännu Smögen. Här en unik bild som ångbåt. Foto frän Per Larsson.
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d et säregna Hållö. Men hon har också
g ått på S oten: s nuvarande trad mellan
Smögen och Lysekil. Sotefjorden är inte
heller någon ungdom . H on byggdes
nämligen 1880 i Ljusne som Stockholm s
första sjöångspruta med nam net S: t
Erik. 1934 förvandlades hon till passagerarm otorfartyget Sotefjorden med
h em o rt i Smögen. En tid hörde hon
hem m a i H am burgsund, m en återvände
till Smögen för a tt ingå i Bröderna
Karlssons Båttrafik.
”M o to rstan k o m as” tidsålder
Därmed är vi innne på avdelningen
m o to rfarty g , vilka inte är så lä tta att
hålla reda på. De, som varit i Smögen,
h ar väl inte k u n n at undgå a tt se m /s
Ägir, som före brons tillkom st kilade
fram och åter mellan K ungsham n (G ra
varne) och Smögen. Den trafiken b ö r
jade m o t slutet av 1920-talet då Pontus
Hansson frän Hasselösund började idka
passagerartrafik med en liten m o to rb åt
som h ette A nna. Några år senare in
k ö p te han den första Ägir som var ett
m indre m otorfartyg. 1936 levererades
den nuvarande Ägir från Skredsvik varv
och hon finns fortfarande kvar i Smö
gen och går u n d er som rarna i trafik tvärs
över ham nen till Restaurang Magasinet.
Ägir ser u t som de flesta av de s.k.
” stå n k o r” , som u nder årens lopp gått i
lokaltrafik i hela Bohuslän från G öte
borg i söder till Ström stad i norr.
En sådan h ette Gullm aren och äg
des av skeppare Nils W ikström i Drags
m ark. Med den gjorde han reguljära tu 
rer till K äringön, u p p efter Gullmarsfjorden och en gång i veckan även till Sm ö
gen. H on var byggd av trä redan 1907 i
Ström stad och ham nade så småningom
i Hjo u n d er nam net G uldkroken, men
lär num era inte längre gå i trafik.
En annan liten lokalbåt h ette Max,
byggd i G öteborg 1911. H on var en tid
hem m a i Ö rn och to rd e väl också höra
till dem , som hade Smögen inom sitt
trafikom råde. Max, som var en järn b åt,
slutade sina dagar vid Torekov, där hon
efter om byggnad en tid gick mellan
näm nda o rt och Hallands V äderö.
I H ovenäset eller Näset, som det
lilla fiskeläget i allm änhet kallades, har
det också funnits trafik b åtar. En h ette
sålunda N äset, byggd 1930 i Söndeled
på norska Sorlandet. Hon kom nybyggd
till Bohuslän och såldes åter till Norge
någon gång på 40-talet.
Sannolikt har det gått flera m indre
passagerarfartyg i farvattnen kring Smö-

gen och Gravarne. De var em ellertid inte
registrerade och därför svåra att följa
upp. Många fiskare har säkert tjänat en
extra slant genom att frakta passagerare
till Hållö eller Graverne med sina båtar
av m indre m odell. Även s.k. badgäst
seglare var ju på sin tid en sorts passa
gerarbåtar, som tog turister med på u t
färder i grannskapet — e tt outforskat
område.
Den här skildringen gör inte an
språk på a tt vara fullständig. Den vill
endast ge e tt intryck av den livliga b å t
trafik, som förr dom inerade Smögens
ham n, vilken då var fylld av fiskebåtar,
men i dag översvämmas av fritidsbåtar
av alla de sorter. M/s Soten är ännu en
daglig som m argäst i Smögen, och någon
gång kan m an t.o.m . få se en äkta ång
b åt. när s/s Bohuslän vid enstaka till
fällen gör Smögen den äran.

Dag Almén

Den första Agir som trafikerade Smögen-Gravarne. Foto ur Smögens Hembygdsförenings samlingar.

Ångtrålare
U nder en ganska intensiv period i böijan
av d etta seklet fanns det på Smögen
många ångrålare. De inköptes från Eng
land och Tyskland av rederier hem m a
hörande på Smögen. Den första ångtrålaren h ette V iking m en den förliste på
sin första expedition till Island 1907.
D ärefter inköptes Laxen 1908 som följ
des av Hajen och Hvalen 1909. Två år
senare inköptes D elfin , E d ith , R uth och
Judith. 1914 inköptes de tre sista ångtrålarna A sta, Blenda och Thor. Alla
dessa trålarna var på en storlek av o m 
kring 150 b ru tto to n och fyllde under
många år en viktig funktion i det svens
ka fisket.
E fter första världskrigets slut började
det bli besvärligt för denna storlek av
ångtrålare och de försvann successivt
under 1920-talet. Mänga såldes till u t
landet m en en hel del blev upphuggna i
Sverige. De ersattes i viss utsträckning
av större ångrålare m ed G öteborg som
hem ort och i en del av dessa fanns det
delägare från Smögen. R uth var den
sista ångtrålaren som läm nade Smögenflo ttan och det var 1928. Å ngtrålarnas
saga var slut i böijan av 1950-talet då
det var för oekonom iskt a tt driva dessa

i förhållande till m o to rtrålarn a som då
började byggas större och kraftigare än
tidigare. E fter en 50-årig epok inom det
svenska trålfisket försvann ångtrålarna
nästan spårlöst.
Ägarna till ångtrålarna från Smögen
var partrederier m ed flera delägare. Det
var o fta de stora fiskexportörem a Häller
& O denberg och C Jam es A ndersson
som stod i spetsen för rederierna med
aktiva fiskare som delägare. O fta var
ägarintressena splittrade på m indre an 
delar i de olika ångtrålarna.
Fisket bedrevs m est i K attegatt,
Skagerack och N ordsjön. Fångsterna
landades i G öteborgs Fiskham n som
färdigställdes 1910. G enom ängtrålarnas
genom brott i början av seklet skapades
det e tt behov av en särskild fiskeham n i
G öteborg och den kom att bli ångtrålaras hem m aham n.
Islandsexpeditionen 1915

A tt det skulle h öra hem m a förhållande
vis så m änga ångtrålare på Smögen b e
rodde troligtvis på att d et därifrån u t
rustats m ånga Islandsexpeditioner. Den
första expeditionen blev av 1906 och

d ärefter bedrevs dessa expeditioner u n 
der en följd av år. Fisket skedde u n d er
slu tet av juli till början av septem 
ber då förhållandena för sillfisket var
gynnsam m a på Islands nordkust.
Islandsexpeditionen 1915 bestod av
åtta svenska ångtrålare. Olika firm or
hade engagerat sig och störst var det
W itteska konsortsiet m ed fyra stycken
ångtrålare. K onsortiet bestod av Frans
W itte & Co, A ron A ndersson & Co och
Engblad & Co från G öteborg samt
Häller & Odenberg och C Wallentin från
Smögen. De bedrev fisket med trålarna
Mars, D elfin , Laxen och Edith som var
utru stad e för snörpvadsfiske.
Den W itteska expeditionen hade sina
anläggningar i A kureyri vid E yrafjorden
där sillen lossades från trålarna. Själva
A kureyri låg langt in i fjorden och trå 
larna behövde en gångtid från fiske
platserna vid Kap Nord på Islands n o rd 
västkust till lossningsplatsen på om 
kring 12 tim m ar. Det kunde ibland vara
o n t om tid för sillen var i färskt till
stånd m ycket öm tålig och var det m er
än 20 tim m ar efter fångst som den
landades i A kureyri så blev den van
ligtvis kasserad och gick till guanofabri
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Vy över hamnen i Aukureiri 1915. Vid kajen ligger Göteborgsängaren BLANCHE. På återresan prejad och införd till Lerwick.
BLANCHE var lastad med 2800 tunnor sill förden Witteska expeditionen men släpptes efter någon vecka.
kerna. A tt ha salteriet så långt från
fångstplatsem a innebar dock a tt man
hade förhållandevis gott om lokal ar
b etsk ra ft. Tillgången på arbetskraft för
m o ttag an d et av fångsterna var annars
m y ck et knapp tack vare den stora om 
fattning som fisket bedrevs. Islands be
folkning var då liksom nu inte bland de
största i världen. S alteriarbetam a var
både m än och kvinnor som u nder några
h ektiska m ånader fick m öjlighet att
tjäna stora pengar på sillfisket.
Trålaren Laxen under befäl av Charles
Stranne från Smögen hade fö ru to m
m askinfolk och stew ard 14 fiskare om 
b o rd . Om fisket gick bra kunde m an
tjäna stora pengar, upp till 800 till
1000 kro n o r u nder några m ånader. Fis
karna erhöll 13 öre p er tu n n a sill och
in täk tern a m inus proviantkostnaderna
gav e tt rent n e tto till fiskarna.

Fiskarna skrev kontrakt

Innan avresan skrev fiskarna och utrusta rn a av expeditionen e tt k o n tra k t vil
k et löd följande:

Undertecknade förbinda oss att med
följa den a f Herrar Frans Witte & Co.,
Aron Andersson & Co., Engblad & Co.,
Göteborg, samt Häller & Odenberg och
C Wallentin, Smögen, till Island denna
sommar bestämda expedition fö r sill
fiske, som beräknas avgå i början av juli
innevarande år.
1. Expeditionen skall bestå av en ång-
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trålare, nämligen Laxen, Kapten Charles
Stranne, utrustad med en i fullgodt
skick varande snörpvad och två vadbåtar.
Härtill förhyras 14 man, som i ersättning
härför betinga sig 13 öre per saltad tun
na, samt 16 öre för sill som kommer att
kryddas, om hujvudet afkapas, då tun
nan i likhet med den salta sillen ej får
påfyllas efter första igenslagningen på
fiskarnas bekostnad. Sill som kryddas
och hujvudet ej afkapas, behandlas i lik
het med den salta och betalas efter sam
ma pris. Och skall i tunnorna nedsaltas
fisk, fullgod, helfärsk sill öfver hvilken
insaltning respektive utrustares förmän
på saltningsplatsen äga full bestämman
derätt, sä att endast god vara blir
insaltad. I öfrigt enligt vrakarelagens
bestämmelser på Island. Båten skall
hafva sin hufvudstation vid Akureyri
eller Krossanäs.
2. Vi förbinda oss emot ofvan stipule
rade villkor, utom det som tillhör fisket,
att utan afgift ilandföra den sill som
fångas, iland och ombordföra kol till
den båt med hvilken vi fiska, törnvis
hälla vakt och roder törnar under far
tygets gång, vara behjälpliga vid even
tuell skiftning a f last från ett fartyg till
ett annat eller inlastning a f tunnor från
land äfven ombordbringa det färskvatten
som tilltränges fö r såväl manskap som
pannan. Skulle någon hjälp behöfvas vid
saltningen eller annat arbete och fångst
fartyget ligger iland, sä påtaga vi oss där
vid vara behjälpliga mot en afgift av 40
öre per timma.

3. Uppgörelse skall ske efter hemkoms
ten, skulle någon däremot behöfva för
skott, utbetalas sådant med högst 50
kronor före båtens afgång härifrån.
Samtliga underskrifna förbinda oss att ej
under tiden till eller från Island eller
under tiden fö r vistelsen därstädes be
gagna sprit eller andra alkoholhaltiga
drycker, varde den eller de felande där
igenom förlustiga halfa sin förtjänst, i
hvilket fall hälften tillfaller fiskelaget
och hälften expeditionens utrustare.
4. Utrustarna a f expeditionen utse A l
fred Hansson och Johan Olsson som le
dare fö r fisket, och förbinda vi oss fiska
re att åtlyda dem jämte kapten under
fisketuren, emot vite, som den eller de
treskandes ansess hafva gjort sig skyldiga
till, eller enligt Svensk Sjölag.
5. Skulle vid något tillfälle den färska
sillen blifva kasserad a f sillvrakare skall
denna försäljas till guanofabrik till högs
ta möjliga pris, hvaraf fiskarna erhålla
1/3 och expeditionens utrustare 2/3.
6. Skulle det inträffa under fisket vid
Island någon gång att vi fånga sill innan
fö r territorialgränsen och blifva ådömda
plikt, betalar expeditionens utrustare
2/3 och fiskarna 1/ 3.
Sålunda denna dag öfverenskommet
hafva vi a f detta kontrakt upprättat 2
lika lydande exemplar, hvaraf Häller &
Odenberg erhållit ett och Kaptenen ett
samt undertecknat samma i

Göteborg och Smögen den 19/6 1915
14 stycken namnunderskrifter

ner. Samtliga ex peditioner fiskade fö r
hållandevis dåligt och tro ts e tt fö rd u b b 
lat antal b åtar sedan året innan blev
totalfångsten inte m ycket större.

Fiskarna på Laxen fick 2 4 4 kronor

U nder säsongen 1915 fiskade Laxen
2683 tu n n o r sill fördelade på 2179 tu n 
nor färsksaltad sill, 197 tu n n o r sjösaltad
sill sam t 307 tu n n o r kryddsill m ed h u 
vud. Således fick fiskarna 4883,06 kro 
no r för fisket. En m indre del av fångsten
gick till guanofabriken och av det fick
fiskarna dela på 80 kronor. D essutom
tillkom e tt extra bidrag till proviant på
20 k ro n or per m an. F ör hela expeditio
nen innebar d e tta e tt b ru tto för fiskarna
på Laxen 374,50 kro n o r och så tillkom
avdraget på proviant under expeditio
nen på 129,52 kronor. N etto fö rtjän s
ten per fiskare blev då 244,88 och d e tta
var nog i m insta laget. De andra trålarna
i den W itteska expeditionen fiskade nå
got b ä ttre och bäst fiskade Mars där var
och en fick u t 579 kronor.
Innan avfärden från Smögen hade de
flesta tagit u t 50 kronor i försk o tt och
sedan tog de u t m ellan 10 till 20 k ronor
på Island. Några större sum m or var det
således inte som fiskarna på Laxen fick.
A tt för 170-180 kronors förtjänst under
dessa m ånader med saknad av hem och
familj var nog inte så m ycket som de
hade ho ppats på.

Ångtrålaren Laxen
Laxen byggdes 1896 av G. Seebeck A.G.
i G eestem unde för O ldenburger-Hochsee
Fischerei G esellschaft i O ldenburg. Den
var således 12 år gammal när den inköp
tes till Sverige den 20 m ars 1908. Som
tysk h ette hon Shilling H öm och hade
u nder den tyska tiden en b art h a ft två
ägare. Den sista ägare kö p te henne an
tagligen 1900 och d et var e tt partrederi
m ed 14 delägare i Hamburg. F ö rst var
W. G ärtner huvudredare för trålaren
m edn avlöstes efter några år av en annan
delägare som h ette A rthur Köser. De

R edan 1910 drog sig C Jam es Andersson
u r p artred eriet och sålde sina andelar
till C.A. Häller, Nils Stranne, Edward
Jansson, Charles Stranne sam t Bröderna
Hansson i G öteborg.
H östen 1914 gjorde delägarna en nå
got konstig uppgörelse som skulle visa
sig få om fattande konsekvenser en del år
senare. Nu var d et så a tt ägareförhållan
dena för ångtrålarna L axen, Hajen och
Hvalen var likartade och de önskade a tt
så också skulle vara m ed D elfin där flera
av delägarna hade andelar. Nu glömde
m an tydligen b o rt a tt e tt partrederi en 
b a rt kan äga en b åt och de betrak tad e
dessa fyra partrederierna som e tt bolag.
De beslöt a tt d et skulle anses a tt rede
rierna gick ihop den 1 o k to b er 1913 och
tillgångarna var då värderade till följan
de. L axen, Hajen och Hvalen 90 000
k ro n o r och D elfin 30 000 kronor.

Goda avsättningsm öjligheter
För u tru starn a av expeditionen gick
det nog betydligt b ättre. Efterfrågan
på sill var m ycket stor i Sverige och
avsättningsm öjligheterna m ycket goda
tack vare kriget som pågick. Flera av
ångarna som transporterade silltunnorna
till Sverige blev uppbringade av engels
m ännen och införda till Lerw ick. De
blev kvarhällna e tt tag men släpptes till
slut så a tt de kunde fo rtsätta sin resa till
Sverige. U ppbringningarna skapade na
turligtvis en viss oro. Mot slutet av sep
tem ber 1915 hade till G öteborg införts
närm are 50000 tu n n o r sill. Hela säson
gen 1915 beräknades det att ha fiskats
över 400 000 tu n n o r sill vid Island vil
ket var den bästa säsongen dittills. Till
Norge hade det införts över 139 000
tu n n o r sill fram till den 18 septem ber,
sedan hade ju danskar och islänningar
fiskat också.
T rots de siffermässigt goda fångster
na gav inte säsongen det goda n etto som
m ånga hade önskat. Orsaken till d etta
var a tt det deltog så m ånga expeditio

fick 23 000 m ark för sin Shilling H öm
när de sålde henne till det nystartade
rederiet på Smögen.
Partredieriet hade följande sam m an
sättning och flera av dessa personer som
nu kö p t sig en del i Laxen skulle under
m änga år fo rtsätta a tt ägna sig åt fisket
med ångtrålare och även köpa andelar i
m ånga andra trålare.

Carl Alfred Häller
A nders O denberg
C Jam es Andersson
Carl Wallentin
Nils Stranne
Edward Jansson
Charles Stranne

2 /1 0
2 /1 0
2 /1 0
1/10
1/10
1/10
1/10

Nu hände det inte så m ycket på en
del år m er än a tt Carl Wallentin ty d li
gen överlät sin andel till Häller & Odenberg någon gång under slutet av 1910talet. 1917 beslöts dock att b åtarna
skulle få G öteborg som hem ort och
Laxen fick nu LL 622 överm ålat och ny
d istriktsbeteckning blev GG 718.
Tyvärr skulle firm an Häller & Odenberg kom m a på obestånd och gick 1921
i konkurs. F ör att inte ångtrålarna
skulle dras med i konkursen överläts
betalningsansvaret på Häller & Odenbergs skulder i trålarna på C.O. Lundqvist i G öteborg.
A tt vara redare för ångtrålare i b ö r
jan av 1920-talet var ingen lysande affär
och rederiet hade tagit e tt kreditiv på
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underhållet var nog inte vad d et borde
vara m ed tanke på alla besvärligheter
som rederiet haft.
Den 5 april 1927 säljer Nils Strannes
d o tte r E dith Conradi sin del i Laxen och
Delfin till A ugust H anson och Charles
S tranne. D et en gång så stora p a rtre 
deriet har nu enbart två delägare. August
Hansson 5 7 /8 0 och Charles Stranne
2 3 /8 0 i Laxen och D elfin.
Redan den 29 juli 1927 säljes Laxen
för 4 000 k ro n o r till C.O. Lundqvist i
G öteborg för upphuggning. E fter a tt allt
av värde avlägsnats från trålaren läm na
des skrovet a tt förintas av tidens tand
där nu Skarviksham nen är belägen. En
b it in på 1930-talet kunde m an fo rtfa
rande läsa nam net på resterna av vad
som en gång varit ångtrålaren Laxen.

Ångtrålaren Laxen från Smögen på Island vid en av de många expeditioner som hon
deltog i. Foto från Julia Stranne.
50 000 kronor för att lösa de värsta
skulderna. 1921 säljer rederiet Hvalen
och har nu således tre b åtar kvar. Laxen
värderas till 5 000 kronor, D elfin till
12 000 k ronor och Hajen till 4 000 k ro 
nor. Å ret därefter övertar A ugust Hans
son C.O. Lundqvists förpliktelser och
blir således den störste ägaren i det
decim erade rederiet. Edw ard Jansson
säljer också sina andelar den 15 juni

G öran Ohlsson

Laxen ex Shilling H öm

1922 till Charles Stranne. N ågot senare
säljes Hajen för a tt få kapital till Fiskeri
AB Hajen och bakom d e tta företag stod
A ugust Hansson.
De försökte tydligen rekonstruera re
deriet på flera olika sätt m en tydligt är
att de oklara ägareförhållandena som
rådde och de dåliga tid ern a fö r fisket
gjorde det hela m ycket besvärligt. Trå
larna började nu också a tt bli gamla och

M askin: C 2 Cy 17 1 /16” & 32 5 /8 ” 2 2 ” tillverkad vid byggnadsvarvet på
200 HK
B ru tto : 137,28 N etto : 40,43
Längd: 3 3 ,7 0 Bredd: 6,46 D jup: 2,90

att tvenne lotsar funnos. Mera in fo rm a
tion kan erhållas u r lotschefernas o ffi
ciella handlingar, som finns tillgängliga
från 1800-talets början, Sålunda kan
m an läsa följande i ” Rulla på lotsbetjeningen u ti V ästra Lots-Chefs D istrickt
År 1810-1811-1812. ” Lotsen Sven Pers
son född 1775, boningsplats Smögen,
strandsittare, blev lärling 1792, KronoeDräng 1807, ordinarie lots 1811” . I
övrigt fram går a tt denne Sven Persson
är ”uppasslig, försvarlig kunskap, god
frö jd ” .
I rulla från 1838-1847 m eddelas:
” Vid Kungsham ns lotsplats där finns
Hans A ndersson f. 1780, b o r u ti eget
hus på Smögen, h ar ej fått någon b e 
straffning eller anm ärkning, blev lärling
31/3 1812, second lots 2 8/9 1820,
m ästerlots 15/4 1831” .
En av de m est kän d a lotsarna i Sm ö

gens lotsplats historia var Lars Larsson,
född 16/9 1816, som blev second lots
1845 och året därpå m ästerlots. Larsson
krö n te sin bana med a tt bli u tnäm nd till
L otsålderm an vid Kungshamns lotsplats
år 1854. I vardagslag gick han dock u n 
der benäm ningen ” Å lderm an i K ilen”
efter den plats där han b o d d e. Huset
ligger intill nuvarande hem bygdsm useum och v attn et gick på den tiden in
till h uset. Enligt N. A m eck fanns en
järnring fastsatt i husgrunden där man
förtöljde m indre b åtar. Lars Larsson var
m ed om en intressant bärgning som fick
e tt långt rättsligt efterspel. I juli 1857
strandade skonerten Delphin vid Tryggöskär. Den O ldenburgiske skepparen
S. Byl och lotsålderm annen Lars Lars
son hade kom m it överens om h u r bärg
ning av fartyg och last skulle ombesöijas. Bärgarlönen uppgick till 2.000

Regestreringsnum m er: 5707
Signalbokstäver: JVGQ
Byggd 1896 av G. Seebeck A.G. i
G eestem unde av stål

Smögens lotsplats
Den svårnavigerade kusten i m ellersta
Bohuslän tvingade tidigt fram e tt väl
fungerande lotsväsen och en av de förs
ta lotsplatsem a i d e tta om råde förlädes
till Kungsham n. När Smögen började
bebyggas kom em ellertid m er och mer
av verksam heten a tt styras därifrån. O r
saken till denna förflyttning är Smögens
läge längst u t i havet och m ed en först
klassig m öjlighet att övervaka händelser
na till havs. En författare som kom till
Kungsham n (G ravarne) i slutet av 1800talet frågade hu r man har d et på Sm ö
gen och fick till svar: ” Dä ligger så väl
signat väl te för både feske ö vrag” . Det
är svårt a tt säga e tt visst datum när Sm ö
gens lotsplats tillkom , eftersom en
succesiv övergång från K ungsham n har
sk ett. I 1766 års m antalslängd är u p p ta 
get 48 personer, drängar och pigor däri
inräknade. I denna längd är antecknat,
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hard S chultén år 1805. ”Vid Smygens
fiskeläge, innanför Sälö Båk äro 3 : ne
dålige lotsar på e tt otjenligt ställe place
rade. K ronan h y r em o t en årlig afgift af
G ötheborgs G ym nasium en någorlunda
stor ö, Hållö, som endast igenom e tt
smalt sund är afskilt ifrån Båklandet.
Derpå står e tt a f kronan u pbygt lotshus,
och där borde lotsarna b o. Där finnes
den ypperligaste Båtsham n, tillgång till
friskt v atten och b ete för några creatu r.
Ifran Hållö k unna lotsarna kom m a u t i
alla väder, ifrån Smygen är d et icke
möjligt, när vind och våg ligga på
landet: om ständigheter, som precist in 
träffa, när fartygen vilja söka ham n.
När lotsarna flyttas till Hållö, så blifva
allraförst Sälö Båk, inloppen d äro m 
kring, och den förträffelige K ungsham n
för de sjöfarande så ny ttig a, som de
böra och kunna vara.”
Vi har ovan b e rä tta t om Lotsålderm annen Lars Larsson i Kilen. Hans son
Carl Hilmer Larsson följde i sin faders
fotspår och har efterläm nat sin an teck 
ningsbok över kurser, grundm ärken m m .
Följande citat visar vilka problem den
tidens navigatörer ställdes inför u tan
dagens tekniska hjälpm edel.

Lotsutkiken på Smögen någon gäng när seklet var ungt. Foto från Smögens Hembygdsförening.
riksdaler (3.000 enligt annan uppgift),
en på den tiden m ycket stor summ a. E tt
flertal personer var intresserade av att
få deltaga i den vinstgivande bärgningen,
Lars Larsson anlitade 26 personer från
Smögen m en även 74 andra personer
m ed Lars Christiansson i spetsen krävde
att få vara m ed. Bärgningen kom a tt få
ett långt rättsligt efterspel eftersom Lars
Larsson m .fl. vägrade a tt dela med sig. I
den lägre instansen förlorade Lars Lars
son m en han vann slutligen i högre in
stans.
I den mån inte de ordinarie lotsarna
hann m ed alla fartyg u tn y ttjad e m an
ibland fiskare som ” reservlotsar” . I
rullorna kan m an läsa att fiskaren Olaus
G unnarsson (G unnar, anfader till släk
ten G unnarsson på Sm ögen) född på
Käringön år 1827 har erhållit styrningssedel 1/2 1845.
I 1838-1847 års rulla finns på s. 156
en anm ärkning lydande: ” Samteliga lo t
sar vid denna lotsplats hafva sitt torfbrän n e, sam t e tt a två lass hö ifrån
Hållö, hvarföre Gymnasie- StipendieKassan i G öteborg erhåller 10 RD Bco
årligen dessutom u tb e talar Lotsverket

till denna Lotsplats årligen u ti jordskyld
7 RD 16 sk Banco” .
Lönen fö r en second lots var år 1843
10 RD årligen sam t de andra förm åner
som redovisats.
Som tidigare anförts är det svårt att
peka på något exakt datum när lotsplatsen flyttades från K ungsham n till Sm ö
gen. N am net på lotsstationen var näm 
ligen Kungsham ns lo tsstatio n ännu
m ånga år efter flyttning till Smögen.
Enligt tillgängliga u ppgifter från rullor
na är dock det troliga a tt en succesiv
övergång har sk ett, en u p p fattn in g som
delas även av N. A m eck. Det finns dock
en obekräftad k o rt anteckning i Sm ö
gens Havsbads broschyr år 1923 som an
för: ” L otsstationen förlädes år 1825 till
Smögen. L otsutkiken, de präktiga lo t
sarna och deras tre m o to rb å tar utgöra
en stark dragningskraft på badgästerna
och det är ej alldeles om öjligt för dessa
att som passagerare få m edfölja på en
lo tstu r till havs eller inåt fjo rd arn a” .

I e tt betän k an d e, ” Om lotsväsendets
tillstånd vid västkusten i början av 1800talet, ” skriver professor N athanael G er

” Kurs-Märke och G rundbok” av

C.H. Larsson
” N orr om Smögen, från Skitareskär till
S.V. om Vämlingen N-V till V. 1/A V.
Distans 5 /8 m inut. Från S-V om Väm 
lingen till m id t för Skarfvesätt NNO
1/2 O Distans 5 /8 m inut. Från Skarfve
sätt till m idt em ellan K löfskär och
Mjölskär N 5/8 O. Distans 2 m inuter.

Lotsutkiken som den ser ut idag är ett min
ne över svunnen epok. Foto:G. Ohlsson.
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” F ör en skärgårdskännare är d e tta en
känd led om m an inte föredrar den på
1930-talet byggda Sotenkanalen.
En av de sm ögenlotsar som var med vid
indragningen av Smögens lotsplats är
f.d. m ästerlotsen Per Larsson. Han är
b arnbarn till den tidigare näm nde m äs
terlotsen C.H. Larsson. E fter lotsexa
m en h östen 1943 anställdes han som
ex tralo ts vid Smögens lotsplats. Kriget
m edförde en kraftigt ökad efterfrågan
på lotsning och till och med pensione
rade lotsar fick tillfälligt rycka in.
På försom m aren år 1945 blev fartygs
trafiken särskilt intensiv. Många fartyg
som varit upplagda u nder krigsåren
skulle åter i fart. Speciellt m inns Per
Larsson när han utfö rd e tre lotsningar
till norska gränsen u nder e tt och samma
dygn. Klockan 00.15 19/6 1945 gick
han om bord i ” Presthus 1” (norsk) med
destination norska gränsen. L otsbåten
förde Larsson in till Ström stad där Sm ö
gens lotsförm an O lof Bredin väntade i
taxi. Redan tidigt på förm iddagen var
lotsarna tillbaka på Smögen där norska
” Sirenes” väntade på lots. E fter över
läm nande till norsk lots och snabbresa
Ström stad- Gravarne m ö tte Smögens
lo tsb åt upp (kl 19.30) och förde om edel
b a rt Larsson till väntande M/S Kalix
(Gränges.) Full fart m o t gränsen som
nåddes ru n t m idnatt.
En annan intressant lotsning gällde
Sveriges vid den tiden största fartyg
M/T Julius om 17000 ton dv. D rott
ningholm lotsades u t vid e tt tillfälle då
lasten bestod av krigsfångar utväxlade i
G öteborg. E fter kriget m inskade dock
lotsningen och om fattade företrädesvis
stenlastfartyg. De vanligaste utskeppningsham nam a var Bohus-Malmön, Brofjorden, Å byfjorden och H unnebostrand.
Från den senare ham nen skeppades
även en del trä.
Per Larsson tjänstgjorde vid Smögens
lotsplats ända till 1/9 1969 då lotsstatio
nen bortrationaliserades och personalen
placerades vid Lysekils lotsplats. N u
varande lotsstation ligger i Fiskebäcks
vik i B rofjorden.
När vi bad Per Larsson b erätta nagon
episod från sitt liv som lots erinrade
han sig en lotsning av annorlunda karak
tär. Per Larsson b erä ttar med egna ord
följande händelse.

Erling Larsson och U rban Larsson
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Lotsbåtarna i Smögens hamn i december 1923. Foto från Smörgens Hembygds
förening.

En sann berättelse om
lotsning
Den 30 januari 1961 på förm iddagen
läm nade den n y in k ö p ta s/s ” San Paw l”
ex. ” Burgundia” G öteborg med d estin a
tion Helsingfors. F artyget tillhörde nu
e tt rederi på M alta. V ädret var inte det
bästa, det var dim m a och frisk vind från
syd. Lotsen från G öteborg lämnades
av u ta n fö r Vinga och färden fo rtsattes
med sydlig kurs.
Sam m a dag på kvällen kom d et e tt
radiom eddelande från s/s ” San Pawl”
till G öteborg Radio med en förfrågan
om hjälp m ed positionbestäm ningen.
F artyget hade hela dagen gått med
sydlig kurs i dim m an och när det
klarnade fick befälet se två fyrar, Bx 5s
och en fyr m ed om växlande rö tt och
vitt sken. De kunde inte finna några
sådana fyrkaraktärer i K atteg att och det
kunde inte heller personalen på G ö te
borg Radio. E fter en grundlig undersök-

ning u p p täck tes på G öteborg Radio att
dessa fyrkaraktärer stäm de m ed Hållö
och V äderöbod, men d e tta var ju
m ärkligt då fartyget gått sydvart från
Vinga. De ringde upp lotsarna i Smögen
och frågade om de möjligen kunde
u p p täck a något fartyg SW om Hållö och
vakthavande kunde m eddela a tt han
kunde se fartygslanternor i den rik t
ningen.
L otsbåten bem annades m ed två b å t
m än och underteck n ad och vi gav oss
iväg m o t den uppgivna positionen. Vi
u p p täck te e tt fartyg som låg stilla och
när vi kom nära d e tta lyste vi m ed strål
kastaren på detsam m a och såg a tt det
var s/s ” San Pawl” . Ingen m änniska syn
tes till, men efter en stund hörde vi lju 
d et från en visselpipa och d ärefter kom
någon som hängde u t en lotsledare på
babords låring. F artyget rullade rä tt

kraftigt och då vi kände till att det är
m ycket besvärligt a tt b orda e tt fartyg i
sjögång som ligger stilla, ty ck te vi inte
a tt lejdaren var placerad på rätt ställe,
m en vi beslöt ändå a tt göra e tt försök
att b o rd a detsam m a. Då vi kom i n är
h eten av lejdaren gjorde fartyget en
kraftig överhalning och lotsbåten fick en
kraftig tö m så a tt skam däcket skadades
tro ts att det var stabila fendrar em ellan.
Båtm annen som stod till rors ropade
till den andre och frågade hu r det gått
för lotsen och fick till svar att han
tagit sig om bord på s/s ” San Paw l” .
” D et var tu r ” blev svaret ” för jag
hade inte riskerat a tt göra e tt n y tt för
sök a tt b o rd a” .
E fter att ha hälsat på kaptenen frå
gade jag vart han skulle gå och han tala
de då om a tt kom passen var så m ycket
fel så han hade ham nat på denna posi
tionen och a tt han m åste rätta till d etta
innan han kunde fo rtsätta färden. M itt
förslag blev då a tt gå in till Smögen eller
Kungsham n och sedan kunde jag kom 
pensera kom passen för honom . K apten
ville em ellertid gå tillbaka till G öteborg
och frågade mig om jag kunde lotsa h o 
nom dit. Då jag visste a tt han gått sydvart från Vinga och nu befanns c: a 4 0 ’
nord om Vinga blev min fråga om han
kunde få upp fartyget i någon fart och
han svarade a tt det gjorde 9 knop. Jag
beordrade då full fart i m askin och h årt
styrbords roder eftersom fartyget låg på
ostlig kurs. Tjock svart rök vällde ur
skorstenen och efter en stund började
d et kom m a lite styrbord. Jag gick u t på
bryggvingen och konstaterade snart att
farten var nästan lika m ed noll och då
vi hade kursen rakt m o t M åseskär fyr ro
pade kapten till mig a tt nu kom m er den
inte m er styrbord. När jag då erinrade
honom om a tt han sagt att farten var
9 knop så svarade han att den uppgiften
hade han fått i G öteborg.
S nabbt kollade jag upp läget och
konstaterade att vi under den korta
tid som jag varit om bord drivit e tt par
distansm inuter nordvart och jag beslöt
därför försöka kom m a in till Lysekil.
Jag beslöt gå in på enslinjen RamsvikSvensholm en, som jag såg nord o st om
mig och gick på tvären in på denna led
och när fartyget gick undan vind och sjö
gjorde den skaplig fart och vi kom innan
för K ornö u tan större besvär men då
grubblade jag över hur jag skulle kom m a
vidare till Lysekil. Den vanliga leden för
bi Stångehuvud vågade jag absolut inte
gä u tan beslöt gå em ellan K om ö och fy 

Ångaren San Pawl som sökte nödhamn i Lysekil. Foto: Terje Fredh.
ren G ulskär i m ö rk ret utan hjälp av fy
rar för a tt inte lägga stäven m o t sjön.
Jag såg i m örk ret h u r det ”b r ö t” på e tt
grund på m in styrbords sida och sedan
fick jag sjön på styrbords bog så att
farten gick ner till nästan ingenting och
då var jag i höjd m ed G ulskär och b eo r
drade h årt babords roder för a tt k om 
m a ru n t söder om Gulskär. F artyget
kom m ärkligt nog babord och farten
ökade igen m en jag vågade inte gå u t på
babords bryggvinge för a tt se h u r nära
vi var d e tta skär och färden gick vidare
m ot Lysekil. E fter e tt p ar tim m ars
m anövrering i Lysekils ham n var vi fö r
töjda där efter en fantastisk resa m ed e tt

lyckosam t slut, då fartyget k u n n at h am 
na nästan var som helst på land em ellan
Vinga och Hållö.
E fteråt fick jag veta av skeppsm äklare i Lysekil a tt m askinchefen fått sluta
tjänsten om bord då han var orsaken till
att fartyget inte gjorde fart och a tt d e tta
inte berodde på fel på kom passen u tan
på a tt en kran i m askinrum m et inte
öppnats. Man ty ck er ändå att befälet på
bryggan inte skulle vara så blåögda att
de bara seglade på u ta n positionsbestäm 
ning en hel dag i dåligt väder.

Per Larsson

Lastbåtar på Smögen
Det har u n d er årens lopp inte funnits så
många rena lastfartyg hem m ahörande på
Smögen. De allra flesta fartygen h ar va
rit inblandade i fisket på något sätt.
Från 30-talet fram till idag har d et dock
funnits fyra lastfartyg med nam net Dux
hem m ahörande på Smögen. De båda
första av dessa hade stor anknytning till
fisket.
Det var den 13 april 1935 som Sm ö
gens Islandsfiskeförening för 3 5 .0 0 0 k ro 
nor inhandlade en gam mal ångare från
Stockhom s Rederi AB Svea. Ångaren
bar redan nam net Dux vilket nam n
alltså sm ögenborna behöll.
Dux utrustades för islandsfiske. H on
försågs bl.a. m ed e tt fiskenum m er på
bogarna, LL 230, vilket m åste ha varit
en ovanlig syn för en gammal linjeångare.
Säsongerna 1935 och 1936 gick Dux

som m oderfartyg till Island. Det var
H akonbolaget och Franz W itte som
stod bakom dessa expeditioner. D elta
gande fiskebåtar var Bele och Em m y
från H asselösund, Margit av Gravarne
sam t Eliana, Lisea och Orano från G ö te
borgs norra skärgård. Befälhavare på
Dux under dessa islandsturer var Harry
Albinsson.
Sm ögenborna bildade e tt eget bolag
för skötseln av Dux och ångaren över
fördes pä Fiskeri AB Dux.
E m ellertid slog islandsfisket med
Dux to ta lt slint varför Smögens Islands
fiskeförening som m aren 1937 tvingades
i konkurs. Fiskeri AB D ux, som ju ägde
båten, hade henne u tch artrad till fiskeföreningen. 1 juli 1937 hyrde m an i
stället u t den till en firm a i Aalesund i
Norge för fiske vid Island.
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På en resa frän Island till Stockholm
kolliderade Dux kl 00.30 den 24 sep
tem ber 1938 m ed e tt undervattensföremål och förliste en kvartsm il öster om
K apelluddens fyr på Ö land.
Som inledningsvis om talades var D ux
en gam mal ångare. D et var den 10 maj
1879 som h on gick sin prov- och besiktningsresa från M otala V erkstads varv i
N orrköping. Enligt dåtida begrepp var
D u x e tt m ycket sto rt fartyg m ed ”väl
diga m en behagliga” form er och det
största fartyg som dittills byggts vid
varvet. D et var u tru sta t m ed en 130 n o 
m inella hästkrafters com poundm askin
från L indholm ens V erkstad. Den u t 
b y tte s 1895 vid samma verkstad m o t en
kraftigare tripleexpansionsm askin.
D ux var byggd av bessem erstål och
var i sitt ursprungliga skick skonertriggad sam t försedd m ed sex passagerarh y tte r, vilka beskrevs som rymliga och
k o m fo rtabla sam t försedda m ed e tt ge
m ensam t badrum .
F artyget ägdes ursprungligen av
Stockholm s Å ngfartygs Rederibolag.
H on insattes som m aren 1879 i fart m el
lan Stockholm och A ntw erpen/L e Havre
sam t u tsträck te turern a längre fram även
till Bordeaux.
1 novem ber 1907 slogs Stockholm
Å ngfartygs Rederi AB (bolaget ombildades till aktiebolag 1895) ihop med
N ya Rederi AB Svea i Stockholm och
i maj 1908 ändrades firm anam net till
Stockholm s Rederi AB Svea. U nder
de sista åren i d e tta bolags ägo gick
ångaren m estadels i kustfart.

» V
X

Den gamla Sveaångaren Dux i sin nya hemmahamn. Observera att hon har distriktsbetckningen LL 230 målat på bogen. Foto från Erling Larsson.
Skärham n vid Island. D ux blev kvar där
uppe. Hon såldes nämligen i septem ber
1945 till Island där hon fo rtsatte att
fiska under nam net D u x. Senare döptes
hon om till Svanur. H on förliste 1953.

1 9 6 0 kom nästa Dux

Det dröjde nu 15 år innan någon
tillfördes sm ögenflottan. Det var i
tem ber 1960 som AB Jal inköpte
m arks lilla kustfartyg V iggen, som
gav nam net D ux II. Bakom AB Jal
K nut Johansson, Arne Andersson

Dux

sep
Ahlman
stod
och

Olle Larsson. Bolagsnamnet var alltså
initialerna till ägarnas efternam n.
D ux II sysselsattes i Nord- och Ö ster
sjöfart. I jan u ari 1963 var fartyget nära
att förlisa i södra B ottenhavet då hon
nedisad i 33 sekundm eter och i 16 gra
ders kyla övergavs av sin besättning. Tid
ningarna var fyllda m ed dram atiska
skildringar över händelsen, som dock
slutade lyckligt. Dux II kunde bogseras i
ham n. avisas och fo rtsätta resan.
F artyget, som byggdes i Karlstad
1952, byggdes m ed nam net Viggen åt
O F A hlm ark & Co E ftr AB i Karlstad.

Nybyggd Dux levereras
Det stod inte länge på sedan ångaren
D ux förlist innan det uppenbarade sig
en ny D ux på Smögen. Redan samma

år, 1938 alltså, m o tto g Agnar Samuels
son m .fl. en ny m otorseglare från var
vet i Skredsvik. H on var byggd i ek och
byggdes för fraktfart. Hon såg u t som
en förstorad fiskebåt.
D enna D ux seglade vintertid med
skarpsill till Polen. U nder maj-juni gick
hon m ed m akrill på Hull, Holland och
T yskland. D ärefter gick hon upp till
S kottland där m an köpte upp makrill
från sk ottska sillfiskare. Makrillen salta
des och såldes d ärefter i K ristiansand.
U nder kriget upphörde denna fart
och D ux gick u t på trålfiske. Hon fick
då fiskebeteckningen LL 785.
E fter kriget fiskade fartyget tillsam 
m ans m ed E xpo av Smögen och Gerd av
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Skredsviksbyggda Dux kunde man tro var en fiskebåt men hon sysselsattes mest med
fisktransport före kriget. Foto: Smögens Hembygdsförening.

Dux II var ett Karlstadsbygge av årgång 1952. Ägdes först av Ahlmarks innan hon
kom till Smögen. Foto: Terje Fredh.
H on sysselsattes i karlstadsföretagets
linjetrafik m ellan V änern och Tyskland/
H olland. U tvecklingen gick fo rt och
snart var Viggen, som kunde lasta 665
to n , for liten. H on såldes därför 1960
för 66 0.000 kronor till Smögen.
I juni 1970 betingade Dux II precis
halva d e tta pris då h on såldes till Rederi
AB Bröderna Lind & Co i Kalm ar. N am 
net ändrades till Tilia. Hon blev d etta
bolags enda fartyg.
Liksom de båda tidigare Dux skulle
även d e tta fartygs historiebeskrivning
sluta m ed förlisning. Tilia var den 12
januari 1972 på resa Storugns (Gotland)-Kolding m ed kalksten då h on ca

20 nautiska mil u ta n fö r V ästervik
sprang läck och sjönk. Hela besättningen
räddades välbehållen om bord på väst
tyska A tleland.

Nästa Dux blev e tt nybygge
Den senaste Dux byggdes av Falken
bergs Varv. H on var en paragrafare och
kunde lasta 1250 och 2270 to n som
open respektive closed shelterdeckare.
H on sjösattes den 8 m ars 1965 och fick
i d o p et, som fö rrättad es av fru Barbro
Larsson, nam net D ux. F artyget var d et
dittills största som byggts vid F alken
bergs Varv. Beställare var AB Ranrede-

riet m ed Arne A ndersson som verk
ställande direktör.
Leveransen ägde rum onsdagen den
30 ju n i 1965. Dux chartrades därefter
u n d er m ånga år u t till Rederi AB Sven
ska Lloyd i G öteborg och sysselsattes på
dess linje m ellan Sverige och F ranrike/
Portugal.
I februari 1976 såldes hela rederiet
för 2 .8 0 0 .0 0 0 k ronor till nya ägare i
G öteborg. F artygets h em o rt ändrades
därm ed till G öteborg och sedan dess har
det inte funnits någon Dux på Smögen.
Sedan fartyget blivit göteborgsbåt
blev d et m ycket skriverier om henne. De
n ya ägarna hade inte bara fartygets väl
för ögonen. Man slöt våren 1976 e tt av
tal m ed en engelsk b efraktare för last
ning i England, Italien och Spanien för
en resa till V ästafrika. F ör ändam ålet
d ö p tes nu Dux om till Theresa och av
seglade i slutet av maj. Då fartyget i juli
befann sig i Lagos tillägnade sig rederiet
lasten och sålde den. I samma veva sål
des fartyget till e tt systerbolag, Å S P
Rederi AB, för endast 10.000 kronor.
Ny last intogs i M onrovia i Liberia
bestående av bl.a. sardiner, resväskor,
plastkulor, pulveriserat svavel och gene
ratorer. D estinationen var denna gång
R o tterd am .
Den 20 augusti anmäldes att fartyget
ånyo b y tt nam n. Ikaros blev det nya
tilltalsnam net.
F yra dagar senare, alltså den 24
augusti 1976, låg fartyget för ankar på
Dakars redd och väntade på att få gå in
för bunkring av olja, när man u p p täck te
a tt eld u tb ru tit i tvåans lastrum . Någon
tim m a senare inträffade en explosion
som övertände hela fartyget. Hela b e
sättningen om 12 m an kunde u n d er dra
m atiska form er räddas. Men Ikaros
sjönk på 12 m eters djup. Någon bärg
ning var inte tal om . F artyget var allt
för illa skadat och fram på höstkanten
gick också göteborgsrederiet över styr.
De fyra Dux som hittills h ö rt hem m a
på Smögen och således alla förlist. Bara
e tt av fartygen, ångaren D ux, dock
u nder sin sm ögentid. Vi får hoppas att
nästå Smögen-Dux (när d et nu blir) får
en lyckligare levnadssaga.
Krister Bang

Den fjärde Dux var ett nybygge frän Falkenbergs Varv. Foto: Terje Fredh.
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D et svenska räkfiskets historia är m ycket
intressant. D et inleddes m ed segeldrivna
b åtar och handdrivna spel.
Den räka som är aktuell för fångst
är den så kallade nordhavsräkan, Pan
dalus Borealis. U nder 1800-talets sista
år böijade m an tråla efter räka i Oslofjorden. R y k tet om den nya räktrålningen spred sig snabbt över gränsen
till Bohuslän.
I Sverige dröjde det dock några år,
innan m an kunde kom m a igång. Här
var det näm ligen enligt fiskeristadgan
fö rb judet a tt fiska m ed trål innanför
territorialgränsen, och innan m an än d 
rade lagbestäm m elserna, ansågs det
önskvärt att närm are lära känna nordhavsräkans utbredning och levnadsför
hållande. U ndersökningar igångsattes
av Svenska H ydrografiska-Biologiska
K om m isionen. D et blev ganska snart
klarlagt, a tt det förutom i Gullmarsfjorden fanns nordhavsräkor i stora
m ängder i K osterfjorden, vid V äder
öarna och G risbådam a sam t i Säckefjorden. D essutom fann m an räkor
även i D jupa R ännan u tan fö r Vinga
och n o rr därom u te fte r sluttningen m ot
Skagerackdjupet. Till och m ed några av
de s.k. U ddevallafjordam a, nämligen
Kalvö-, Borgila- och K oljefjordarna vi
sade sig hysa e tt icke så lite t bestånd.
Man kom också på det klara m ed en
del detaljer i nordhavsräkans biologi.
På grundval av undersökningsresul
taten utfärdades kungl. kungörelsen av
den 9 septem ber 1902, vilken tillät
fisket, på djup av m inst 70 m eter
(än d rat till 35 m eter 1910), m ed trål,
som fick hålla högst 10 m eter mellan
b o rden och 4 m eter i säcken. Nu satte
m an om edelbart igång. Karl Back från
Ö ddö och Axel Rask från Valö köpte
sig en räktrål från Son i Norge, där Back
hade släktingar, som lärt honom att
b ruka den. De fick om edelbart efte r
följare. Fiskare från Fiskebäckskil star
tade i G ullm aren, redan i novem ber 1902
var fem båtlag igång m ed det n y a fisket.
Både Fiskebäckskils och K osterbom a
släpade sina trålar m ed små segelbåtar.
U nder de första åren var det även ett
båtlag från Smögen m ed i d etta segel
fiske i G ullm aren, nämligen Johan J o 
hansson och A nders-Johan Larsson.
Men m o to rern a hade nu b ö rjat vinna
insteg i västkustens fiskeflotta och räktrålam a följde också med. Med Kosterfjorden och G ullm aren, där de första
större räkfångsterna gjordes, vidgade
m an sina fångstfält till fiskevatten vid
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Räkfisket i Sverige

Den ungefärliga utsträckningen av området fö r fiske efter nodhavsräka.
V äderöarna, G risbådam a och Säcken.
Från de första åren finns endast spridda
uppgifter om deltagare och fångstm äng
der. Från och m ed 1906 kom m er räk 
fisket m ed i statistiken. Av denna fram 
går, a tt det u to m den lilla isolerade grup
pen fiskare i G ullm aren, där fisket snart
gick tillbaka, då räkbestånden inte räck
te till för intensivare fiske, fram för allt
var nordbohusläningar, särskilt Kosterskärgårdens fiskare sam t e tt fåtal smögenb o r, som drev upp denna fångstgren.
Den visar en stadig stegring fram till
1914, då 159 m an m ed 81 b åtar fångade
190 ton räkor.
U nder åren fram till 1930 varierade
fångsterna upp och ner kring 1914-års
resultat. Från och m ed 1930 visar fångst
kurvan dock en kraftig stegring. 1930 u t 
gör en m ilstolpe i räkfiskets utveckling.
D et egentliga havsfisket inleddes. En del
båtar bedrev fiske utm ed kan ten av Jutska revet och fick bra fångster, som drog
dit allt flera trålare. E fter hand har man
sedan fo rtsatt u tm ed revets d ju p slu tt
ningar u t i N ordsjön så långt a tt m an har
Egersund i Ö. (se figur). De ny a fångstm öjligheterna drog också ny a utövare
till fisket, särskilt från S otenäset, där
m an m ed sina större b åtar tog u p p räk 
fisket till havs. Redskapen för räkfisket
har under dess snabba uppsving genom 
gått bety d an d e förändringar. Trålar av
inom skärstypen släpades m ed enkel
varp, bestående av en vire, i vars nedre
ända fanns en h an fo t, vars båda skänklar
var fästa en i vardera trålläm m en. De

brukades av 2 m an i b åtar på upp till
35 fots längd och 10-12 hästkrafters
m o to rsty rk a.
E fter han d , som fisket fly ttats längre
u t till havs, har m an skaffat sig större
b åtar och starkare m o to rer sam t fö r
än d rat trålarna, såväl till m å tt som u t
form ning. Fiskelaget LL16 Vale av
Sm ögen, skeppare A nders Larsson, u p p 
ges vara d et, som först började med
dubbla varp och större trålar till räkfisket
och gjorde d e tta år 1930. F ö ru to m en
sto r flo tta från S tröm stadsdistriktet 88 b åtar — kom under åren 1930-31 även
e tt 30-tal b åtar från K ungsham nsdistrik te t sam t från T jörn m ed i leken. Fång
sterna ökade och 1933 landades 1361
to n k o k t räka, vilket var fyra gånger m er
än 1929.
U nder de första åren av havsfiskeepoken, landades även b etydande m äng
der nordhavsräka av de 20-30 då verk
sam m a ångtrålarna. Deras andel i to ta l
fångsten uppgick 1930 och 1931 till
m ellan 25 och 30% m en m inskades
ganska snart till en relativ obetydlig
h et. (Visste G öran Olsson d etta?)
U nder m itten på 60-talet var räk 
fångsterna de största någonsin m ed om 
kring med 4 0 0 0 to n per år. Men fångst
kurvan hade inte gått stadigt u p p åt hela
tiden. U nder kriget var stora delar av de
viktigaste fångstfälten spärrade m en även
p erioden 1946 till 1952 var räkfångst
erna betydligt m indre än 1933, endast
700 000 och 800 000 kg per år, trots
a tt an talet räktrålare då var om kring 200.

Det årliga försäljningsvärdet låg då mellan
tre och fyra m iljoner kronor, vilket kan
jäm föras m ed m ellan 20 och 22 m iljoner
1964 och 1965.
N orska fiskare, från Ö stfold upp m o t
Rogaland, fick under denna period lika
små räkfångster som svenskarna och det
klena fisket oroade biologerna. F ör a tt
skydda beståndet, och sm åräkan, trä f
fades 1951 en överenskom m else mellan
Sverige, Norge och D anm ark a tt i räktrålarna inte använda m indre m askor
än 30 m illim eter.
Men utvecklingen gick fram åt. S törre
och effektivare räktrålar konstruerades
och starkare m otorer i båtarna gjorde
a tt trålarna kunde släpas m ed dubbelt
så hög fart som förut. F ångsterna ökade
( fra m till 1966) tro ts a tt antalet trålare
då var något m indre än tidigare.
E fter 1966 sjönk fångsterna igen. Den
ökade effekten ifråga om b åtar och
redskap kunde inte kom pensera den sto 
ra avgången från fisket. R äkflottan m in
skade från 180 till 80 båtar pa e tt fåtal
år.
De trålare som idag används har en
storlek av 70-80 fo t och en m o to rsty rk a
av 300-500 hästk rafter vilket visar u t
vecklingen från de första åren. B esätt
ningen består av 3 - 4 m an.

På uppslagen intill finns bilder från
det m odem a räkfisket tagna om bord på
trålaren LL367 ” E x p o ” av Smögen.
L itte raturre feren ser:
Fiskar och fiske i N orden. K. A. A nder
sson. Svenska V ästkustfiskarna. O.

Har.slöf.
Svenska
V ästkustfiskarnas
C entralförbund 1930-1980. H. Filipsson.

Erling Larsson och Bengt G unnarsson

Räkfisket av idag. Trälen bärgas och visst är det spännande innan man få tt fångsten
pä däck. Foto: Arne Ogenborg.

Sortering av fångsten i ”R ä k ”, smäräk och skrapfisk.
Foto: Arne Ogenborg

Direkt efter sortering kokas räkorna ombord på fiskebåten.
Foto: Arne Ogenborg
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Fiske och fiskeauktion
på Smögen
G enom öns geografiska läge, y tte rst i
havet, blev helt naturligt fisket huvud
näringen för befolkningen. Innan m o 
to rn gjort sitt intåg i fiskeflottan var
m an beroende av a tt sillen gick in i fjor
darna, vilken m an då sedan stängde över.
D et var kolossala m ängder som fångades
på d e tta sätt. De s.k. sillperioderna kom
m ed olika m ellanrum och blev u p p ta k 
ten till en väldig rush på bryggor, i salterier och trankokerier, för a tt sedan när
den försvann orsaka arm od och avfolk
ning i kustsam hällena. Den sista sill
perioden inträffade i slutet av 1800-ta-

let.
Fiskeredskapen på den tiden var va
dar, garn och krok (backor o pilk). I
början av 1900-talet började m an så
sm ått försöka m ed trål, då främ st efter
räka i K osterfjorden och G ullm arsfjorden. Segel var enda drivkraften, det var
en vire m ed grim m a, trålborden 75 x
63 cm , trålen var inte större än den
kunde bäras under arm en. Vinschen var
u ta n utväxling och vevades för hand.
(I sjöbodsm useet på Smögen finns en
k o m p lett utrustning från den tiden.)
Trålfiske utom skärs började kom m a
igång så sm ått i m itten av 1920-talet.
A nders Larsson från Smögen m ed LL
16 ” V ale” sen. LL 259 ”C eylon” var
en av pionjärerna på räktrålningens om 
råde i m ellersta Bohuslän. 1928 installe
rade han utrustning för räkflske.
D et stora problem et genom tiderna
har varit avsättningen av fångsterna.
I begynnelsen beredde m an fisken
själv, saltade och torkade och kokade
tran , som m an sedan seglade till olika
fiskm arknader och sålde. Det kunde
vara Larsm ässom arknden i G öteborg
i aug., Sannem arknaden i Uddevalla
eller Saltkällem arknaden i M unkedal,
dessutom förekom byteshandel med
jord b ru kare. D et som såldes i fiskelä
get levererades o fta i början till sam 
m a firm a året om , m ånga gånger u tan
a tt ens få reda på, förrän långt efte rå t,
vad de fick för fångsten. Dåliga k om 
m u nikationer sam t frånvaron av kyl och
och frys gjorde a tt m arknaden begrän
sades inom e tt m indre om råde. Beträf
fande sill och m akrill gick en stor del på
e x p o rt till T yskland, England och
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H olland. D et m esta fick dock saltas,
vilket gav upphov till många arbetstill
fällen både för m än och kvinnor.
Problem en har som näm ts varit stora
u nder åren b eträffande försäljningen.
Exem pelvis de stora m akrillfångsterna
u n d er 1930-40-talet. G enom fram ställ
ning från m akrillfiskarföreningarna i
Ö ckerö socken och m ellersta Bohuslän,
erhölls e tt anslag varje år för a tt m öjlig
göra saltning av överskottsm akrill för
exp o rt. Priset på m akrill var u nder
1930 så lågt som 5 öre p er kg m en gick
senare u pp till 12 öre kg för den som
blev såld på au k tio n . Den osålda m akril
len betalades m ed 10 öre, den fläktes
och saltades för ex p o rt till Amerika.
Om inte anslag erhållits hade fisket fått
upphöra tidigt på säsongen. D et var
m ånga b åtar och m ycket m akrill, 5-600
tjog per b å t och n a tt var inget ovanligt.

År 1919 beslöt Smögens samhälle att
anordna au k tio n på sill och m akrill.
Fångsterna såldes från b åten , som se
dan gick till köparens brygga för loss
ning. Med tiden blev det aktuellt att
även anordna auktion på räkor och an 
dra fiskesorter. Tjugo år efter det att
sill- och m akrillauktion hade in rättats
inkom en begäran från S.V.C. avd. 31 i
Smögen om att fisk och räkauktion
skulle anordnas under hela året. Sm ö
gens m unicipalfullm äktige gick m ed på
denna begäran och en ko m m itté utsågs
a tt u ta rb e ta en organisationsplan. En
provisorisk auktionshall iordningställ
des på Smögensidan till att börja m ed,
efter en tid hyrdes m ark på Holmen
där en hall byggdes u pp.
I slu tet på 1950-talet när Smögens
kaj anläggningar byggdes u t i riktning
m o t N orm andshuvudet blev det aktuellt
a tt fly tta au k tio n en ännu en gång, nu
u t på den ny a kajen där den togs i b ru k
år 1960. En tillbyggnad gjordes i m itten
av sextiotalet. Cirkeln är sluten.

Karl-Olof

Auktionsmästare Oleneus Selin vid någon av hans många auktioner. Foto c: a 1919
från Smögens Hembygdsförening.
O lof H asslöf har sam m anställt följande årsschem a för fisket på Smögen år 1939.
Koljebackefiske

21 m an, 12 b å ta r, 200 backehundren.
10.000 kg torsk, kolja, vittling, långa, havskatt. 2 .5 0 0 :— kronor.

Storsjöfiske

14 m an, 2 b åtar, 120 storbackehundren.
86.000 kg långa, lubb, hälleflundra. 2 1 .0 0 0 :—k ronor.

Skarp sillfiske
med vad

250 m an, 42 b åtar, 21 snörpvadar.
2 .1 0 0 .0 0 0 kg sill. 3 0 0 .0 0 0 :—k ro n o r.

Skarpsillfiske
m ed trål

40 m an, 7 b å ta r, 21 trålar.
F ångstuppgift saknas.

L O V SÅN G TILL SMÖGEN

På vårt kära Smögen
T ext. Carl Larsson, Smögen
Melodi: Följ m ed mig till H onolulu
Jag har seglat ru n t i världen,
m en på den allra sista färden
till sköna Smögen uppå bohusstrand,
aldrig någonsin jag glömm er,
nej b å d ’ n a tt och dag jag dröm m er
om sköna Smögen där en dag jag steg iland.
Refr.
Pä vårt kära Smögen,
lever vi lyckligt hela högen,
där skingrar solen b å d ’ regn och dis.
Sjung som jag och ly ft på h atten
för våra klippor skär och vatten
och kom m ed mej till Smögen,
h är är e tt paradis.

►>r*'

Fiskeauktionen av idag. Nog skiljer sig förhållandena sedan 1919. Foto: Arne Ogenborg.

Här b o r grevar och baroner
u tav alla slags nationer,
här finns personer av skilda nam n.
I bland garn och hum m ertin n o r
k lättrar grevar och grevinnor
a tt svalka söka i havets fam n.

Sillfiske med
drivgarn

12 m an, 2 båtar, 120 garn.
7 .900 kg sill. 1,7 0 0 :-k ro n o r.

Makrillfiske
med drivgarn

212 m an, 37 båtar, 4.240 gam.
711.0 0 0 kg m akrill. 1 3 8 .0 0 0 :-k ro n o r.

Fiske efter
tonfisk

39 m an, 10 b åtar.
85.000 kg tonfisk. 12.700:— kronor.

Refr.
Här man fiskar ror och seglar,
u ppå havets blanka speglar,
sjöjungfrun sneglar och ler så skygg.

M akrilldöije

35 m an, 9 b åtar.
10.700 kg m akrill. 3 0 0 0 :- kronor.

U ppå alla skär och ” k u b b ar”
solar fruar, barn och gubbar,
en del på m age, en del på rygg.

Snurrevadsfiske

23 m an, 5 b åtar, 18 vadar.
47.000 kg av olika slag, rundfisk och plattfisk. 5 6 .000:— kronor.

Trålfiske

165 m an, 40 b åtar, 130 trålar.
1.492.000 kg fisk av alla slag sam t sill och skaldjur. 3 5 2 .0 0 0 :- kr.

Hum m erfiske

30 m an, 17 b åtar, 1.050 ten o r, 4 0 garn.
2.000
kg h u m m e r. 3.7 0 0 :—k ro n o r.

Strandfiske

Bedrives av äldre m än, pojkar sam t m edelålders m än på lediga
stunder. R e d sk ap : m eto r, pilkar, döljer, garn av olika slag, ten o r,
ryssjor, småvadar.
F ån g st: 6 .0 0 0 —8.000 kg torsk, vitling, rö d sp o tta, piggvar, slätvar,
tunga, m akrill, ål m .m .

Refr.
Här d et leves a’ la Almqvist
eller kanske är det klädbrist
ty liksom vildarnas, dräkten är.
I fikonlöv en liten Eva
på m ånga ställen m an ser sväva,
m an har e tt Eden på alla skär.
Refr.

TILL SALU

FO TO G R A FIER av såväl svenska
som utländska fartyg, speciellt ångbå
tar sam t kusttonnage inkl. m otorseg
Var om sättningen 548 .9 8 1 :— kronor
Är 1940
lare, fotograferade u n d er åren 1947
4. 132.715 kg till e tt värde av 2.05 9 .4 6 3 :—kronor
Är 1950
5.119.534 kg ”
””
6 .3 7 5 .2till
6 4 :-1982.
kro n oV
r y k o rt eller förstoringar.
Är 1960
1.796.123 kg ”
” ” 8 .0 5 6 .2 9 7 :- k ro Har
n o r även FOTO CIRK LA R där Du
Är 1970
först får se provbilder innan Du b e
ställer.
När kom m unerna gick samman år 1973 sammslogs även fiskauktionerna i Kungs
C G N yström , O rkestergatan 6
ham n och Smögen. E fter många d eb a tte r och tidningsskriverier blev Smögen p la t
253 71 Helsingborg
sen för kom m unens gem ensam m a fiskauktion.
Tel. 042-26 13 00
Fiskauktionen hade år 1981 rekordom sättningen 2 9 .7 4 3 .7 5 4 :- kronor.

En fiskarsläkt och deras båtar
Om m an strövar om kring på Smögen
idag finner m an lätt fiskebåtarna LL 367
Expo och LL 591 Ä ran. 1 dessa finns en
ättling av den gamle smögenfiskaren
O lo f H erm an K ristiansson. Jag tänkte
här b erätta litet om hans fiskande söner,
deras söner och de b åtar de haft.
Olle H erm an, som han kallades till var
dags, var född 1849. Han var son till
Kristen K ristensson, som för övrigt var
född på Smögen den 5 novem ber 1813.
Olle H erman hade fyra söner som alla
tog sig tillnam net Olsson efter sin far.
Tre av dem blev fiskare.
Harald, som föddes ” m ellan” H enrik
och K nut, flyttade till G öteborg och
startade Haralds M öbelaffär på Lands
vägsgatan. E ftersom han inte blev fis
kare tas hans öde inte vidare upp här.
Den äldste av bröderna, A rtur, föddes
1878, sedan kom H enrik 1881 och slut
ligen K nut 1888. Olle H erman var själv
1868 delägare i en storbackebåt (sjö
b åt) vid nam n Bohuslän. Han tillhörde
även vadlaget G öta och den sista båten
m ed d e tta nam n levererades om kring
1908. H on var ca 43 fot och utrustad
med en 2 cylindrig V estkusten på 16
h kr, 8 på vaije cylinder. M otorn funge
rade inte speciellt b ra och b åten såldes
efter en kortare tid. Olle H erm an avled
1930 i en ålder av 81 år.
A rtu r Olsson, den äldste av sönerna,
tillhörde först vadlaget SVEA. D etta vad
lag kallades i vardagslag. ” H anses” vad
lag efter vadbrusens nam n som var Hans.
A rtur m ottog 1907 tillsammans med
sina b röder H enrik och K nut den i Fevig i Norge nybyggda fiskebåten Äran
(LL 591). (Sam m a varv byggde f ö sam 
tidigt systerbåten LL 592 Spero för
Smögen). D enna första Äran användes,
sedan G öta (se ovan) sålts, till vadbåt
för vadlaget GÖTA. A rtur hade två
söner. Olle föddes 1906 och Axel 1914.
A rtu r fiskade till strax efter det andra
världskriget och avled 1957 i en ålder av
79 år.
H enrik Olsson, som ju var född 1881,
tillhörde först vadlaget LEJO NET, där
han var vadbruse (kännare). Deras sista
vadbåt L ejonet byggdes i Allmag på
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O rust 1910 och fanns kvar på Smögen
fram till 1963 (LL 813). Henrik var
delägare i 1907 års Äran sam t i Äran
som levererades 1935 från Skredsvik.
Han slutade fiska vid 68 års ålder och
avled 1955 i en ålder av 74 år. Henrik
hade två söner, Helge som är född 1913
och Tures som är född 1921. Sönerna
har tillnam net Henriksson efter sin
fader.
K nut Olsson, yngst i b rö d ratrio n , fö d 
des 1888. Han var alltså 19 år gammal
när han med sina b rö d er 1907 blev del
ägare i Ä ran. Han var senare delägare i
ytterligare två b åtar Ä ran innan han
1951 slutade med fisket. K nut hade en
son, Bjarne, som är född 1934. K nut
Olsson avled 1953 i en ålder av 65 år.
Olle Olsson var född 1906. Han blev
delägare i Äran av årgäng 1935 och var
sedan delägare/ägare till ytterligare sju
b åtar m ed d et sto lta nam net Ä ran. Olle
gick iland 1967 och han överlät då sin
andel i Ä ran till de övriga två delägarna
Helge Henriksson och O sborne Persson.
Olle avled 1976.
Axel Olsson, liksom Olle son till A rtur,
var född 1914. Han var delägare i tre b å
tar m ed nam net Äran men var också ute
på annat håll. Axel om kom i decem ber
1967 då Mälarö av Smögen gick b o rt
m ed m an och allt efter kollision med en
u-båt.
Helge H enriksson är född 1913 och son
till H enrik Olsson. Han var verksam om 
bord i Ä ran. Han har varit delägare i
sju fiskebåtar. Han gick iland vid 65 års
ålder.
T ure H enriksson, b ro r till Helge, är född
1921. Han har varit delägare i ” oräkne
liga” båtar med nam nen Ä ran, D onau,
Hasselön. G o ttsk är, V erona och Arizona.
Han har även varit delägare i skutorna
N anna och G ullm aren. Han är num era
sjukpensionerad.
Bjarne Olsson, son till K nut, är född
1934. Han fiskade först m ed Äran av
årgång 1948 och har sedan varit delägare
i e tt ” o ta l” fiskebåtar, u n d er en lång tid

tillsam m ans m ed Ture H enriksson. Dessa
båda hade också skutorna N anna
och G ullm aren. Bjarne fiskar nu med
LL 367 E xpo.
Kronologisk översikt över viktigare h än 
delser.
1907 Ä ran levereras från Fevig i Norge
till Bröderna Olsson på Smögen.
1935 säljs gamla Äran till Ellös och en
ny levereras från Skredsvik.
1948 säljs Äran anno 1935 till Bua och
en ny Äran levereras, även denna
gång från Skredsvik.
1953 säljs Äran till Donsö och en ny
nam ne levereras från Bovallstrand/
Skredsvik.
1956 säljs även denna Ä ran. Hon byts
med N im rod av Ö ckerö som får
nam net Donau och ägs av Ture
och Bjarne. Olle köper Boreland
av Träslövsläge som får nam net
Äran.
1958 säljs Äran (ex Siljan) till Finland
och som ersättning k ö p er Olle och
Helge sam t Osborne Persson smögentrålaren Milan, som är identisk

1959

1960

1961

1962

1963

med Äran av 1935. N u b lirn am n et
dock Äran II.
säljs Äran II till Långö och Olle,
Helge och O sborne Persson får sig
en ny trålare Äran levererad från
H älsö.
säljs Donau (ex G unnaren) till
Tjöm ekalv och istället får Ture
och Bjarne köparens fiskebåt
M arconi, som får nam net Donau.
säljs Donau (ex M arconi) till Gravarne och Ture och Bjarne får sig
levererad en ny D onau från Lista
i Norge. I o k to b e r köper de båda
sm ögenfiskam a dessutom den
havererade m otorgaleasen N anna.
avyttras N anna till Smögen. Ture
och Bjarne k öper Wailett av Hälsö,
som skulle bli D onau, och Capråny
av Bleket, som blir Hesselön.
blir e tt händelsefyllt år. Bjarne
och Ture gör följande affärer. I
början av året säljs nybyggda
Donau till Styrsö. Wailett och
Hesselön säljs i maj. Wailett som
inte ens hann b y ta nam n, går till
Hasslö och Hesselön till Hörviken.

I b åda fallen rör det sig om byten.
På så vis blir Vingasand av Hasslö
Donau och N ordia I av Hörviken
blir Hasselön. Även dessa båda
trålare avvecklas. Donau säljs till
andra smögenfiskare och får nam 
n et Dover. Hasselön läggs upp och
i stället köper de G ideon II av
K yrkesund, som får nam net Has
selön och V endula av Skärham n
som blir D onau. Dessutom köper
m an m otorgaleasen
G ullm aren
från G rundsund.
Olle, Helge och O sborne Persson
säljer också u nder året sin Äran
till Ström stad och köper i stället
Donsö av Sim risham n som får
nam net Äran.
1964 säljs Hasselön (ex N ordia I) till
H am burgsund och m otorgaleasen
Gullm aren till Slottsbron som
pråm .
1965 säljs Hasselön (ex G ideon II) till
andra smögenfiskare.
1966 avyttras Donau (ex V endula) till
G rebbestad och m an får i byte
grebbestadsbornas H elgoland, som
får nam net D onau.
1967 säljs Donau till Nynäsham n. Bjar
ne får tillsam m ans m ed Erling
Larsson, Roy Olsson och Ake
Am andusson sig levererat den nya
ståltrålaren E xpo.
1968 k öper Ture G ottskär från Donsö
som får behålla sitt nam n.
1969 b y te r Ture b å t med några simrisham nsfiskare, varvid Ture blir
ägare till V erona. H an fiskar dock
inte med henne u tan hon säljs se
nare u nder året till Åby. Han k ö 
per i stället Lisbon I från Ö ckerö,
som får nam net Donau.
1970 gör Ture en ny bytesaffär varvid
Svanland från Hörviken kom m er
i hans ägo och får nam net D on au .
1971 säljs stålträlaren Expo till Dan
m ark.
1972 k öper Bjarne för egen räkning
Västerhavet frän Vrångö, vilken
får nam net E xpo.
1973 säljer Ture D onau till Knippla och
blir delägare i A rizona (ex V inga
land).
1975 säljer Bjarne sin Expo (ex V äster
havet) tillbaka till Vrångö och k ö 
per i stället m ed två andra Björköland av Bokö, som får nam net
E xpo.
1976 får Arizona m askinfel och i stället
köper Ture m .fl. Laila från H önö,
som får nam net D onau (LL 1000).

1977

säljs A rizona via Knippla till F in
land.
1979 säljs Donau till O xelösund och
därm ed blev Ture u tan b åt och
gick iland.
F le e t lis t

1.

Anni

D enna b å t innehades av b rö d ern a A rtur,
H enrik och K nut Olsson, Smögen, innan
de m ottog Äran (se nedan) år 1907.
Anni var en f d lo tsb åt från Lysekil.
I sam band m ed a tt fiskebåtar blev
registrerade med tullens distriksbeteckningar blev Anni registrerad vid Tull
kam m aren i Lysekil den 6 maj 1904.
H on fick då n u m ret LL 456. Allan Ols
son stod som ägare för båten och hon
uppges vara på 8,5 n e tto to n . Övriga
uppgifter om Anni saknas, m en önskas!

1949, såld till Tage Stenberg, Hasslö
KA 375).
1950, såld till J.A. Johansson, Karls
krona.
1951, såld till Oskar Månsson, Malmö.
1962, såld till Sven-Erik Johansson i
Åhus och o m d ö p t till Baltic.
Ombyggd till passagerarfartyg
och använd till nöjesfisketurer.
1968, registrerad i svenska fartygsregistret.
1974, såld till Bertil H enning Trädgårdh, Barsebäckshamn.
1977 i decem ber såldes h o n för
58.000 kr till Thom as Jacobs
son i Malmö.
1979 såldes hon i juni till R olf Nils
son i Malmö vilken hon fo rt
farande tillhör. Num era är hon
fritidsfartyg.
3.

2.

Äran (1 ) 1907 - 1935

Byggd 1907 i Fevig, Norge av ek och
fur. 13,69 m eter lång. Reg.nr. 11008.
Byggd på beställning av b rö d ern a A rtur,
H enrik och K nut Olsson på Smögen som
Äran (LL 591).
1935, såld till Arvid A braham sson,
Ellös.
1942, såld till G unnar Karlsson i G rund
sund.
1943, såld till O. N. J. Månsson i Mal
m ö och o m d ö p t till Irmgard
(MÖ 654).

Äran (2) 1935 - 1948

Byggd 1935 i Skredsvik av ek och fur.
16,22 m läng. Reg.nr. 8068. Trålaren
byggdes för H enrik, som blev huvud
redare, K nut, Olle och Axel Olsson samt
Helge H enriksson, Smögen som LL 591
Äran
1948 såld i juli till Axel Birger Johans
son (hr) och Karl O lof Nilsson i
Bua, Halland, men fick B åtfjor
den som hem ort.
1954 maj, köptes Äran tillbaka till
Smögen av Johan Vedel (hr),
Rune Torvald och Åke H erbert

Vadlaget Äran häller pä att ”bussa ” in vaden. Äran hörde hemma på Smögen
1907-1935. Foto: Smögens Hembygdsförening.
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LL 591 Ä ran.
1953 juli, såldes hon för 175.000 k ro 
no r till d irek tö r Helge Olsson i
G öteborg som strax därpå för
135.000 kr överlät fartyget på
Jo h n Torvald (hr), Jo se f Folke
o ch Karl Johan Johnsson samt
Jo h n O lof Olsson m ed 1/4-del
vardera. O m dop till Midsjö.
1961 maj, såldes hon för 2 05.000 kr
till Jo h n Bertil (hr), G unnar,
Georg och Åke Nilsson i Bua och
blev o m d ö p t till Y vonnne II (VG
47). F ortfarande i tjänst.

5.

Äran (2) byggdes i Skredsvik 1935 och var Smögen trogen till 1948. Foto: Harry
Andersson.

1958

1959

R ödström sam t O lof Erland Lars
son. Priset var 72.500 kr. E fter
som det redan fanns en Ä ran på
Smögen fick fartyget i stället
nam net Milan.
i juni kö p te Olle Olsson och Hel
ge H enriksson (hr) och O sborne
Persson, Smögen båten, som på
så vis kom i fiskelagets ägo för
andra gången. Nu blev dock
n am net Ä ran II.
i mars såldes fartyget, sedan e tt
nybygge levererats, till R olf och
Ragnar L undberg sam t Arne
A ndersson på Långö. Man skulle
kunna tro a tt köparna var fö r

1973

4.

kylda vid övertagandet ty båtens
nam n ändrades till Ceydon II
(SD 591).
juli, avyttrades fartyget för
70.000 kr till skepparen Kurt
Engm an, Seglinge, Å land, vilken
förkortade fartygets nam n till
Ceydon (SF 374).
Äran (3) 1 9 4 8 - 1953

Byggd i Skredsvik 1948 av ek och furu.
20,32 m lång. Reg.nr. 8956.
Byggdes på uppdrag av H enrik (hr),
K nut, Olle och Axel Olsson sam t Helge
och Ture H enriksson, Smögen som

Äran (3) var också byggd i Skredsvik. Hon hör numera hemma i Bua i Halland och
heter Yvonne II. Foto:Harry Andersson.
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Äran (4) 1953 - 1956

Byggd i Bovallstrand 1953 av ek. 24,18
m eter lång. Reg.nr. 9 434.
Skrovet var ursprungligen avsett a tt le
vereras till Sovjetunionen, då d etta land
vid den tiden lät bygga en mängd trålare
i Sverige. Axel (h r), Olle och Bjarne
Olsson sam t Helge och Ture H enriksson,
Smögen kö p te em ellertid skrovet och
förde d et till Skredsvik, där u tru st
ningen ägde rum . H on levererades se
dan som LL 591 Ä ran.
1956 jan u ari, såldes Äran till Jo h n
T eodor Kristiansson (hr), Arne
K ristiansson, L eif Olsson och
G ilbert Osberg på Ö ckerö och
fick n am net N im rod. Som dellikvid läm nade öckeröfiskam a sin
tidigare N im rod till Bjarne Ols
son och Ture H enriksson, var
vid hon fick nam net D onau (se
nedan).
1963 februari, avyttrades b åten för
3 7 7 .0 0 0 kro n o r till S G Janne
Benjaminsson (h r), Hälsö och
K Åke L Karlefors, H önö. N ytt
nam n blev Skutskär I och ny
h em o rt H önö.
1968 avled Benjaminsson och Karle
fors utsågs till ny huvudredare. I
augusti sam m a år såldes båten
för 2 2 5 .0 0 0 k ronor till Handels
agenturen N eptunus AB i G öte
borg, som i sin tu r strax därpå
sålde trålaren vidare till Ole
Backa m .fl. i Björneborg, Fin
land. N am net förkortades till
S kutskär.
1970 den 6 decem ber, var fartyget på
väg till Reposaari för a tt landa
1 1/2 ton fisk, då hon grund
stö tte på K aijakaariön. Trots
ihärdiga försök lyckades man
inte dra haveristen flo tt och
Skutskär blev kvar på strand-

1960

1965

1972

Äran (4) var från början avsedd att byggas för Sovjetunionen men inköptes innan den
var färdig till Smögen. Foto: L eif Johansson.
1975

6.

ningsplatsen.
i januari gled h on av grundet och
sjönk.

1980

Donau (1 ) 1956 - 1957

7.
Byggd i Skredsvik 1943 av ek och fur.
19,77 m lång. Reg.nr. 8588. Levererad
till Jo h n T eodor Kristiansson m.fl. på
Ö ckerö u n d er nam net N im rod.
1956 januari, såldes hon genom b y te
(se Äran 4 ovan) till Bjarne Ols
son (hr) och Ture H enriksson på
Smögen, vilka gav henne nam net
D onau.

1957

1968

1970

1974

1975

i januari såldes hon för 2 0.000
kronor till A nttoni K iukkonen,
G öteborg för, enligt u p p g ift, y r
kesmässigt fiske.

såldes hon till A lbert Harald (hr)
och Elon W ennerberg sam t Folke
H erm ansson på Ö ckerö och fick
nam net Havsglimt.
decem ber, avyttrades fartyget
via Björn Carlsson på Knippla
för 67.000 kr till Edit T am m i
nen, K im ito, F inland. F artyget
fick behålla sitt nam n (Suom i
451)
den 28 maj konfiskerades fa rty 
get av finska staten p g a smugg
ling.
den 9 maj återinfördes fiskebå
ten i registret ägd av E dit T am m i
nen, Aasla, R öölä. N am net var
fortfarande Havsglimt (SF 398).
i ju n i såldes fartyget till K nippla
Skeppsvarv, K nippla i b y te m ot
9261 Ringö 2. I ok to b er 1975
såldes Havsglimt till Helsingfors
för leverans våren 1976, m en
affären gick i stö p et och fatyget
blev liggande oa Knippla.

Äran (5 ) 1 9 5 6 - 1957

Byggd i L andskrona 1942 av ek. 15,83
m eter lång. Reg.nr. 9 639. Troligen
byggd för Jo h n Algot Carlsson m .fl. i
Träslövsläge u nder nam net Boreland.
D etta rederi står som ägare då fartyget
år 1950 fick signalbokstäver.
1956 februari, såld till Olle Olsson på
Smögen för 6 3 .0 0 0 k ronor och
om döp t till Äran.
1957 i juli såldes h o n till Erik Nilsson
(hr), G östa och Lars Ove Jak o b s
son, Närsham n på G otland. H on
seglar fortfarande som Äran (VY
273).

8.

Donau (2) 1 9 5 7 - 1 9 6 0

Byggd i Bovallstrand 1948 av ek och fur.
21,93 m lång. Reg.nr. 9359. Byggd på
beställning av Rederi AB Majviken (C A
Berglund), G öteborg m ed nam net Tarantella.

1950

1952

1957

januari, överfördes hon på Trål
AB N ordsjön (C A Berglund),
G öteborg.
septem ber,
såldes h o n
för
115.000 k ro n o r till Helge Julius
(hr) och H enry Hellgren sam t
Sölve Karlsson på Fisketången
och fick nam net Gunnaren.
den 19 jan u ari såldes hon för

9.

162.500 k r till Bjarne Olsson (hr)
och Ture H enriksson på Smögen
som gav sitt nyförvärv nam net
D onau. Carl-Erik Carlsson hade
4 /1 0 0 i fartyget.
b y tte Bjarne och Ture b å t m ed
Lars Edvin Larsson m .fl. på
Tjöm ekalv och i deras ägo fick
Donau nam net Marconi.
såldes trålaren till AB Helge Ols
sons F artygsagentur i G öteborg,
som sam m a år sålde den vidare
till Carl Arne A splund, Hagaudden, E ldtom ta, M örkö. Hon
behöll nam net Marconi.
om våren ändrades h em o rten till
Södertälje. L itet senare, den 31
augusti, fick fartyget eld om bord
under fiske u ta n fö r Fårö och
gick till b o tte n . Hela b esätt
ningen räddades dock.

Äran (6) 1957 - 1958

Byggd av Kalvsunds Skeppsbyggeri, A r
vid Berntsson Båtbyggeri & Slip, Kalv
sund av ek år 1950. 16,65 m eter lång.
Reg.nr. 9815.
Byggdes efter en byggnadsbeskrivning
av den 10 decem ber 1948 u p p rättad av
varvet på beställning av fy ra fiskare från
Träslövsläge, Karl J A ndersson, E m st G.
Anders E och Sten A Karlsson. Båten
fick nam net Siljan.
1957 den 25 ju n i såldes h o n för
75.000 k ro n o r inkl fiskeredskap
till Helge H enriksson (hr) och
Olle Olsson på Sm ögen, vilka
gav henne nam net Äran. Som
sm ögenbåt blev hon införd i fartygsregistret.
1958 den 22 m ars avfördes trålaren u r
svenska handelsflottan då hon
för 100.000 kro n o r såldes till
O/Y Finn-Fish AB i Vasa. U nder
finsk flagg blev nam net Molpe
(nam net på en liten plats vid
finska kusten).
1961 såldes båten till M artti Lillberg,
Mussalo, Harald H edin och Taivo
K orppas i Pyttis, Finland.
1963 den 8 decem ber undertecknades
köpeavtal m ellan ovannäm nda
finska herrar och Per Inge Alvar
N ytorpe i Sim risham n och för
50.000 k ro n o r blev M olpe nu
svensk egendom .
1964 den 3 februari var d et dags för
n ästa försäljning. Jo h n W iktor
(hr) och Jan C hrister Svensson,
Karlsham n förvärvade då fa rty 
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1967

1969

get för 125.000 k ronor. De båda
karlsham nsfiskarna hade var sin
hälft i fartyget, vars nam n nu
ändrades till H anösund.
den 11 maj såldes båten för
137.500 kronor till Jo h n Olof,
Axel Bruno och Åke Axel Bruno
(hr) Svensson på Bokö u tanför
G ryt m ed 1/3-del var. N am net
ändrades denna gång till Savona,
vilket nam n fartyget f ö ännu
bär.
den 6 juni återköptes fartyget av
de båda ovannäm nda karlsham ns
fiskarna med hälften vardera.
Jan C hrister utsågs dock till
huvudredare den h är gången.
Priset hade nu sjunkit till
110.000 kronor.

1971

den 7 ok to b er avyttrades farty 
get till Herrvik på G otland. Kö
pare m ed lika andelar var fiskar
na Lars H Fred Klinvall (hr),
Klas Emil Siggelin och Per Erik
Herlitz och köpeskillingen var
den här gången uppe i 125.000
kronor. Savona är fortfarande i
tjänst. VY 115.

10.

Äran II (7) 1958 - 1959

1948
1949

1952

i februari b y tte Karlsson efte r
nam n och kallar sig för Rodin.
februari, säljer huvudredaren sin
halvpart för 37 5 .0 0 0 k ro n o r till
Karl A lbert R odin, Fisketången,
som därm ed blev ensamägare till
trålaren.
juli, såld för 78 .0 0 0 kro n o r till
K urt Lennart Hillberg (hr) och
Lars Edvin Larsson, T jöm ekalf
som ändrade fartygets nam n till

haug, Norge 1961 av ek. 20,16 m eter
lång. Reg.nr. 10219.
Byggd på beställning av Bjarne Olsson
(hr) och Ture H enriksson, Smögen och
levererad som D onau.
1963 den 25 mars såldes nybygget till
Bertil (h r, 1/3), Stig (1 /3 ) och
Rune (1 /3 ) Tullock på Styrsö
Tången, vilka föredrog nam net
Måsen I. Priset var 39 2 .0 0 0 kr.
1966

M arconi.

1957

utsågs ovannäm nde Larsson till
huvudredare.
1960 den 6 maj såld genom b y te till
Bjarne Olsson (h r) och Ture
H enriksson, Smögen, varvid
nam nbyte till Donau skedde.
Pris 135.000 kronor.
1961 den 24 o k to b er såld till Sylve I
(hr) och Evald Jakobsson samt
Stig och H arry Hedberg, Gravarne och om dop till Stensjö. Pris
110.000 kronor.
1968 (ca) såldes trålaren för 70.000

1978

1981

den 7 januari såldes båten till
Evald G E, Carl Erik och R ubert
Larsson på K rokskär. Evald
fungerar som huvudredare för
Måsen I. Priset var nu 409.000
kronor.
i januari säljs b åten till Fredrik
Fredriksson m .fl. på Hasslö i Ble
kinge och får nam net Måsen E tt
(KA 47).
i januari såldes fartyget till Rune
Märs, Janne T o u rtch an in o f och
Karl Erik Alm i Simrishamn.
Seglar fortfarande som Måsen
E tt (SIN 73).

t

F artyget är identiskt m ed Äran (2), där
historiken är återgiven.
11.

Äran (8 ) 1959 - 1963

Byggd på Hälsö 1959 av ek. 15.17 m e
ter lång. Reg.nr. 9915. Byggd på beställ
ning av Helge H enriksson (hr), Olle
Olsson och O sborne Persson på Smö
gen med nam net Äran.
1963 novem ber, såld till Jens Erland
(hr, 2/3-delar) och Sven Johans
son (1/3-del) i S tröm stad, som
gav fartyget nam net Eros II (SD
511).
1970 februari, överlät Sven sin andel
för 48 .4 0 0 k ronor på huvudre
daren Jens Johansson, som där
med blev ensamägare.
1972 juli, överfördes Eros II på Fem el
va AB (SD 511) m ed Jens som
VD.
12.

kronor till Ann-Christin Magali
Fernold i Strengnäs, varvid n am 
net på b åten förskönades till Ma
gali. O m ändrad till lustfartyg.
(Denna affär anm äldes först
1973). Som e tt litet kuriosum
kan näm nas a tt fartygtes propel
ler är tillverkad av plats eller n y 
lon! Sedan 1981 ligger fartyget
vid Lilla Bom men i G öteborg.

D onau (3 ) 1 9 6 0 - 1961

Byggd av Oscar A ugustsson i Hälleviksstrand 1927 av ek och fur. 17.62 m eter
lång. Reg.nr. 7355.
Byggd för H enrik (hr), A lbert och Oskar
Karlsson, Fisketången m ed 1/3 var u n 
der nam net M arconia.
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Äran (8) som nybygge i Göteborgs hamn vid leveransen. Foto från Göran Ohlsson

13.

Donau (4 ) 1961 - 1 9 6 3

Byggd av Lista Traeskipsbyggeri, Bor-

14.

Nanna 1961 - 1962

M otorseglare, byggd av L andskrona Nya
Varfs AB, L andskrona år 1908. 2 2,90 m
lång. Reg.nr. 4915.
F artyget byggdes som skonert på beställ
ning av Rederi AB N anna (E A Francke)
i L andskrona och h o n fick nam net N an
n a, vilket hon fick behålla hela sin livs
tid.
1909 överläts N anna på sin befälhava
re, Ernst Bruno Sigfrid F rancke i
Landskrona.
1910 februari, avyttrades hon till k ap

1918

1921

1924

1928

1931

1935

1939
1945

1946

1961

1962

1964
1967

tenen Niis Hansson, Barsebäck
för 17.000 kronor.
januari, försåldes skutan till
W erther Leonard Wennerberg
m .fl. på Hven.
den 12 septem ber råkade Nanna
u tfö r en svår storm i södra K atte
g att och erhöll svåra ovanbordsskador. Tre m an av hennes b e
sättning fick sätta livet till. In
bogserades senare till V äderön.
maj flyttade N anna från Skåne
för att för g ott slå sig ner i Bo
huslän. Hon hade inhandlats av
k aptenen Johannes Hansson i
Lysekil.
kom m eddelande om att N anna
hade utru stats med en 45 hkrs
hjälpm otor.
jan uari, såldes
fartyget för
2 6 0.000 kro n o r till närbelägna
S tora K ornö, där A nders Emilius
A ndersson fick hand om huvudredarsysslan.
februari, utökades partrederiet
med en m edlem och i sam band
därm ed blev Nannas befälhavare
Karl A rtur Edvardsson, Stora
K ornö, ny huvudredare.
februari, blev ovannäm nda A E
Andersson åter huvudredare.
april, ändrades andelarna i N anna
och därefter fungerade Erland
Bertil A ndersson, Stora Kornö
som huvudredare.
februari, fick Nanna sin siste
” aktive” redare. Hon köptes då
för 42.000 kronor av skepparen
K nut Werner Sandberg pä Hovenäset.
den 25 maj grundstötte N anna
u tanför O xelösund. Hon bärga
des och såldes sedan i o ktober
samma är u tan a tt ha blivit re
parerad för 5.000 k ronor till
Bjarne Olsson (hr) och Ture
H enriksson pä Smögen. Dessa
fiskare tog ur m otorn som sedan
insattes i Ragna av Ö ckerö.
såldes skrovet till Hilding William
Bengtsson pä Smögen och lades
vid varvet i Fisketången.
m eddelades att Nanna sjunkit
och inte kunde iståndsättas.
flyttades skrovet till en vik på
Langön u ta n fö r Fisketången. I
sam band med den förflyttningen
gjorde kom m unen en u ndersök
ning om vem ägaren till skrovet
var. Det visade sig om öjligt att
spåra denne, då N anna skiftat

Donau (4) just levererad frän Lista Trceskipsbyggeri till Smögen.
Foto: L eif Johansson.
ägare ” e tt otal gånger” . Jag fö r
utsä tte r a tt den undersökningen
var gjord så grundligt att jag inte
behövt göra någon ny.

15.

till D onau, men därav blev in tet
ty redan den 25 maj sam m a år
b y tte m an b å t med Erik Werner
och Walfrid Fredriksson samt
Arvid och Åke Månsson på Hasslö i Blekinge, varvid Wailett fick
nam nförändring till Vingasand
(KA 363). Priset var 175.000
k ronor och Erik Fredriksson
blev huvudredare. Fortfarande
igång.

Wailett 1962 - 1963

Byggd på Hälsö 1948 av ek och fur.
21,77 m eter lång. Reg.nr. 9038.
Byggdes för Evald K onstatin Johansson
m.fl. på Hälsö u nder nam net W ailett.
1962 i decem ber, såldes h o n , sedan
hälsöfiskam a m ottagit en ny ståltrålare, till Bjarne Olsson (hr)
och Ture H enriksson på Smögen.
Avsikten var att d öpa om b åten

16.

Hesselön 1962 - 1963
(Båten kallades Hasselön)

Byggd av Bröderna Olsson & Co i Skreds

Ett historiskt tillfälle. Wailett (ty .) och Hesselön (t.h.) pä samma bild under deras
korta Smögentid. Foto: L eif Johansson.
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vik av ek och fur. 21,75 m lång. Reg.nr
9 096.
Fartyget byggdes u n d er nam net Svan
fors för Agne T orsten Johansson m.fl.
på F otö.
1957 flyttade hon till A stol, där hon
togs om hand av Charles Svante
Elis Bengtsson m .fl., vilka före
drog nam net Sunderland. Och
därvid blev det.
1958 redan såldes trålaren till Fiske
bäck, där K nut L ennart Johans
son m .fl. tog hand om henne.
N am net ändrades till V alö.
1959 kom nästa försäljning. A lf Erik
Georg Berndtsson och grabbarna
i Bleket tog hand om henne och
nu blev nam net Capråny.
1962 i decem ber, kom Ture H enriks
son (hr) och Bjarne Olsson på
Smögen in i bilden och gav bå
ten nam net Hesselön. Redan i
maj b y tte s dock båten b o rt, var
vid G östa Bennet Bengtssonm .fi.
i Hörviken blev ägare till Nordia
II (SG 21), som m an dö p te om
henne till. Ä nnu i tjänst.

17.

Donau (5) 1963 - 1963

Byggd på Hälsö 1936 av ek och fur.
17,50 m eter läng. Reg.nr. 8093.
H on byggdes fö r Alvar Johannes Johans
son m .fl. i Fiskebäck u ta n fö r G öteborg
under nam net Vingaland.
1949 januari, såldes h on till Sven Er
land Johansson m .fl. i Fiskebäck,
vilka döpte om trålaren genom
a tt endast b y ta en bokstav. N am 
net blev V ingasand.
1957 februari försåldes båten till Erik
V erner Fredriksson m .fl.påH asslö i Blekinge. Hon fick m ärkligt
nog behålla sitt västkustklingande nam n.
1963 den 25 m aj, såldes fartyget ge
nom b y te för 100.000 k r (se
Wailett ovan) till Bjarne Olsson
(hr) och Ture H enriksson på
Smögen, vilka gav henne nam net
D onau. H on såldes dock redan i
novem ber sam m a år till Folke
Lorenz A ndersson (hr) och Vedel
R ödström på Smögen, som gav
henne nam net Dover (LL 301).
Ä nnu i drift.
1981, januari sålde Vedel R ödström sin
hälft för 112.000 kr till Ingvar
Sewerinsson, Smögen.
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18.

H a ss e lö n (l) 1963 - 1964

Byggd av AB G ustafsson & Söners
Varv i L andskiona av ek och fur. 19,20
m eter lång. Reg.nr. 7944.
D enna fiskebåt beställdes den 31 o k 
to b e r 1932 för leverans den 15 april
1933 av A lexander Richard (hr) och
Karl O lof A stor O lofsson på H önö. Kontraktssum m an var 16.000 och fartyget
d öptes till N ordic.
1947 den 20 o k to b er såldes fartyget
för 8 4.000 k ronor till Arne S te
fan (hr) och Eskil Magnusson i
Fiskebäck.
1950 den 30 juli såldes Nordic till
Styrsö Tånge. Ingvald M auritz
(hr), F ritz A lexander och Oskar
Wilhelm Kjellberg tecknade sig
fö r var sin fjärdedel m edan R alf
och H arry Kjellberg stod för var
sin åtto n d el. Priset vid försälj
ningen var 9 0.000 kronor.
1961 den 4 januari m eddelades, att
huvudredaren sålt sin fjärdedel
för 2 5.000 kronor till Karl
A lexander Kjellberg, Styrsö
Tånge, som därvid övertog huvudredarsysslan. Redan den 1
augusti samma år såldes dock
N ordic för 120.000 k ro n o r till
G östa Bennet (hr) och Thure
Albin V alentin Bengtsson i H ör
viken, som gav sitt nyförvärv
nam net N ordia I.
1963 den 16 ju li såldes (b y ttes, se
Hesselön ovan) hon för 100.000
k ro n o r till Ture H enriksson (hr)
och Bjarne Olsson på Smögen,

vilka ändrade nam net till Hasselön.
1964 den 1 januari överenskom s m ed
Bengt Sigurd Akervall (hr) och
H arry G erhard Ingem ar Carlsson
i H am burgsund om en försälj
ning. Priset hade nu stigit till
135.000 k ro n o r, vari ingick fiske
redskap för 1000 kr. Båtens
nam n ändrades nu till Stjäm ö.
1971 den 16 ju n i befann sig fartyget
u n d er räktrålning NV Skagen då
hon kl 12.15 fick m o to rsto p p ef
ter en kraftig smäll. Man lycka
des inte starta m o to rn igen och
de tre om bordvarande kunde
höra h u r v attn et ström m ade in
u tan a tt k u nna se någon läcka.
Man begärde assistans och redan
kl 13 var trålaren Ö m en av H am 
burgsund och O beron från Heestrand på plats. Man började
bogsera S tjäm ö m o t Skagen och
man begärde hjälp m ed y tte rli
gare p um par via radio. Kl 14
kom en dansk h elik o p ter till
u n dsättning m ed två bensindriv
na pum par. Den ena fungerade
d ock b ara några m in u ter innan
den stoppade och inte kunde
igångsättas igen, m edan den
andra överhuvud inte gick att
starta, då startsn ö ret var ur
fu n k tio n . Kl 15.30 övergav b e
sättningen S tjäm ö och gick om 
bord på Ö m en och låg kvar
tills Stjärnö om kring kl 16.30
sjönk ca 25 nautiska mil NV
Skagen.

Den nuvarande Äran fotograferad i juli 1973 av Krister Bång.

19.

G ullm aren 1963 - 1964

M otorseglare byggd av ek, alm och fur
av Ch. Navale de 1’O uest, St Malo.
30.93 m lång. Reg.nr. 8417. Leverera
des 1922.
Byggd som fiskefartyg för franska sta
ten m ed beteckningen H 19 N och med
hem ort i Fecam p. Hon var sist i en serie
om 17 systerfartyg.
1924 såldes h on till hum orfrie Paul
Torris i Gravelines, Frankrike,
som gav sitt fartyg nam net Saint
Jehan.
1926 övertogs båten av en annan
Torris m ed förnam net Maurice.
H on gick i fiskefart både på New
F oundland och G rönland.
1939 m ars, köptes båten till Sverige
av tre gossar Gullman på G rund
sund. D et var Lars Emil som blev
huvudredare, G ustaf och T orsten
G ullm an, och de gav sitt fartyg
nam net G ullm aren.
1956 utsågs T orsten Gullman till ny
huvudredare.
1963 den 16 juli inköptes skutan av
O lof Bjarne Olsson (hr) och Ture
H enriksson på Smögen för 22.000
k ronor. Man tog vara på m otorn
som sattes in i N yland av Kungs
ham n.
1964 maj, såldes b åten som pråm till
S lottsbrons Träförädlings AB i
S lottsbron för det facila priset
av 4 .000 kronor. H on användes
sedan att transportera u t gods
till fartyg på redden.

20.

Ä ran (9) 1963 —

Byggd 1947 på Ö ckerö av ek och fur.
20,81 m eter lång. Reg.nr. 8972.
T rålaren byggdes på beställning av Karl
Bror Karlsson m .fl. på Donsö som gav
fartyget nam net K ristina.
1962 septem ber, såldes hon till donsöättlingen Karl Ragnar Fhager
m il . i Brantevik, där h on fick
n am net D onsö. Priset var 199.000
k ronor.
1963 juli, köptes fartyget till Smögen
av Helge H enriksson (hr), Olle
Olsson och O sborne Persson och
i sam band därm ed ändrades
n am net till Ä ran .
1967 gick Olle iland och sålde sin
tredjedel till två övriga. Ä nnu i
fart.

21.

D onau (6) 1963 -1 9 6 6

Beställdes den 8 maj 1943 vid Djupviks
Varv av AB Svenska F ryserierna (Philip
L indstedt), G öteborg. Byggd av ek. 20,30
m eter lång. Reg.nr. 10445.
Levererades till beställaren 12 novem ber
1943 med nam net A nna-G reta. Nybyggnadspris 122.500 kronor.
1958 såld till Harry Jansson i Skär
ham n, varvid nam net ändrades
till V endula.
1962 sålde Jansson hälften i b åten till
T eodor A ndersson i Skärham n
och blev själv huvudredare.
1963 den 18 o k to b e r avyttrades V en
dula för 154.000 till Bjarne Ols
son (h r, 1/2) och Ture H enriks
son (1 /2 ) på Smögen vilka gav
fartyget d et icke helt ob ek an ta
nam net Donau.
1966 den 31 maj b y tte smögenfiskarna fartyg m ed Bengt A rnold
Em anuel Eliasson i G rebbestad
och fartygets nam n ändrades i
sam band därm ed till Helgoland.
Priset var 2 35.000 kronor.
1982 februari överläm nades fartyget
till Mossholmens Marina i R ö n n 
äng för upptuggning.

22.

Hasselön (2) 1963 - 1965

Byggd av P eter Petersson på Hälsö 1948
av ek. 21,60 m eter lång. Reg.nr. 9057.
Byggd som GG 418 Lister för Hilmer
(hr), O lof och Carl G u staf G ustafsson,
K ällö-Knipplan m ed 1/3 var.
1950 o ktob er, såld för 160.000 kr till
E v ertH .H a rla d sso n m .fi. i Fiske
bäck.
1957 den 12 augusti såldes fartyget
för 180.000 k r till K urt (hr),
K nut och Erik Pettersson i Bleket med 1/3 var. H on behöll
nam net Lister.
1962 den 9 februari såldes hon till re
presen tan t L ennart Johansson på
K lädesholm en för 185.000 kr.
Båten läm nades som dellikvid
för en ny ståltrålare Lister som
A nkerlökken M acGregor levere
rat. Ä ganderätten till ” vår” Lister
övergick också strax därpå till
A nkerlökken M acGregor AB i
G öteborg. F arty et låg nu u p p 
lagt u n d er e tt halvår innan det
hyrdes u t till Olle och Jo h n
Axelsson i K yrkesund på Tjörn
som i o k to b e r 1962 satte henne i

1963

1965

23.

fart som G ideon II och med
K yrkesund som hem ort.
den 15 novem ber såldes b åten
för 150.000 kr till Ture H enriks
son (hr) och Bjarne Olsson på
Smögen m ed hälften var. Man
anhöll om nam nförändring till
Hasselön eftersom den gamla bå
ten m ed d e tta nam n var såld för
leverans den 15 decem ber.
den 16 augusti såldes hon för
190.000 kr till de båda smögenfiskam a Sten Karlsson och A lf
Sam uelsson med hälften var. F ar
tyget fiskar ännu som LL 349
Hasselön.
Donau (7) 1966 - 1967

Byggd 1933 av ek och fur av Peter
Petersson, Hälsö. 17,62 m eter lång.
Reg.nr. 7880.
Byggdes på beställning av e tt fiskelag
på Knippla bestående av T hor Albin
K ristiansson
(huvudredare), G unnar
Karlsson och Hilmer G ustafsson med
1/3 var u n d er nam net H elgoland.
1937, maj löste huvudredaren u t övriga
delägare och blev ensam ägare
till Helgoland.
1948, o k to b er såldes båten till A lbert
Julius Johansson m .fl. i Bua och
fick B ätfjorden till hem o rt.
1960, 9 decem ber såld för 105.000 kr
till Bengt Eliasson och Stig
Karlsson, G rebbestad m ed hälf
ten var.
1966, 17 januari säljer Karlsson sin hälft
för 40 .0 0 0 kr till Eliasson som
därvid blir ensam ägare.
1966, 31 maj såld för 100.000 k r till
Ture H enriksson och Bjarne Ols
son, Smögen m ed h älften var
och o m d ö p t till D onau.
1966, 30 juni säljer Olsson sin hälft till
H enriksson för 25.000 kr.
1967, 30 o k to b e r såld för 130.000 kr
till Arne Evert L ennart A nders
son i Ösm o och fick N ynäsham n
till ny h em o rt.
1971, 26 maj såld av K ronofogden i
N yköping till Björn O m m und
Röisland-A anensen, Stockholm
och o m d ö p t till Helgoland. Om
ändrad till lustfartyg.

Expo
Det har pä Smögen funnits tre Expo
före den Expo som nu skall behandlas.
Dessa fartyg har d ock inget ” släktskap”
med de Expo som funnits på Smögen
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1959

1969

1973

1979

efte r 1967. Den första byggdes i Skreds
vik 1940 och såldes till Island 1945.
N um m er 2 byggdes i Studseröd 1949
och såldes till Ö ckerö 1954. Hon hör
num era hem m a i Bua m ed nam net Berit.
Den tredje Expo slutligen, köptes b e
gagnad 1955 från Ö ckerö och såldes
1957 till R önnäng. Hon hör num era
hem m a i Stockholm .
24.

Expo (1) 1967 - 1971

Byggd 1967 av VEB Rosslauer Schiffsw erft, Rosslau/Elbe av stål. Längd
3 1,20 m eter. Reg.nr. 10856.
Byggd för Bjarne Olsson (hr), Erling
Larsson, Ake A m andusson och Roy
Olsson, samtliga Smögen, u nder nam net
E xpo.
1971 maj, såld för 960.000 kronor till
Niels Christian Espersen m .fl. i
Hirtshals, D anm ark, varvid nam 
net ändrades till Ram ona.
1974 april, såldes trålaren vidare till Ib
Holm Sörensen m .fl. i Esbjerg
och hon fick nu sitt tredje nam n.
Silverspring.
1975, 15 septem ber sjönk fartyget kl
02.40 i pos. 58’0 0 ’N, 00' 4 8 ’E.
Hela besättningen räddades av
trålaren Svanesund.
25.

G ottskär 1969 - 1969

Byggd 1946 på Ö ckerö av ek och fur.
20,27 m eter lång. Reg.nr. 8783.
Hon byggdes för Nils Eugen Börjesson
m .fl. i Fiskebäck med nam net Wollma.
1953 januari, försåldes hon för 150.000
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k ro n o r till G ustaf A dolf Carlsson
m .fl. på D onsö, som lät ändra
nam net till G ottskär.
1968 den 2 januari k öptes trålaren av
Ture H enriksson på Smögen och
m ärkligt nog fick hon behålla sitt
nam n.
1969 den 24 januari b y tte Ture b åt
m ed Malte Cederberg (h r, 1/2)
och K nut Fröjd i Brantevik och
fick i dellikvid 7454 V erona (se
nedan). G o ttsk är värderades till
22 5 .0 0 0 kronor.
1974. mars säldes fartyget för 190.000
k ronor till Sune A lf Johan Hag
berg på Bohus-Björkö.
1981, maj, såldes G o ttsk är för 3 60.000
kro n o r till Kjell O lof Bryngelsson, Ö ckerö där hon num era gör
tjänst som Stella Nova.

26.

V erona 1969 - 1969

Byggd 1928 i Karlstad av V ärm lands Re
deri AB av ek och fur. 16,18 m eter lång.
Reg.nr. 7454.
Det var e tt partrederi på Styrsö-Tånge
som m o tto g V erona. Axel E Andersson
antecknades som huvudredare.
1941 den 27 septem ber försåldes far
tyget för 3 6.000 k ronor till Er
land Dahlgren (hr), Karl-Erik
Börjesson och Torild Johansson
på F o to i G öteborgs skärgård.
1944 den 3 april säldes V erona för
50.000 kr till J.W. Berg på Hälsö
som redan den 17 maj avyttrade
bäten för 47 .0 0 0 k ro n o r till Karl

27.

(hr) och Gustav Gustavsson samt
O lof Harry Kristensson på Donsö.
den 28 februari såldes fartyget
för 4 8 .0 0 0 kr till K nut Lundgren
& Co AB i G öteborg som redan
den 3 april sålde henne vidare
för 6 0 .0 0 0 kr till Malte Ceder
berg och K nut Fröjd i Brantevik.
den 24 januari inköptes V erona
för 100.000 kr genom byte
med G o ttsk är av Ture H enriks
son på Smögen. V erona fiskade
aldrig u n d er sin Smögen-tid u tan
såldes vidare den 10 juni för
5 5.000 kr till L ennart Andersson
i Getå vid Norrköping.
den 20 mars fick V erona S tock
holm som h em o rt eftersom hon
då för 42 .0 0 0 kr köptes av Fred
Bergkvist i Solna.
den 2 januari, sjönk fartyget
u ta n fö r N orrtälje sedan fartyget
sprungit läck i isen. V erona var
på hemväg från strömmingsfiske
i Å lands hav. Besättningen om
tre m an räddades av en annan
fiskebåt.

D onau (8) 1969 - 1970

Byggd i M arstrand 1954 av ek. 22,47
m eter lång. Reg.nr. 9509.
D enna trålare byggdes för Frans Anders
Bernhard Bengtsson m .fl. på Å stol med
nam net Caprice.
1960 den 16 o k to b er ändrades h em 
orten till Rönnäng i sam band
med om bildande av partrederiet.
1961 ju n i, såldes hon för 3 80.000 k ro 
n o r till Lars Erik U tbult m .fl. på
Ö ckerö som gav henne nam net
Lisbon I.
1969 den 24 januari köptes fartyget
av Ture H enriksson på Smögen,
som gav henne nam net D onau.
Pris 160.000 kronor.
1970 den 23 april såldes hon åter, d en 
na gång till Thure Albin Vallentin Bengtsson i Höviken genom
b y te , varvid fartygets nam n än d 
rades till Svanland. Dessa herrar
kände varandra sedan tidigare (se
Hasselön (1). Pris 2 35.000 kr.
1975 juli, avyttrades Svanland för
33 5 .0 0 0 k ronor till fiskarna
Sture och Lars Erik Holm kvist,
Kågnäsudden, Skellefteham n.
1978, decem ber såld för 37 5 .0 0 0 till
Toivo T am pere, N ynäsham n och
o m d ö p t Estonia (SM 77). H em or
ten sattes till O rm ön.

28.

Donau (9) 1970 - 1973

Byggd 1942 av Peter Pettersson på Hälsö
av ek och fur. 20,33 m eter läng. Reg.nr.
8517.
Svanland var hennes första nam n och
hon byggdes för Ingvar Amandus Laurén
K orneliusson m .fl. pä H önö.
1947 juli, avyttrades hon för 141.000
k ronor till Oskar Julius Jo hans
son m .fl. pä F o tö .
1949 septem ber,
säldes hon
för
118,500 kr till K nippla Skepps
varv som på oförändrade villkor
överlät henne pa Erland Mauritz
Pettersson på Dyrön. 5 delägare.
1958 kom hon till Karl Eric Larsson
(hr), Bengt Olle Olsson och R ein
hold Olsson i M ollösund som gav
139.250 kronor för fartyget.
1962 den 10 juni flyttade hon för
156.800 kr till Blekinge och till
T eodor (hr), H erbert och O lof
P ettersson pä Sturkö.
1967 den 30 decem ber sålde dödsboet
efter H erbert Pettersson Svanland
för 70.000 kr till Thure Albin
V allentin Bengtsson i Hörviken.
1970, den 23 april avyttrades fartyget
genom b y te för 100.000 kr till
Ture H enriksson på Smögen och
fick helt logiskt nam net D onau.
1973 mars, såldes hon för 60.000 k ro 
nor till AB Knippla Fartygsagentu r, Knippla som sedan i augusti
samma år sålde henne vidare till
Poul Patrazalck i N orth Shields.
Enligt ögonvittnen avgick Donaou den 12 augusti kl 14 bound
west.
29.

Donau (9) 1970-1973 säldes efter Smögentiden till England. Har någon sett henne?
Foto: Krister Bäng 16 juli 1970.
(Allan Harry sson) och om döpt
till Westbank (LL 892).
1979, februari såld för 24 8 .0 0 0 kr till
Ove Jansson och L ennart Johans
son, H avstenssund m ed hälften
var och o m d ö p t till Capland
(SD 21).

30.

A rizona 1973 - 1977

Byggd 1948 i Helleviksstrand av ek.
22.17 m eter lång. Reg.nr. 9050.
Byggdes för A nders Sterner Johansson
m .fl. i Fiskebäck med nam net V inga
land.
1973 mars, säldes hon för 202.500

kro n o r till fiskaren Åke Sonny
A m andusson på Smögen (tid i
gare delägare i stål-EXPO), vil
ken gav nyförvärvet nam net
A rizona. Strax därpå blev Ture
H enriksson och T orsten S ten
m an delägare i b åten , men
A m andusson kvarstod som h u 
vudredare.
1977, januari såld med maskinfel för
7 0.000 kr till Knippla Fartygsagentur AB, Knippla.
1977, m ars såld till O lof H enriksson,
Jo rm o , Å land och o m d ö p t till
Carina (SF 612). Ny m o to r (A t
las 350 hkr) isatt.

E xpo (2) 1972 - 1975

Byggd 1951 av Holms Skeppsvarv på
Råå av ek och fur. 22,04 m eter lång.
Reg.nr. 9265.
Byggdes för bröderna Carlund pä Styrsö
under nam net Westland och med Charles
Allan Palm Carlund som huvudredare.
1962 ju n i, såldes h on för 259.000 kro
nor till Karl Algot Johansson
m .fl. på Vrångö, vilka lät ändra
hennes nam n till V ästerhavet.
1972 april, köptes ho n till Bjarne Ols
son på Smögen för 150.000 kro
nor och nam net blev nu E xpo.
1975 jan uari, såldes trålaren till E B
N yberg på Vrångö, som gav h en 
ne det ganska vanliga fiskebåtsnam net Svanland.
1978, novem ber såld för 250.000 kr
till H andelsbolaget V ästbank

Expo (2) heter numera Capland och hör hemma i Havstenssund. Foto: Krister Bång
i juli 1973.

35

31.

Expo (3) 1975 -

Byggd 1947 i Halm stad av ek. 21,14
m eter läng. Reg.nr. 8848.
Byggdes för Lars Oskar Ture Larsson
(hr) och G östa Johansson på BohusBjörkön med nam net B jörköland.
1969 ju n i, såldes båten till Axel Bru
no Svensson m .fl. på Bokö för
180.000 kr.
1975 januari, inhandlades h on för
316.500 k ronor av Bjarne Olsson
(hr), Richard Toresson och Kjell
Berntsson. Hon fick h em o rt på
Smögen och nam net ändrades
till E xp o.
32.

Donau (1 0 ) 1976 - 1979

Byggd 1948 av Bovallstrands Varv &
Mek. V erkstad, Bovallstrand av ek.
23,07 m eter läng. Reg.nr. 9019.
Byggd fö r A m andus Sigfrid Johansson
m .fl., Hönö som Laila GG 100.
1954 avled huvudredaren och i mars
utsags Waldemar Johansson, Hö
nö till ny huvudredare.
1976, septem ber in k ö p t av Jo h n T ors
ten Stenm an (hr) och Ture H en
riksson, Smögen och o m d ö p t till
Donau (LL 1000).

Arizona återfinns numera i Finland. Hörde hemma på Smögen 1973-1977.
Foto: Krister Bång i juni 19 74.
1979, juli sålde H enriksson sin del till
Stenm an, som därvid blev ensam
ägare, för 156.000 kr.
1979, juli såld för 200.000 kr till fis
karen Erik Z etterqvist, Tystberga, O xelösund. F arty g et fick
behålla sitt nam n (NG 62).

A rtikeln har tidigare varit publicerad i
Klubb M aritims m edlem stidning Båtologen 1975 och har k o m p letterats m ed
uppgifter som kom m it fram sedan dess.

Krister Bang

Wega blir
museifartyg
Nyligen kunde m an i dagspressen läsa
a tt Wega hade sålts av Jan-Erik G arnum
i Älvsjö, S tockholm till M useumshafen
Oevelgönne EV i H am burg. Priset för
fartyget var 20. 000 kr.
T yskarna håller på a tt samla ihop
olika fartygstyper till e tt flytande
m useum . H on byggdes en gång, 1904,
i F inkenw ärder i Tyskland av ek och
har därför e tt m ycket sto rt värde för
tyskarna.
Wega hörde under hela sin aktiva
lastdragartid hem m a på Smögen. D et var
i o k to b e r 1934 som Wilhelm Heirich
Beckm an, H am burg sålde sin skonert
Emma
(ex
H erm ine)
till
A nton
Olsson m fl på Sm ögen. D et var då
fartyget fick nam n et Wega. På 30talet om tacklades hon till galeas.
E fter en om bildning av partrederiet
i februari 1949 blev fru A nny Gunhild
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Lovisa Olsson ny huvudredare.
hade fram till försäljningen till V äst
1957
såldes fartyget för 35. 000 kr tyskland h aft flera ägare. H on blev u n 
der dessa 20 är som lustfartyg i allt
till Bror Folke Johansson, Smögen. I
februari 1962 salde dennes dödsbo
sämre skick och sjönk i Gäddviken i
skutan för 16.000 k r till verkstadsägaren
Stockholm men bärgades åter 1978.
F Karlsson i Rönnäng. D enne sålde denna
Man får verkligen hoppas att Tyskar
i novem ber sam m a år för 5 .800 kr till
na kan bevara denna gamla Smögenklenod.
Sandviks Kappseglingssällskap i G öte
borg.
1965

såldes Wega till ostkusten och

Magnus Drev

