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Redaktionellt
Traditionellt brukar årets tredje nummer vara ett tem anum 
mer. Så var det tankt även i år och arets tema skulle handla
om Vättern. Vi har emellertid beslutat skjuta upp utgivning
en av detta tem anum m er till 1.995 bland annat på grund av
osäkerheten på huvudredaktörens arbetsplats vilket stört
koncentrationen.
Som om talas här nedan skulle årets Årsnum m er bestå
bland annat av Calle N yström s bästa bilder. Tyvärr gick
Calle bort innan arbetet hann slutföras varför det innehållet
Utkommer med fyra nummer per år.

i Arsnum ret mast utgå. Curt S. Ohlsson skall också presen
tera ett urval av sina foton i Arsnumret och detta kvarstår.

Huvudredaktör och ansvarig utgivare:
Krister Bång, tel 031-26 38 38

För att ersätta Calles bästa bilder, har vi kom mit i tidsnöd

Övriga i redaktionen:
Jan Johansson, tel 031-12 26 14
Bertil Söderberg, tel 031-45 91 98

ari 1995. Håll ut tills dess!

Redaktionens adress:
Länspumpen
Box 421, 401 26 GÖTEBORG

varför Arsnum ret beräknas komma ut först i januari-febru
Avgiften för 1995 förblir oförändrad 150 :- kronor. Inbetal
ningskort sänds ut separat i början av november.

Årsavgift 1994: 150 kr
Postgiro 81 57 68-7
Lösnummerpris: 40 kr

Tidningen får citeras om källan anges. För återgivande
av signerade artiklar och illustrationer erfordras dock
författarens och redaktionens tillstånd.

Ärgång 22. Num mer M frän starten.
ISSN 0281-4242
Tryckt hos Struves Vikings, Göteborg, i 2 100 ex.
Färgrepro: Carlaförlaget, Lysekil.
Layout: Jan Johansson, Bertil Söderberg.
Sjöfartsverkets publiceringstillstånd dnr 2905-9250589
(t o m är 2002)
Sjökortet på fram sidan är frän Sjökort Nr 70, M arstrand

Ha en skön höst!
Redaktörerna

Innehållsförteckning
3 Stålträlare frän M arstrand .......................Lennart Bornmalm
12 Ex-svenskar i finsk sa n d fa rt................................Krister Bång
16 M odellbyggaren.............................................. Håkan Tollesson
17 W asas första ångbåt....................................... Arne Sundström
18 Båtarna frän L und by.................................... Bertil Söderberg
21 Bohuslänska sjömän berättar....E Askland/J Hermansson
24 Carlboms (5 ).........................Einar Holm/Lennart Petersson

Kartplåt 1891, utgava 1 juni 1926.

28 Resa mot okända m ål.............................................. Eskil Ekelöf
30 Vykortshörnan: Vy från H v en ................... Arne Sundström
O m slagsbilden: Bäde Rederi AB Göta Kanal och Waxholmsbolaget
firar i år 125-årsjubileum. Vi har valt att uppmärksamma mbilarerna
med nägra färgbilder. Se även sidan 36. Den 21 februari 1964 tog Lars
Magnusson denna fina bild på s/s Saltsjön och s/s Saxaren i Nybro
viken. Bildarkiv: Klubb Maritim Västra Kretsen.

33 Finlandssvensken G B T h o rd én ........................... Terje Fredh
36 125-årsjubilerande red erier...........................................................
37 Frågor & S v a r....................................................................................

Carl Gustav Nyström avliden
Carl Gustav Nyström, Ängelholm avled den 31 augusti av en hjärtinfarkt 65 år gammal.
För oss inom Klubb Maritim var Calle en legend. Hans intresse för sjöfart började
redan på 1940-talet. Han samlade med stor iver historia och foto på fartyg. Calle var en
duktig fotograf. Hans bilder är välkända överallt där intresse för sjöfart finns. Han tyck
te det var roligare att fotografera än att ta hand om negativen vilket ibland medförde att
fotobeställning kunde ta lite tid.
Calle var född och uppväxt på Råå. Jag träffade honom första gången då Klubb M ari
tim bildades 1963. Han blev också klubbens förste sekreterare. Calle var alltid villig att
hjälpa till. Vid sin bortgäng höll han pä att ta fram bilder till Länspumpens årsnummer,
som vi hade tänkt skulle innehålla Calles bästa bilder. Kanske kan vi få tillfälle att visa
dem nägon gäng i framtiden.
Calle hade många vänner. Det käns tomt när man inte längre kan höra hans trygga
skånska. Vila i frid.
Krister Bång
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AB Marstrands Mek. Verkstad
Kronologisk nybyggnadslista över de ståltrålare
som byggdes vid varvet i Marstrand från 1960-1968 (del 2)
Av Lennart Bornmalm
I d e n n a tre d je o ch sista d el av a rti
k e lse rie n
om
AB
M a rstra n d s
M e k a n isk a V e rk sta d ^ es en h is to 
risk å te rb lic k av de s ta ltrå la re som
b y g g d e s vid v a rv e t e fte r att d ire k 
tö r H e lg e O lsso n ö v e rta g it v e rk 
sa m h e te n .
Den sedan 1950-talet starka högkonjunkturen
inom fiskerinäringen intensifierades under
första delen av 1960-talet. Fångsterna av
fram för allt sill i Skagerrak och Nordsjön
ökade för varje är, vilket bland annat innebar
att ocksa fiskefartygen blev allt större med ett
ökat behov av kraftigare m askinstyrkor och
vinschar. Stålfiskefartyg byggda så sent som i
början av 1960-talet och med en medellängd
av dryga 90-fot och m otoreffekter m ellan 500
och 600 hkr blev snart också i m insta laget.
Som ett resultat av detta hade ståltrålare på
över 100-fot beställts i en lång serie vid ett då
östtyskt varv för svensk räkning. 1964, då
Sveriges totala fiskfångst var den högsta
någonsin och efterfrågan på nya fiskefartyg
föreföll om ättlig, inköpte direktör Helge O ls
son AB M arstrands Mek. Verkstad. Eftersom
M arstrands M ek.Verkstad då var det enda
varvet i Sverige som var specialiserat på att
bygga stälfiskefartyg, avsåg Helge Olsson
med sitt förvärv att successivt utöka verk
sam heten för att möta den allt kraftigare
efterfrågan på nya och större stålfiskefartyg.
Helge O lsson som lät ändra nam net pä det 60
år gamla varvet till M arstandsverken AB.
hade dessutom låtit konstruera en större och
kraftigare ståltrålare än de som hade byggts
vid varvet ditintills. Denna nya konstruktion
av ståltrålare var på ca 160 bruttoton, 103-fot
lång och försedd med en huvudm askin på ca
1000 hkr (se ritning). Inom kort skrevs också
kontrakt på 12 ståltrålare av denna typ. Dock
blev även denna storlek ganska snabbt i m in
sta laget och under 1965 beställdes stålfiske
fartyg på m ellan 110 och dryga 130-fot vid
utländska varv, företrädesvis norska och ett
vid den tiden östtyskt varv. För att möta
utvecklingen hade Helge O lsson låtit kon
struera en ny och ännu större tvp av ståltråla
re på i storleksordningen 110-112 fot (se rit
ning) med m öjlighet att utvecklas till 135-fot.
Tyvärr kom aldrig denna större typ av stål
trålare att byggas - då M arstrandsverken
kom på ekonom iskt obeständ 1966, vilket
m edförde att Helge O lsson tvingades lämna
verksam heten för gott.

KRISTINA GG 3 8 8 1965 1970)
M otorfiskefartyg, byggt 1965 av M arstrands
verken AB, M arstrand, Sverige. NB 1
Reg.nr. 10621

Signal SDAI
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GG 388 K ristin a var den första stålirålaren som byggdes i M arstrand efter att Helge Olsson
tagit över driften av varvet och döpt om det till M arstrandsverken. Pä denna bild ses K ris ti
na i Göteborgs fiskham n en kulen vinterdag i januari 1970. Foto: Krister Bång.

Huvuddata
Längd över allt
Längd mellan p.p.
Bredd
Djupgående
Fart
Bruttotonnage
Nettotonnage

31.38 m
29.58 m
6.76 m
3.58 m
13 kn
159.27
57.77

10211"
91 '10"
22'0"
11'9"

K lass: Det N orske Veritas +1A1-N, Deep Sea
Fishing, Ice C
H uvudm otor: K löckner-H um boldt-D eutz
A.G. Diesel 4 SC SA 6 cyl., effekt 1000 hkr vid
380 v/min.
Propeller: J.W . Bergs, 3-bladig, ställbar,
D=2100 mm
T rålvinsch: Lidans fabrikat med 8 tons d rag
kraft.
Fiskru m skapacitet: 2.000 lädor (40 kg) totalt
150 m2
B rän n oljetan k ar: 30 m ’
V atten tankar: 6 m3

Fartyget beställdes i oktober 1964 av Karl
Bror Karlsson (skeppare och huvudredare),
Arne L. Carlsson, Stig E. Carlsson och Östen
A ntonsson sam tliga från Donsö. Fartyget
påbörjades i januari 1965 och var det första
som byggdes vid varvet efter att Helge O ls
son tagit över verksam heten och döpt om det
till M arstrandsverken. Hon sjösattes den 21
maj 1965 och levererades den 20 juli samma
år. Dopet ägde rum sam tidigt med leveran

sen varvid hon gavs nam net K ristina. K risti
na var tillika med sina efterföljande systrar
konstruerade av Fartvgskonstruktioner AB
(FKAB) i Uddevalla. De tidigare leveranserna
från varvet hade konstruerats av Norbergs
Ingenjörsbyrä (civilingenjör Nils Olsson) i
Göteborg. Ståltrålarna som hade konstruerats
av FKAB hade m odifierats något jäm fört med
de frän N orbergs Ingenjörsbyrä. Bland annat
hade däcksutrvm m et akterut gjorts något
bredare och däckshuset något större.
1 9 7 0 , 4 m aj, försåldes hon till Jorgen Dahl
M adsen, Esbjerg Nam net ändrades till S im 
m elholm och ny hem m aham n och beteck
ning blev Esbjerg respektive E 231.
1 9 7 4 , förlängdes hon vid Falkenbergs varv
med sex meter. Nv längd blev 37.42 m och
brutto- och nettotonnaget ökade till 170
respektive 80 ton.
1 9 7 9 , april, återinförd till Sverige av David
Arthursson och dennes söner Leif och Sune
Arthursson, sam t Kurt Ake Em anuelsson,
sam tliga från Fiskebäck. Nam net ändrades
till D y n in g efter tidigare fartyg i rederiets
ägo. Ny beteckning och hem m aham n blev
GG 318 respektive Fiskebäck.
1 9 8 2 , delvis shelterdäckad så till vida att
den gamla valbacken lyftes bort och ersattes
med ett helt nytt däck till tråltrum m an. A rbe
tet utfördes av Rönnäng M otorverkstad i
Rönnäng.
1 9 8 4 , oktober-decem ber, ersattes det gam 
la däckshuset med ett nvtt vid Kalm ar Varv
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ägarna ersätta den gamla styrhytten med en
ny och rym ligare vid Brdr. Jensen Skibs &
Bådbyggeri, Grenå, Danm ark
1 9 8 0 , decem ber, försåldes hon för 1.440
m kr till K enneth A ndreasson, Eystein Arnesson, och Anders Antonsson, Ockerö. Nam net
ändrades till Pelago och ny hem m aham n
blev Ockerö. Nv beteckning blev GG 348.
1 9 8 5 , delvis shelterdäckad vid Ö -varvet
AB, Öckero.
1 9 8 8 , septem ber, såldes hon vidare till
Tord Carlsson och bröderna Kent och Sven
Andersson, Brantevik, varvid nam net ändra
des till Crecent och Brantevik blev ny hem 
m aham n. Beteckningen ändrades.,till SIN 37.
1 9 9 1 , juli, försåldes hon till bröderna Joh n
ny och Yngve A ndersson, sam t Yngves son
Claes Yngvesson, Träslövsläge. Nam net
ändrades till Silv erfors och Träslövsläge blev
ny hem m aham n. SIN 37 andrades till VG 161.
Ännu i rederiets tjänst.

11ills san, i

CARMEL GG 1 1 2 (19öo-1976)
GG 318 D yning (ex K ristin a ) efter förlängning och alla ombyggnader.
Foto Göran Ohlsson.

M otorfiskefartyg, byggt 1966 av M arstrands
verken AB, M arstrand, Sverige. NB 3
Reg.nr. 10665

AB, sam tidigt förlängdes shelterdäcket till ett
heltäckande däck.
1 9 9 1 , ju n i-a ugusti, om byggd till häcktrålare vid Sm ögens Plåt & Svetsindustri, Sm ögen.
Sam tidigt förlängdes fartyget akterut med en
halv meter.
Ännu i rederiets tjänst.

RATTVIK GG 5 9 (1965-1970)
M otorfiskefartvg, byggt 1965 av M arstrands
verken AB, M arstrand, Sverige. NB 2
Reg.nr. 10641
H uvuddata
Längd över allt
Längd m ellan P.P.
Bredd
Djupgående
Fart
Bruttotonnage
N ettotonnage

Signal SEYR
31.38 m
28.00 m
6.76 m
3.58 m
13 kn
159.27
57.77

10211"

91’10"

rum sam tidigt med leveransen. Dopet förrät
tades av Birgit Johansson (dotter till Erik
Johansson), som gav fartyget nam net R ättvik
efter tidigare fartyg i rederiets ägo.
1 9 7 0 , 5 m aj, försåldes hon till A age Friis
S 0 rensen, Esbjerg. N am net ändrades till
Sham rock. Ny hem m aham n och beteckning
blev Esbjerg respektive E 50.
1 9 7 1 , förlängdes hon vid Aabenraa Vaerft
A/S, Åbenrå, Danm ark med sex m eter. Ny
längd blev 37.42 m och brutto- och nettoton
naget ökade till 173 respektive 86 ton.
1 9 7 8 , novem ber, återinfördes hon till Sveri
ge och Hönö av Sven-O lof Larsson, dennes
hustru Ingegerd, och deras son Thom as. Far
tyget om döpes till W esterö. Ny hem m aham n
och beteckning blev Hönö respektive GG 398.
I anslutning till att fartyget inköptes lät de ny

Huvuddata
Längd över allt
Längd mellan P.P.
Bredd
D jupgående
Fart
Bruttotonnage
N ettotonnage

Signal SIFL
31.42 m
1 02'IT
28.00 m
91 ’10"
6.76 m
22'0"
3.58 m
11’9"
13 kn
155
55

K lass: Det N orske Veritas +1A1-N , Deep Sea
Fishing, Ice C
H uvudm otor: Klöckner-H um bold t-Deutz
A.G. Diesel 4 SC SA 6 cyl., effekt 1000 hkr vid
380 v 1min.
Propeller: J.W. Bergs, 3-bladig, ställbar.
D=2100 mm
T rålvinsch: Lidans fabrikat med 8 tons drag
kraft.

22 ' 0 "

1T9"

K lass: Det Norske Veritas +1A1-N , Deep Sea
Fishing, Ice C
H uvudm otor: K löckner-H um boldt-D eutz
A G . Diesel 4 S t SA 6 cyl., effekt 1000 hkr vid
380 v /min.
Propeller: J.W . Bergs, 3-bladig, ställbar,
D -2 1 0 0 mm
T rålv in sch : Lidans fabrikat med 8 tons drag
kraft.
Fiskru m skapacitet:2.000 lådor (40 kg) totalt
130 m2
B rän n oljetan k ar: 30 m3
V atten tankar: 6 m 3
Fartyget beställdes den i oktober 1964 av Erik
Johansson (huvudredare), K arl-Ivar och Olof
Möller, sam t Rune Johansson, sam tliga från
Donso. Fartyget påbörjades i mars 1965 och
var det andra i en serie om 12 som beställdes
vid varvet efter att H elge O lsson tagit över
verksam heten. Hon sjösattes onsdagen den
14 juli 1965 och levererades den 28 oktober
samma år. Dopet ägde tillika med K ristina
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GG 59 R ä ttv ik ses här i Göteborgs Fiskhamn strax efter leveransen den 28 oktober 1965.
Foto frän Göran Ohlsson.
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LL 742 O cean var Sveriges snabbaste fiskefartyg och ett av de största dä hon levererades den 24 mars 1962. Foto Tore Svensson, Götaverken.

LL 376 T h em sen under gång i den bohuslänska skärgärden några veckor
efter leveransen den 28 ju li 1961. Foto Tore Svensson, Götaverken.

GG 346 R e n la n d m ålades vit innan hon avgick fö r fiske utanför Afrika
1968. Flär läm nar hon Ö ckerö m ed destination Liberia. Foto Gunnar Utbult

VG 161 S ilv er fo rs (ex R ä tt v ik ) som hon ser ut idag. Flär fotograferad i
hem m aham nen av Anders Rylander.

GG 267 L is s a b o n (ex S van esu n d) under fiske i Nordsiön som danska T 367
G erd a K lau s. Foto Arild Engelsen.

VG 95 S t jä m v ik (ex E k e fjo r d ) har under åren genom gått ñera om fattande
om byggnader som helt förändrat fartygets utseende. Foto Anders Rylander.

R-2-ES C a ly p s o (ex M a rstra n d , Inger) ses här under fiske i N ordsjön en
vacker oktoberefterm iddag 1987. Foto Arild Engelsen.
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GG 112 C arm el var det första svenska fiskefartyget som utrustades med autopilot. Här är
hon på väg ut frän Höganäs en eftermiddag i augusti 1973. Fotograf var Robert Johannesson.

F iskru m skapacitet: 2.000 lådor (40 kg) totalt
130 m2
B rän n oljetan k ar: 30 m 3
V atten tankar: 6 m 3
Fartyget beställdes i april 1966 av bröderna
Daniel (skeppare och huvudredare), David,
Joel, och Seth Börjesson, sam tliga från Foto.
Fartyget påbörjades i juli 1% 5 och var det tre
dje i en serie om 12 som beställts vid Marstrandsverken. Hon sjösattes m åndagen den
1 novem ber 1965 och gavs nam net Carm el
efter tidigare fartyg i rederiets ägo. Carm el
levererades den 29 januari 1966 och var då för
övrigt det första fiskefartyget i svenska fiske
flottan som hade utrustats med autopilot.
1 9 6 8 - 1 9 7 1 , augusti-januari, fiskade Car
m el tillsam m ans med tre andra svenska ståltrålare (Polar, R enland och W esterö) utanför
Liberia, G hana, Sierra Leone och Dakar
(Senegal), Afrika. Kontrakt hade slutits m el
lan fiskelagen och Liberianska staten via ett
danskt företag. Det var skeppare Sven-O lof
Larsson (W esterö) som fått kontakt med det
danska företaget och via detta med den Libe
rianska Staten. Han hade också besökt Liberia
för att bilda sig en uppfattning om de lokala
förhållandena.
Innan m an läm nade Sverige sandblästrades fartyget och m ålades vitt. A nledningen
till detta var att fartygsskrovet inte skulle
absorbera lika m ycket ljusenergi, som annars
hade varit fallet om skrovet varit blått eller
svart.
Liberianska staten tillhandahöll i början is,
olja och lådor, men eftersom fisket på sikt
inte gav det resultat man hade förväntat sig,
drogs denna förm ån in. A tt resultatet inte
blev så bra berodde i m ängt och m ycket pä,
enligt skeppare Daniel Börjesson, att de sven
ska fiskarna saknade den erfarenhet som
krävdes för att uppnå ett gott fiskeresultat i
dessa vatten. Detta gällde både typ av utrust
ning och ren erfarenhet från fisket. Denna
hade m an först uppnått när m an återvände
hem. Men enligt Daniel Börjesson var denna
period rent erfarenhetsm ässigt m ycket beri
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kande, vilken han inte för pengar skulle vilja
vara utan. Besättningarna på trålarna bestod i
snitt av fyra svenskar och m inst lika många
liberianer eller senegaleser beroende pä utan
för vilket lands kuststräcka fartygen fiskade.
Tyvärr, fick Carm el m askinhaveri i slutet
av perioden, vilket m edförde att hon bogsera
des hem av Polar från Fiskebäck.
1 9 7 6 , februari, försåldes hon till H ighlands
and Islands D evelopm ent Board Inverness,
Scotland, och om döptes till H ebridean. Ny
hem m aham n blev Stornow ay.
1 9 7 8 , juli, äterinköpes hon till Sverige av
Sture Larsson, Hönö, som i sin tur sålde
henne vidare för 1.8 m iljoner kronor till brö
derna Bengt och G öran Antonsson, Hönö.
N am net ändrades till San tos av Hönö och ny
beteckning blev GG 361.

1 9 8 2 , februari, försåldes hon för 2.15 mkr
till D ivonarederiet AB, K arlsham n (bröderna
Roy och U lf Svensson), varvid nam net änd ra
des till V ien n a och ny hem m aham n blev
Karlsham n. Ny beteckning blev KN 20.
1 9 8 4 , överfördes fartyget till Clupea AB
(bröderna Roy och U lf Svensson). I övrigt allt
oförändrat.
1 9 8 5 , delvis shelterdäckad så till vida att
den gam la valbacken lyftes bort och ersattes
med ett nytt däck till tråltrum m an. A rbetet
utfördes av Sydhavnens Motorvaerksted,
Ronne, Bornholm.
1 9 8 7 , 7 maj, såldes hon vidare till Karl
G ustav N ilsson, Sturkö. Nam net ändrades till
KA 61 Carm ö och ny hem m aham n blev Stur
kö i Blekinge skärgård.
1 9 9 1 , juli, såldes hon till Åstol och Gösta
Olsson, Åstol, Krister O lvesjö, Rönnäng, och
Lars-Ake Olsson, Lidköping blev nya ägare
till fartyget. N am net ändrades till Brattvåg
och Åstol blev ny hem m aham n. N y beteck
ning blev GG 582.
Ännu i rederiets tjänst.

TUDOR GG 5 7 5 (1966-1981)
M otorfiskefartyg, byggt 196b av M arstrandsverken AB, M arstrand, Sverige NB 4
Reg.nr. 10679
Huvuddata
Längd över allt
Längd m ellan P.P.
Bredd
Djupgående
Fart
Bruttotonnage
N ettotonnage

Signal SKTM
31.38
28.00
6.70
3.58

m
m
m
m

102'11"
91 ’10"
22’0"
11'9"
13 kn
154
55

K lass: Det N orske Veritas +1 A l-N , Deep Sea
Fishing, Ice C
H uvudm otor: K löckner-H um boldt-D eutz
A.G. Diesel SBW 6 M 4 Sl SA 6 cyl., effekt
1000 hkr vid 375 v, min.

KN 20 V ienna (ex C arm el) efter att hon försetts med shelterdäck. Foto fan Johansson den 28
augusti 1987 vid Ekenabben på Sturkö.

Länspum pen 1994:3

GG 575 T u dor ses här på väg in i hemmahamnen den 8 juni 1970. Foto Krister Bång.
Propeller: J.W . Bergs, 3-bladig, ställbar,
D=2100 mm
T rålvin sch : Lidans fabrikat med 8 tons drag
kraft.
F iskru m skapacitet: 2.000 lådor (40 kg) totalt
150 mB rän n oljetan k ar: 30 m3
V atten tankar: 6 m3
Fartyget beställdes i april 1966 av Valter Lars
son (skeppare och huvudredare), Rune
Antonsson, Gotthard Bengtsson, och Gösta
O lausson, sam tliga från Bohus-Björkö. Farty
get påbörjades i oktober sam m a år och var
det fjärde i serie om 12 som beställts vid Marstrandsverken. Hon sjösattes i januari 1966
och levererades den 22 april 1966. Fartyget
gavs nam net T ud or efter tidigare fartyg i
rederiets ägo.

1 9 7 2 , sålde Gösta O lausson sin andel i fartvget till de övriga delägarna.
1 9 7 5 fick den då 9 ånga T ud or en dyspro
peller m onterad för att förbättra d riftsekono
min och miljön om bord. Installationen av
dyspropellern utfördes av O -varvet AB, Ockerö.
1 9 7 7 , januari-februari, fick Institutionen för
skeppshydrom ekanik (Chalm ers Tekniska
Högskola) i uppdrag av dåvarande Fiskeristyrelsen (nuvarande Fiskeriverket) att orga
nisera och utföra m ätningar om bord på
Tudor. Projektet var en statlig arbetsm ark
nadsåtgärd för kvoteringsdrabbade fiskefar
tyg. Försöken utfördes under en dryg månad
i G ullm arsfjorden med och utan dyspropel
ler. A vsikten med försöken var att jämföra
fart, bränsleförbrukning och dragkraft, samt
buller- och vibrationsm ätningar m ellan de

två propellerarrangem angen. Ekonomiska
bidrag till försöken hade läm nats av STU
(Styrelsen för teknisk utveckling).
M ätningarna utfördes under trålning, vid
frifart, sam t vid dragprov i kaj. Vidare utför
des i sam arbete med Försvarets M aterielverk
bullerm ätningar i vattnet (hydroakustiska
m ätningar). De senare gjordes vid M arinens
avm agnetiseringsbana i Lysekil, där en
hydrofon placerades för registrering av pro
pellerljudet på 9 m eters djup i provbanans
mitt.
Resultatet av denna studie visade att
bränsleförbrukningen m inskade med 20-25
procent under trålning med dyspropeller.
Detta varierade med varvtal och w irelängd,
m en oberoende av med vilken sida Tudor
drog trålen. Vid frifartsproven erhölls ingen
förbättring av fart - bränsleförbrukning med
dyspropellern. D ragproven i kaj visade upp
till 4 0 c-r ökning av dragkraften, då d yspropel
lern användes. Dessa prov visade också hur
dragkraften m inskade med ökande roderut
slag och lättare propellerstigning.
De hydroakustiska proven uppvisade
påtagliga skillnader i ljudnivå, med respekti
ve utan dyspropeller. Dessutom blev det
m indre vibrationer och ljudnivå i Tudors
skans, m äss och styrhytt, då dyspropeller
användes.
1 9 7 8 , ersattes det gam la styrhuset med ett
nytt vid Brdr. Jensen Skibs & Bådbyggeri i
G renä, Danmark.
1 9 8 0 , delvis shelterdäckad vid Karstensens
Skibsva?rft & M askinfabrik, Skagen, Dan
mark.
1 9 8 1 , maj, försåldes hon för 2.3 miljoner
kronor till Jack, Roland, Å ke och Ö sten O lofs
son, sam tliga från Donsö, varvid nam net
ändrades till Sy d fo rs efter tidigare fartyg i
rederiets ägo med sam m a namn. Ny beteck
ning och hem m aham n blev GG 456 respekti
ve Donsö. Gam la Sy d fo rs togs i byte av rede
riet för Tudor. vilken var en trätrålare på
dryga 80 fot byggd av G ustafsson & Söners
Skeppsvarv i Landskrona 1962.
1 9 8 8 , oktober, såldes hon vidare inom
Donsö för 4.35 m kr till K arl-H enrik och Stel
lan Johnsson med hälften var. Fartyget
om döptes till M id sjö och ny beteckning blev
GC, 579.
Ännu i rederiets tjänst.

RENLAND GG 3 4 6

(1966-1988)

M otorfiskefartyg, byggt 1966 av M arstrandsverken AB, M arstrand, Sverige NB 5
Reg.nr. 10712
Huvuddata
Längd över allt
Längd m ellan P.P.
Bredd
D jupgående
Fart
Bruttotonnage
N ettotonnage

GG 597 M id sjö (ex Tudor) så som hon ser ut idag. Här är hon på väg ut från Karlskrona.
Foto Tore Olsson.

Länspum pen 1994:3

Signal SIRG

31.38 m
28.00 m
6.70 m
3, 58 m
13 kn
152
55

102'11"
91'10"
22'0"
1T9"

K lass: Det N orske Veritas +1 A l-N , Deep Sea
Fishing, Ice C
H uvudm otor: A tlas-M A K Masch.bau
G .m .b.H . Diesel, 6M51 AK, effekt 1100 hkr vid
375 v/min.
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GÖTALAND GG 3 7 6 (1966-1973)
M otorfiskefartyg, byggt 1966 av M arstrands
verken AB, M arstrand, Sverige. NB 6
Reg.nr. 10735
Huvuddata
Längd över allt
Längd m ellan P.P.
Bredd
D jupgående
Fart
Bruttotonnage
N ettotonnage

GG 346 R en lan d på ingående till Öckerö den 17 augusti 1984. Den nya styrhytten är monte
rad men hon är ännu inte förlängd. Foto ]an Johansson.
Propeller: J.W . Bergs, 3-bladig, ställbar,
D=2100 mm
T rålv insch: Lidans fabrikat med 8 tons drag
kraft.
Fisk ru m sk ap acitet: 2.000 lådor (40 kg) totalt
1.50 m 2
B rän n oljetan k ar: 30 m3
V atten tankar: 6 m 3
Fartyget beställdes den 14 m aj 1% 5 av W il
helm U tbult (huvudredare), K arl-G unnar
Berntsson, Helge Sam uelsson, sam tliga fran
Öckerö. Dessa personer ägde och driv dessut
om stältrålaren L ibanon, som hade byggts av
A nkerlakkens Verft i Floro några år tidigare.
Fartyget påbörjades den 15 decem ber samma
är och var det femte i en serie om 12 som
beställts vid M arstrandsverken. Hon sjösattes
den 15 m ars 1966 och levererades den 16 juli
samma år. Fartyget gavs nam net R enland
och Ö ckerö blev hem m aham n.
1 9 6 8 , 27 juli, köpte W ilhelm U tbult tillsam 
mans med sina söner G unnar, Ingem ar och
Stig U tbult de övriga delägarnas andelar i
R enland . Fartygets nam n, beteckning och
hem m aham n förblev oförändrade.
1 9 6 8 - 7 0 , augusti-decem ber, fiskade R en
land utanför Afrika (se beskrivning av Car
mel).
1 9 7 2 , 25 septem ber, sålde Ingem ar Utbult
sin andel i fartyget till W ilhelm , G unnar och
Stig Utbult. Sam tidigt blev G unnar L tb u lt ny
huvudredare.
1 9 7 3 , installerades en sonar av m ärket Simrad Sk3 med en räckvidd av 1.5 km.
1 9 7 3 - 7 4 , årskiftet, övertog G unnar och
Stig U tbult W ilhelm U tbults andel i fartyget. I
övrigt allt oförändrat.
1 9 8 0 , 2 januari, sålde Stig Utbult sin andel i
fartyget till G unnar Utbult, sam t Bengt
Ström blad och A ste Karlsson, sam tliga från
Öckerö. I övrigt allt oförändrat.
1 9 8 1 , maj -juni, shelterdäckades fartyget
vid Hans Svendsens Skibsbyggeri, Hirtshals,
Danmark.
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1 9 8 3 , april-m aj, installerades en bogpropel
ler av det tyska m ärket Schuttel med en effekt
av 130 hkr.
1 9 8 4 , m aj-juli, ersattes den gamla styrhyt
ten med en ny, sam tidigt gjordes däckshuset
större och försågs med ny inredning. Arbetet
utfördes av Kalm ar Varv AB, Kalmar.
1985,
novem ber-decem ber,
förlängdes
R enland med 6.5 m eter till 38.10 m eter vid
K arlstadsverken (Karlstads varv) i Karlstad.
Nytt brutto- och nettotonnage blev 284
respektive 85 ton.
1 9 8 8 , 3 decem ber, kantrade och sjönk R en 
land under fiske utanför Arkösund i Ö ster
sjön. Besättningen räddades av öckerötrålaren GG 362 O lym pos. Hon bärgades aldrig.

Signal SKVG
31.38 m
28.00 m
6.70 m
3.58 m
13 kn
152
55

102'H "
91'10"
22'0"
11'9"

K lass: Det N orske Veritas +1A1-N, Deep Sea
Fishing, Ice C
H uvudm otor: Atlas-M AK M asch.bau
G.m .b.H . Diesel, 6M 51A K , effekt 1100 hkr vid
375 v. min.
Propeller: J.W . Bergs, 3-bladig, ställbar,
D=2100 mm
T rålvin sch : Lidans fabrikat med 8 tons drag
kraft.
F iskru m skapacitet: 2.000 lådor (40 kg) totalt
150 m ;
B rän n oljetan k ar: 30 m 3
V atten tankar: 6 m 3
Fartyget beställdes i maj 1965 av Arne Bernts
son, dennes söner Eisten och Erling Arnesson, sam t Lennart A ndreasson och dennes
son Kenneth A ndreasson, sam tliga från Ö ck
erö. Fartyget påbörjades i april 1966 och var
det sjätte i serie om 12 som beställts vid M ar
strandsverken. Hon sjösattes i juli 1966 och
levererades den 14 oktober sam m a år. Farty
get gavs nam net G ötaland efter tidigare far
tyg med sam m a nam n inom rederiet och
Ö ckerö blev hem m aham n.
1 9 6 7 , sålde Lennart A ndreasson sin andel i
fartyget till de övriga delägarna. I övrigt allt
oförändrat.
1 9 7 3 , augusti, inköptes hon till Fiskebäck
av Bror Ahlström (tidigare delägare i GG 205
G anthi) och dennes svärson Per-O lof Lars-

*

V-

GG 376 G ö ta la n d under gäng utanför Öckerö den 31 ju li 1970. Foto Göran Ohlsson.

Länspum pen 1994:3

son. N am net ändrades till D anö och Fiske
bäck blev ny hem m aham n. Därem ot förblev
registreringbeckningen oförändrad, vilken
1975 ändrades till GG 206.
1 9 7 8 , ersattes den gamla styrhytten med en
ny vid Brdr. Jensen Skibs & Bädbyggeri,
Grena, Danmark.
1 9 8 0 , delvis shelterdäckad vid Brdr. Jensen
Skibs & Bädbyggeri i Grenä.
1 9 8 4 , decem ber, såldes hon med leverans
den 3 januari 1985 till Göran Ryberg och den
nes son Anders Ryberg, Rörö, efter att Partre
deriet för D anö beställt ett nytt stålfiskefartyg
vid Kalm ar Varv. Nam net ändrades till T h e
m is efter tidigare fartyg med samma nam n i
rederiets ägo. Ny hem m aham n blev Rörö och
beteckningen ändrades till GG 144. Gamla
T h em is som var en stor träträlare (byggd i
Skredsvik 1957) hade fattat eld och sjunkit
under fiske i Skagerrak den 2 oktober 1984.
Linder oktober-decem ber 1993 byggdes
T h em is om i G dynia, Polen. Fartyget förläng
des med sju m eter till 38,38 (126 fot) och
bredden ökades med 1,20 till 7,90 meter. Sam 
tidigt byggdes nytt väderdäck av stål 2,35
m eter över existerande däck och RSW -tankar
installerades i förlängningsdelen. Det nya
väderdäcket sträcker sig till akterkant av
däckshuset. Däcket har styrka som ett fribordsdäck. Det nya fribordet är därmed belä
get över den tidigare däckslinjen och tillåter
djupare nedlastning än tidigare. T h em is last
förmåga är nu närm are 340 ton. RSW -tankar
na rym m er 170 m 3 och har arrangerats för
fram tida vacuum lossning. Om byggnaden
utgör sam tidigt en förberedelse för en fram ti
da konvertering till häckträlare.
Annu i rederiets tjänst.

EKEFJORD GG 7 1 5 (1967-1973)
M otorfiskefartyg, byggt 1967 av Nya Marstrandsverken AB, M arstrand, Sverige. NB 7.
Reg.nr. 10893

Signal SKJO

Huvuddata
Längd över allt
Längd mellan P.P.
Bredd
Djupgående
Fart
Bruttotonnage
N ettotonnage

31.38 m
28.00 m
6.70 m
3.58 m
13 kn
139
55

10211"
9V10"
22'0"
11'9"

GG 144 T hem is efter att hon förlängts och breddats. Foto Ba Bengtsson.
K lass: Det N orske Veritas +1 A l-N , Deep Sea
Fishing, Ice C
H uvudm otor: K löckner-H um boldt-D eutz
A.G. Diesel 4 SC SA 6 cyl., effekt 1000 hkr vid
380 v/min.
P ropeller: J.W . Bergs, 3-bladig, ställbar,
D -2 1 0 0 mm
T rålvinsch: Lidans fabrikat med 8 tons drag
kraft.
Fiskru m skapacitet: 2.000 lådor (40 kg) totalt
150 m 2
B rän n oljetan k ar: 30 m
V attentankar: 6 m '
Fartyget beställdes i septem ber 1965 av Otto
Jogenfelt, hans son Sten-Ivan Jogenfelt och
Kenny Gustafsson, samtliga från Åstol. Farty
get päbörjades i septem ber 1966 och var det
sjunde i serie om 12 som beställts vid Marstrandsverken. Fartyget blev pä grund av att
M arstrandsverken kom på ekonom iskt obe
stånd rejält försenat. Hon sjösattes först i juli
1967, da Uustaf Mattsson i Lddevalla tagit
över driften vid Marstrandsverken och levere
rades klockan 22.30 fredagen den 24; 11 sam 
ma är. I samband med leveransen gav ägarna
fartyget namnet E kefjord efter ett tidigare far
tyg med samma namn i rederiets ägo. Detta

skedde utan nägra högtidiga och cermoniella
former. Hemmahamn blev Rönnäng istället
för Astol, då huvudredaren Kenny Gustafsson
samma år (1967) hade flvttat in till Rönnäng.
Lördagen den 25/11 tog man ombord en ny
trål, fisklådor och is i Rönnäng. Sam tidigt gjor
des en slutgiltig justering av kompassen. M ån
dagen den 27 11 1967 klockan 06.30 lämnade
man Rönnäng och satte kurs mot Nordsjön.
1 9 7 3 , 15 septem ber, säldes hon till Knud
Erik Agerholm P/R, H anstholm , Danmark,
varvid nam net blev till T. 119 Jon n a K ongerslev. Ny hem m aham n blev Hanstholm.
1 9 7 8 , såldes hon vidare till Per Kristiansen,
Per Sand, och O tto Sorensen, sam tliga frän
H anstholm . Fartyget återfick da sitt ur
sprungliga namn E k efjo rd , m edan beteck
ning och hem m aham n förblev oförändrade.
1 9 7 9 , maj, återinköpt till Sverige av M anne
Pettersson och Ivan G arlund, Styrsö, varvid
nam net ändrades till K enya efter tidigare far
tyg i rederiets ägo. Ny hem m aham n och
beteckning blev Styrsö respektive GG 149.
1 9 8 2 , delvis shelterdäckad vid Hans
Svendsen Skibsbyggeri, Hirtshals.
1 9 8 5 , januari, såldes hon till Träslövsläge,
där Ingvar Natanael Johansson (skeppare) och
dennes tre söner Mats Inge, och Lars Johans-

GG 715 E k efjo rd , här
i dyning på Marstraiuisfjorden under
provturen den 24
november 1967. Foto
från Svensk Sjöfarts
Tidning. Vem har
fotograferat denna
bild? Är det någon i
läsekretsen som kän
ner till detta?
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2. 103-fots stälträlare typ K ristin a

3. 112-fots ställrdlnre vilken aldrig byggdes.
Ritningarna ovan illustrerar de olika storlekar av stälträlare som konstruerades av Norbergs Ingenjörsbyrä, Göteborg och Fartygskonstruktioner AB (FKAB), Uddevalla för AB M arstrands M ekaniska Verkstad/M arstrandsverken AB.
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son blev nya ägare till fartyget. Nam net ändr
ades till S tjä m v ik . Ny hem m aham n och
beteckning Träslövsläge respektive VG 95.
1 9 8 7 - 1 9 8 8 , decem ber-januari, byggdes
hon om till häcktrålare vid Kalm ar Varv AB,
genom att fartyget förlängdes akterut med en
1,5 m läng tvärställd aktersektion.
1 9 8 9 , juni-juli, försågs fartyget med helt
shelterdäck genom att det gamla lyftes bort
och ersattes med ett helt nvtt däck över
huvuddäck. A rbetet utfördes av Rönnängs
Svets AB, Rönnäng.
1 9 9 1 , maj-aug, ersattes den gamla styrhyt
ten med en ny. Sam tidigt byggdes däckshuset
om, utvidgades och försågs med ny inredning.
Den gamla skansen ersattes med tvämans hyt
ter. Fartyget är idag i m ycket gott skick.
Ännu i rederiets tjänst.

INGER GG 4 4 (1968-1969)
M otorfiskefartyg, byggt 1968 av Nya Marstrandverken AB, M arstrand, Sverige. NB 8.
Reg.nr. 10988

Signal SG YF

Huvuddata
Längd över allt
Längd m ellan P.P.
Bredd
Djupgående
Fart
Bruttotonnage
N ettotonnage

31.38
28.00
6.70
3.58

m
m
m
m

10211"
91 '10"
22'0"
11'9"
13 kn
139
48

K lass: Det N orske Veritas +1A1-N , Deep Sea
Fishing, Ice C
H uvudm otor: K löckner-H um boldt-D eutz
A.G. Diesel 4 SC SA 6 cyl., effekt 1000 hkr vid
380 v/min.
Propeller: J.W . Bergs, 3-bladig, ställbar,
D=2100 mm
Trålvinch: Lidans fabrikat med 8 tons drag
kraft.
Fiskru m skapacitet: 2.000 lådor (40 kg) totalt
150 mB rän n oljetan k ar: 30 m3
V atten tankar: 6 m3
Fartyget beställdes ursprungligen i augusti
1965 som byggnum m er 7 av Bert Olsson,
Lennart Olsson och Sture Johansson, samtliga
från Fotö. Dessa personer var ägare till stålfis
kefartyget T um laren, som byggdes vid
A nkerlokkens Verft i Floro Norge 1961. Far
tyget påbörjades aldrig under den period
Helge O lsson var ägare till M arstrandsverken, utan byggdes och färdigställdes först
efter att G ustaf M attsson övertagit driften av
M arstrandsverken våren 1967. Fartyget döp
tes till Inger efter G ustaf M attssons hustru,
som också förrättade dopet vid leveransen i
mars 1968. Hem m aham n blev M arstrand. Då
ingen köpare fanns till fartyget lades hon upp
vid varvet i avvaktan pä försäljning.
1 9 6 9 , såldes fartyget till Eigil Pedersen,
Hirtshals. Fartyget fick nam net M arstrand
efter byggorten. Ny beteckning och hem m a
hamn blev HG 247 respektive Hirtshals.
1 9 7 8 , maj, såldes hon till Egersund i Norge
och ny ägare blev T ollef Hovland. Nam net
ändrades till C alypso och Egersund blev ny
hem m aham n. Ny beteckning blev R-2-ES.
1 9 8 0 , byggdes däckshuset ut i styr- och
babordssidorna, sam t runt akterskeppet (se
bild av Calypso). Arbetet utfördes av Eigeroy
Slipp & båtbyggeri, Egersund.
Ännu i rederiets tjänst.

Länspum pen 1994:3

F örteckn ing över de ståltrålare som byggdes
vid M arstrands M ek an isk a V erkstad
resp ektive M arstrandsverken under åren
1960 - 1968.
B yggnum m er

Namn

Ton nage

AB Marstrands Mekaniska Verkstad
35
36
37
38
39
40
41
42
43
47
50

Svanesund
G u llsk är
H elgoland
Falkland
T itan ia
Hem land
T hem sen
Tyr
O cean
C arm el (Saltö)
W olm a

120
118
118
117
120
116
116
118
153
154
150

Marstrandsverken AB
1
2
3
4
5
6

K ristina
R ättvik
Carm el
Tudor
Renland
G ötaland

159
159
155
154
152
152

Nya Marstrandsverken AB
7
8

E kefjord
Inger

139
139

Ett speciellt tack vill iag rikta till Christina Waldensjö för mänga goda rad och förslag. M ånga
tack också till skeppsmäklarna Rolf Ljungsvik och
Lennart Johansson, sam t tidskrifterna Svensk Sjö
farts Tidning och Yrkesfiskaren som ställt en del
m atenal till mitt förfogande. Ett stort tack till
Anders Rylander, Bertil Levin (V'arvshistoriska
föreningen i Göteborg) och Christer Olausson som

hjälpt till med m ånga värdefulla uppgifter och
fotografier. Vidare önskar jag tacka alla skeppare
på de berörda fartygen, speciellt Erland Johansson
S van esu n d), M organ Karlsson (F a lk la n d t
Stanley Andersson (T ita n ia ) Tore Alexandersson (H em lan d t Daniel Börjesson (C arm el),
Gunnar Utbult (R en lan d ), Lennart Andreasson
(G ö ta la n d ), Göran Ryberg <T h em is) sam t ett
flertal båtologer och fotografer, däribland speciellt
Bo Börjesson, Tomas och Robert Johannesson,
Göran Ohlsson, Tore Olsson, Bo Bengtsson, Tore
Svensson (tidigare hu vudfotograf vid Götaverken), Arild Engelsen, Cenny M yhrborg, Krister
Bång och Walter Nilsson som varit behjälpliga
m ed fotografier och övriga uppgifter. A vslut
ningsvis vill jag också rikta ett stort tack till Jan
Johansson och Bertil Söderberg för redaktionellt
arbete.

Källor:
Sveriges Skeppslista
Svensk Illustrerad Skeppshsta
D anm ark, Fiskerifladen illustreret
N orges ill. skipsliste, del II
Det Norske Veritas register
Lloyd's Register o f Shipping
Nilsson, Walter (Uddevalla). FiskholmenHedvigsholm en-Kvarnholmen, från fästningsholm e till verkstadsindustri - en krö
nika till om kring år 1960.
Krantz, Claes. Hos båtbyggare i Bohuslän.
Svenska Turistföreningens årsbok 1964.
Svensk Sjöfarts Tidning
Tidningen Svenska Västkust fiskaren
1960-68
Tidningen Yrkesfiskaren 2977 -94
Båtologen 1970-94
Göteborgs-Posten
Goteborgs Handels- och Sjöfarts Tidning
Göteborgs-Tidningen (GT)
Bohusläningen
Egna anteckningar och iakttagelser.

SVARD OCH Ö V ER H ETEN
Skröna från A lakusten
W alter N ilsson
Det var siihi sommaren Svärd levde.
Han är borta.
A B Alfrnkt revs. Vid bryggan, som kvassarna skavde trävit, ligger stora, vita plastbåtar
och på tomten, som måste vara indränkt i ål/ett, byggdes radhus.
Alakvassen Albert sjönk vid Hasslö.
Minnet av Svärd luktar al.
Svärd och Överheten är en hejdlöst rolig skröna om den överdådige altjejsaren och omättlige
kvinnokarlen Svärd, som saknar respekt tör Överheten, som han alltid stavar med stort Ö .
Överheten kan vara tulleriförman Furuved. invägare Bendel, p o lisk o m m isÄ e Shellack
Persson eller Alakungen.
Svärd blir aldrig svarslös. Han är den lille mannen som i alla fall alltid har ordet, den dräpan
de repliken, som är farligare än svärdet.
Den sanna, lite vemodiga och m ycket roliga historien om Svärd luktar rökt al, aleved, ra äl,
ruttna bryggor, kokt al och nittiosex.
Svärd och Överheten är mycket mänsklig.
PR IS: 160 K R IN K LU SIV E P O R T O (H Ä M T P R IS I LOKALEN .)
SÄ T T IN B E L O P P E T PA DIN BESTÄ1.I N IN G PA P O S T G IR O K O N T O : 439 50 26-6
K LU B B M A R IT IM V Ä ST R A K R E T S E N , SA K O M M E R D IT T E X P E R POST
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Ex-svenska fartyg i finsk sandfart
Av Krister Bäng

A lltsedan Bengt Sjöström skrev
sin initierade artikel "S an d far
ten från Borgå skärgård till H el
singfors" i Länspum pen 1992:3
har läsare hört av sig och vill
veta m er om de ex-svenska far
tygen som deltog i sandfarten.
Vi har nu fått låna fotografier
av Bengt på de flesta av dessa
fartyg och här följer en liten
historik över fartygen.
Redan på 20-talet förekom utbyte. Elida,
byggd 1920 vid Djupsund i närheten av
Sibbo, kom redan 1921 till Länna i Rosla
gen (6642) men säldes redan 1923 tillba
ka till Finland där hon stannade fram till
1961 dä hon såldes tillbaka till Sverige.
I januari 1928 inköptes motorfartyget
Siriu s från Göteborg (6373) men såldes
tio är senare tillbaka till Sverige. Detta
fartyg fick sedan en växlingsrik historia
som tankfartyg har. Hon kom senare att
segla under namnen B T II, Dagö och
Brotank innan hon i januari 1966 såldes
till Grekland och blev Chania. Hon
skrotades i Eleusis i maj 1985.
Ett annat ex-svenskt fartyg var Rääskutan A lbatros (3640) som via Ryss
land kom till Finland. Hon förliste sandlastad vid Rysskär utanför Helsingfors
den 18 novem ber 1961.

B oren vid Kräkö i maj 1965. Foton detta uppslag: Bengt Sjöström.

Öregrund blev ny huvudredare för far
tyget. Han efterträddes i juni 1925 av
O scar Leufstadius.
Den 12 januari 1934 grundstötte
Boren på Ostersjö redd vid Arholma
båk och förklarades som totalförlust.
Vraket iständsattes dock av Sigurd
Thorström i Ekenäs, Finland och Boren
gick nya äventyr till mötes, L n d er andra
världskriget köptes hon av W aldemar

Höglund i M ariehamn dvs samme man
som 1954 sälde henne vidare till Kar
drag.
I maj 1959 köpte Kurt Rask i Kardrag sitt
andra ex-svenska fartyg Bofors (5816).
Hon övertogs i mars 19t>3 av Valter Vil
helm Nyblom i Borgå som seglade sand
med henne till 1986 då hon såldes till
Helsingfors för att bli lustfartyg.

Men det var på 50- och 60-talen som
flertalet ex-svenska fartyg hamnade i
sandfarten. 1954 inköptes motorseglaren
Boren frän Rederi AB Motorseglare
(W aldemar Höglund) i Mariehamn.
Köpare var Kurt Rask i Kardrag. Han
seglade sand med sitt fartyg fram till
1968 då hon såldes till Helsingfors och
slutade segla för brödfödan.
Boren var ett gammalt fartyg. Offici
ellt byggdes hon i Sjötorp 1902 men
ursprungligen byggdes hon i Motala
redan 1875. Hon ägdes av Alfred Pet
tersson m fl i Motala och var tidigt
motoriserad. I samband med första
världskriget togs motorn ur och hon
blev rent segelfartyg.
1916
köptes hon av Carl Axel Hedin
m fl i Stockholm som lät montera in en
nv motor av Bergsunds fabrikat.
1922 säldes hon via G Frestadius i
Stockholm till Karl Johan Manners, Björkö-Arholma. Där stannade fartyget bara
fram till mars 1924 dä Alfred Blomberg i
B o fo r s på Sibbofjärden den 13 augusti 1973.
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Bofors var ett sjötorpsbygge av
årgäng 1916. Hon byggdes för Udde
holm AB i Uddeholm i Värm land, som
Skoghall VI. Hon seglade för detta
bolag i 41 är fram tills hon 1957 såldes
till skepparen Harald Johansson i Göte
borg och fick namnet Bofors. Det var
också Johansson som sålde henne till
Finland.
Under slutet av 1959 inköptes ytterligare
ett svenskt kanalfartyg. Birger N ord
ström i Aby, Borgå, övertog då Sigurd.
Detta fartyg gick för sin redare i sand
farten 1971 ut och såldes sedan till Hel
singfors för att bli lustfartyg.
Sigurd var en riktig veteran i den
svenska kanalfarten. Hon byggdes 1907
i Sjötorp för Ångfartygs AB Samseglingen i Göteborg. Detta bolag var en sam 
manslagning av flera bolag som seglade
mellan Göteborg och Vättern. I april
1940 trädde detta bolag i likvidation och
Sigurd saldes då till direktör Pehr Santesson i Grisslehamn. Han sålde sä farty
get vidare i septem ber 1942 till Thunbolaget i Lidköping. Här stannade hon
ända till decem ber 1957 då hon inköptes
av skepparen Ejnar Andreas Lundberg i
Örnsköldsvik. Han behöll alltså fartyget
i endast tvä är.
Syster med Bofors var Skoghall V.
Även hon byggdes 1916 i Sjötorp för
liddeholm s AB i Uddeholm. Då rederiet
i slutet av 50-talet sålde ut sina fartyg
hamnade "fem m an" i april 1958 hos
L n o Martinsson m fl på Fotö med nam
net W allerö. I april 1961 var det dags för
den finska sandfarten, kaptenerna Ber
tel Nyman och Wilhelm Edvard Grönqvist i Vålaks, Borgå inköpte dä det
gamla kanalfartyget och satte henne i

W a lle r ö i Kroksnässund den 21 augusti 1972.
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Sigurd väst O m sport den 31 juli 1967.

fart mellan Borgä och Helsingfors. Man
behöll hennes senaste namn, W allerö.
I mars 1% 7 övertogs hon av borga
skepparen Harry Lindell.
Detta fartyg kom änyo att bli svenskt.
I juni 1978 såldes hon till Gunnar Stark i
Jönköping som planerade att ta en dyna
mitlast till Afrika med henne. Men W al
lerö kom aldrig iväg. Hon lades upp vid
Karlsro Slip i Norrköping. Vad som
sedan hände henne vet jag inte men jag
hoppas att någon av läsarna kan hjälpa
mig.
Ytterligare en syster inköptes i juni 1961.
Denna gäng var det Skoghall III som
under namnet Idö såldes av skepparen
Yngve Ekeroth på Revsudden i Småland

till bröderna Elmar, Holger och Valde
mar Sundberg i Sibbo, för att frakta
sand. Hon såldes 1972 till Mattila & C.o i
Helsingfors men kom inte igäng igen. I
maj 1974 gjordes en bytesaffär sä att Idö
övertogs av Usko Uljas Teräväinen i
Kotka mot att dennes bogserbåt Hektor
övertogs av huvudstadsborna.
Idö gjorde den 22 juli 1974 en resa till
Kuopio men lades sedan upp i Kotka. 1
februari 1977 rapporterades hon såld till
lika Husu i Kotka. Vad som senare har
hänt vore trevligt att få reda på.
Skoghall III var även hon byggd av S
Groths Eftr. i Sjötorp för Uddeholmsbolaget. Hon säldes i novem ber 1957 till ett
partrederi i Göteborg med Evald Ger
hard Johansson i Trollhättan som
huvudredare, om döpt till Idö. När Elon
Algot Johansson i maj året därpå över
tog huvudredarsysslan blev hemorten
även officiellt Trollhättan. Det var i maj
1960 som Yngve Ekeroth på Revsudden
köpte Idö som siste svenske ägare.
Namnet Idö passade sannolikt bra efter
som ön Idö ligger vid infarten till Väs
tervik inte så långt från Revsudden.
Även en fjärde syster kom att frakta
finsk sand. Det var Skogh all IV som
även hon byggdes av Groths i Sjötorp
för Uddeholmsbolaget. Även hon såldes
i novem ber 1957. Som köpare stod ett
partrederi i Ånimskog vid Vänern med
Johan Gunnar Sörqvist som huvudreda
re. N amnet blev nu Karl-Göran. N äm 
nas kan att Uddeholm sbolaget sålde sys
trarna för 30 000 kronor styck.
När Karl-Göran i maj 1962 avyttrades
till sjökapten Ragnar Nordström i Borgå
hade priset stigit rejält. Nu kostade far
tyget hela 85 000 kronor. I mars 1967 sål-
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Id ö pä Välarfjärd den 28 augusti 1966.
Foton denna sida: Bengt Sjöström

V än ervik pä Svartbäcksfjärd den 18 augusti 1969.

des hon vidare till Harry Nyholm, Loviisa.
Hösten 1977 kom hon till Sarvsalö
mellan Borgä och Loviisa och blev fly
tande sommarvilla. Där sjönk hon pä sin
post 1982.

K arl-G ö ra n pä Långfjärden den 13 augusti 1973.

Frey i Rönnskärssund den 4 augusti 1969.
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Ytterligare en gam m al kanalfarare beri
kade sandfraktsflottan i decem ber 1% 2
da Karl Eriksson i Sibbo köpte V änervik
av Nils Gunnar Gunnarsson pä Källandsö. Hon fortsatte att segla under sitt
gamla namn. 1967 ändrades hemorten
till Helsingfors. 1969 utrustades fartyget
med ny motor. Hösten 1971 säldes fart
get till Chr Ahrenberg i den finska
huvudstaden och han m eddelade 1974
att V änervik nu blivit lustfartyg och
fortsättningsvis ej användes till handels
fartyg.
V änervik var ett relativt gam m alt far
tyg. Hon byggdes av ek och fur är 1900
av Lödöse Varf för den kände göteborg
ske skeppsredaren Justus Waller. Nam
net blev Karin. Ar 1902 bildade intres
senterna kring W aller Rederi AB bnda
och K arin övertogs av detta bolag.
I oktober 1921 såldes hon till ett part
rederi i Lidköping med Axel Henning
Ohlsson som huvudredare. Fartygets
namn blev stadens, Lidköping.
Erik Thun, som givit sitt namn åt
Thunbolagen, blev ny huvudredare för
fartyget i novem ber 192b. Denne man,
vars namn i så hög grad levt vidare, var
faktiskt bara huvudredare för samman
lagt fyra fartyg.
Sedan Erik Thun avlidit i mars 1^38
tog Helge Källsson över huvudredarsysslan. Tio är senare överfördes L id kö
ping på Erik Thun Ab och 1950 överför
des hon pä Ångbåts AB Eos, även det
kontrollerat av Helge Källsson.
1952 var det dags att byta ut ångm a
skinen mot en motor.
I januari 1958 avyttrades Lidköping
till Nils Gunnar Gunnarsson på Kållandsö och fick sitt sista namn, V änervik.
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B a rb ro av Hamburgsumi i Vänern den 6 december 1962. Foto: Tore Granath.

Även Frey var en gammal vänerbät.
Som sä mänga byggdes hon i S jo torp.
Äret var 1889. Hon registrerades först
1925 och då stod Skånska Cem ent AB i
Hallekis som ägare. Troligen var hon
pråm fram tills dess. I april 1932 flyttade
Frey till Göteborg inköpt av Anders Bir
ger Holm. Här stannade hon i tio år
innan hon 1942 övertogs av Gustaf
Croth på Sjötorps Varv. Denne man
avled 1944 och hon ärvdes då av Åke
Groth. I juni 1961 säldes Frey till skep
paren Evald Nilsson i Böckersboda och
fick Lyrestad som hemort.
1 maj 1963 lämnade hon den svenska
handelsflottan såld till Erik Johansson i
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Borga. Senare övertogs hon av Bror
Rask, även han boende i Borgå.
1971 såldes Frey till Aarre llvesvitto i
Helsingfors och ströks ur det finska fartygsregistret såsom varande lustfartyg.
Sist i raden i denna kavalkad av träfar
tyg sålda till sandtrafik i Finska Viken
blev en skuta, Barbro.
Även detta fartyg byggdes i Sjötorp.
Gustaf Groth bvggde henne för egen
räkning år 1930. Han behöll Barbro till
1938 då ett partrederi i Skärham n med
handlaren Johan Patrik Andersson i
spetsen tog över motorskonerten.
I maj 1955 köptes fartyget av Göte
Lindbom i Hamburgsund. Han behöll

sitt fartyg till maj 1963 då hon såldes till
Nils Hilding Bernhard MagnussonGöthberg i Brandstorp. Här stannade hon
dock bara några månader innan hon säl
des vidare till Borgå. 1965 övertogs hon
av Einar Nykvist i Pernå (Loviisa) som
1970 sålde henne vidare till Helsingfors.
Om det finns någon med kom plette
rande upplysningar om dessa fartyg
vore det trevligt att få en rad om detta
till Länspumpen. De fartyg som här har
behandlats är bara exempel pä fartyg
som vandrat från Sverige till sandfarten
i Finland. Det skulle vara intressant att
få en kom plett lista.
1 ett kom mande nummer kommer
järn- och stålfartygen att presenteras. ■
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Modellbyggaren
Av Håkan Tollesson

änder en sensom m arhälsning från
M odellvarvet i Borås, med en
bukett nybyggen, levererade vid
säsongsavslutningen i början av juni
månad.
Modellvarvets medlemsantal har nu
svällt till tjugotvå man, och hittills i är
har sju nybyggen levererats.
Barkskeppet O den av Hasselösund
byggde jag på beställning av mästerlotsen Bengt Stranne i Marstrand. Bygg
nadstiden slutade på 1.400 timmar.
Oden i original byggdes år 1868 av
Bergfors & Son i Gefle, för redaren och
grosshandlaren J F Pousette i staden.
Barken inköptes 1882 av sjökapten Sam 

S

uel Stranne på Smögen, som bildade
partrederi med Niklas Christensson på
Grindholm en som huvudredare. Stran
ne tog själv befälet över skutan, som fick
hemort i Hasselösund. O den mätte 43.83
x 9.67 x 5.22 meter och lastade knappt
600 ton. Något sä stort segelfartyg har
aldrig förr eller senare seglat med »Has
selösund« i aktern. Ar 1887 övertogs
befälet av kapten Julius Backman i Lyse
kil. Under de sista åren av förra seklet
innehades befälet av tre olika kapten
Backman fran Lysekil. Ar 1903 blev kap
ten J S Bengtsson på Flatön befälhavare
om bord. I novem ber samma är stranda
de O den vid Hasle på Bornholm. Skep

Barkskeppet O den av Hasselösund, byggt av Hakan Tollesson 1994 i
skala 1:60.
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pet kondemnerades och såldes i havere
rat skick i januari 1904 till ett partrederi
bestående av C G Carlström, Helsing
borg, och G O W ilkens, Göteborg. Oden
reparerades i torrdocka i Helsingborg,
och kom under segel igen i mars samma
år. Befälhavare blev J B Cronberg, N y
hamn, vilken äret därpa avlöstes av
Josef Jönsson W inther, Råå. O den inkom
i augusti 1905 till Luleå med omfattande
skador efter kollision med fyrskeppet
N orström sgrund. Efter reparation segla
de hon vidare, och kom till England år
1906. Vad som sedan hände fartyget är
oklart, da två skilda uppgifter föreligger.
Den ena säger att fartyget togs i mät och
såldes på auktion i Great Yarmouth till
firman Albert Ivers & Co i Sutherland.
Den andra uppgiften förtäljer att skep
pet pä samma auktion såldes till en Mr.
M. Schults i Hull. Här slutar alla spär av
Oden.
Sjökapten Samuel Stranne var farfars
far till m ästerlots Bengt Stranne i M ar
strand, tillika morfars farfar till mig.
Karl-Erik Johansson är en av trotjä
narna på M odellvarvet. Han är en skick

Ångbogseraren R ich ard , byggd av Karl-Erik Johansson 2Q94 i skala
1:50.
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lig m odellbyggare, och har den originel
la iden att döpa alla sina m odeller efter
sina barnbarn. Samtliga modeller har
ocksä Kornö som hemort. Pä Stora
Kornö har Kalle tillbringat alla sina som 
rar sedan 1945, och i ar har han en
utställning av sina m odeller där. Bland
Kalles m odeller finner man mest fiskebatar, samt m otorseglaren Gerda av
Kornö. Nyligen levererade han en myck
et välgjord modell av den engelska ängbogseraren St. Canute, fast i Kalles
tappning heter den Richard.
Denna bogserbat byggdes som St.
Knud i Frederikshavn är 1931. Den fun
gerade under många år som bogserare
och isbrytare i Odense hamn. Numera
ligger den som museifartyg under nam 
net St. Canute i Devonshire i England,
tillhörande Exeter Maritime Museum.
Allting ombord är helt i original, och
den gamla ångmaskinen fungerar per
fekt. St. Canute har dim ensionerna 28.0
x 7.6 x 3.8 meter. M odellen är byggd i
skala 1:50.
En annan skicklig modellbyggare är
förre sjöassuransdirektören Ove Bark
man i Viskafors. Pä hans meritlista stär
ett antal vackra modeller, bl.a. s. s
Bohuslän, fullriggaren D anm ark och
det fyrm astade skonertskeppet Esm eral
da. Ove har även byggt ett barkskepp,
döpt till M aria efter sin dotter. Detta
skepp har han skänkt till Viskafors
kyrka.

Den vackra clippern C n tty S ark o f London, byggd av Ove Barkman 1994 i skala 1:75.
O ve levererade nyligen en utsökt
modell av den berömda clippern Cutty
Sark, som för Länspum pens läsare inte
behöver nägon närmare presentation. I
sammanhanget vill jag dock informera
om den resa M odellvarvet arrangerar till
London 20-22 oktober, där bl.a. besök
ombord på Cutty Sark ingär. Intressera
de om bedes kontakta mej pä telefon 033
248642 för ytterligare information och
bokning.

Vi pä M odellvarvet tillönskar läse
kretsen en trevlig höst, med mänga
mörka kvällar som lämpar sig utmärkt
för båtologi och modellbygge.
Ni är ocksa välkom na att besöka
M odellvarvets höstutställning, som i år
äger rum under tiden 1-16 oktober i
Hobbex nya butik som ligger i Elloshuset i Knalleland i Borås.
■

Tack alla Ni som hjälpt att höja bogserlinan på Herkules fond.
100 000

I septem ber fanns i fonden 34 000 kronor. Det är glädjan
de att se intresset bland Klubb M aritim are för att trygga
H erkules framtid som sjögäende museifartyg.

-

-

90 000

På fotografiet sitter i mitten Alvar Österberg med sonen
Bernt. Tvä aktiva Klubb M aritimare och engagerade i
Herkules. Föga anade de då bilden togs på tidigt 1950-tal
att de skulle vara med och rädda Herkules åt eftervärl
den. Bilden är tagen vid Kusten, där C -L Hanssons bogserbätar var stationerade. Fisketurbäten är Od och bakom
syns s s Patricia - Englandsbaten - vid Majnabbe.

-

80 000

-

70 000

-

60 000

-

50 000

kronor

40 000
30 000
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F ritz bogserar den nybyggda oljeläktaren Uno in till Ryahamnen i Göteborg. F r ith io f hade bogserat läktaren frän byggnadsvarvet i Holland
till Göteborg dit de anlände den 23 augusti 1938. Bildarkiv: Fotopumpen.

Båtarna från Lundby
Av Bertil Söderberg

32. S / S Fritz

• Byggd 1908 av järn.
• Dim ensioner: 16,14 x 4,20 x 2,26 m.
• Tonnage: 32 brt.
• M askin: En com poundm askin om 100
ahk av Lundbys fabrikat. B.n. 59.
öteborgs Bogserings A B hade
lagt en beställning av två bogserångare hos Lundby Mek.
Verkstad och tog leverans 1908 av den
första som man döpte till Fritz. Två sty
relseledam öter i bolaget, Scheel och
Sternhagen båda med namnet Fritz som
förnamn, får förmodas ha givit sitt
namn åt den nybyggda bogserångaren.

G
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Nyförvärvet sattes in i hamnbogsering i
Göteborg som främsta uppgift.
1920
ändrades bolagets namn till
Göteborgs Bogser- & Bärgnings AB.
Under tiden 4 septem ber 1939 till 18
augusti 1945 var Fritz inkallad som
hjälpvedettbåt med beteckningen 875.
Troligen var Fritz stationerad på Nya
Varvet och ingick i Göteborgseskadern.

Såld till Stockholm
Efter 42 års trogen tjänst ansåg man sig
inte längre ha användning av Fritz som
hamnade på försäljningslistan. Den 9
novem ber 1950 sålde Röda Bolaget Fritz
för 45.000 kronor till AB Karta & Oaxens
Kalkbruk med säte i Stockholm. Enligt
bolagets nam ntradition på båtarna

erhöll Fritz namnet Oaxen med num
merföljd V. (I LP 1993:3 har Arne Sund
ström berättat om AB Karta & Oaxens
historia.) Gunnar Ljung har ytterligare
att berätta om firmans verksamhet:
M an drev även kalkbrytning vid S:t
Olofsholm , Lärje, Hide, Fjaugen och
Kattham m arsvik på Gotland. Dessutom
har bolaget haft murbruksfabriker vid
Hornsberg och Inedal på Kungsholmen i
Stockholm.
Pråm flottan som användes i inre fart,
bestod tidigare m est av träpråmar, men i
slutet av 1940-talet lät man bygga en
serie stålpråm ar vid Hjälmare Docka.
Förutom för kalklaster så användes
dessa även till sand och grustransporter
på M älaren, och drogs bla av Oaxen V.
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Otto blev namnet pä den andra beställ
da bogserångaren som levererades till
Göteborgs Bogserings AB år 1909 frän
Lundby. Aven Otto var av typen hamnbogserare och kom under hela sin lev
nad att göra tjänst hos Röda Bolaget.
Ar 1920 ändrades bolagets namn till
Göteborgs Bogser- & Bärgnings AB
(Röda Bolaget).
Med sitt röda band med nam net i vit
text runt skorstenen blev Otto, tillsam 
mans med bolagets övriga bogserare, ett
vardagligt inslag i Göteborgs hamn. För
göteborgarna var den rätt och slätt en
"R öda-båt". Efter många ärs släpande
pä fartyg och pråm ar i Göteborgs hamn
blev Otto inkallad när andra världskri
get endast pågått tre dagar. Båten rekvi
rerades den 3 septem ber 1939 för Älvs
borgs
Fästning
(senare
Göteborgs
O axen V ex F ritz i isrännan på Riddarfjärden i Stockholm den 9 februari 1963. Foto: Arne
Sundström.
1952 togs ångmaskinen och tillhörande
panna ur bogserbäten och ersattes med
en 2 cylindrig Bolinder tändkulemotor
på 150 ihk. 1955 inregistrerades bogserbåten och tilldelades reg.nr. 9568. Senare
fick hon signalen SGPW.
Bolaget hade eget sandtag vid Hamra
i Tullinge, men på 1950-talet transporte
rade man även sand och grus från
Underäs sandtag till Enhörna, Horns
berg och Lövholmen i Stockholm. Den 1
januari 1962 såld till Skånska Cement
AB i Malmö. När Karta & Oaxen slutade
med sjötransporter i början av 1960talet, såldes Oaxen V den 1 april 1964
för 45.000 kronor till Ölands Cem ent AB,
och om döptes till Insula, med hemort
Degerhamn. Prämarna som var byggda i
Hjälmare docka och i vissa fall förlängts
senare, såldes till Jehanders Sand &
Grus AB i Stockholm.
Den 1 januari 1973 ändrade företaget
namn till Cementa AB.
År 1982 såldes Insula till Peter Nordqvist i Saltsjö-Boo, som i september 1991
återgav båten namnet Oaxen V. Den
gamla arbetsmyran från Lundby blev nu
lustfartyg. På hösten 1993 utannonsera
des Oaxen V och i mars 1994 köptes
båten av Christer Jonsson i Bromma,
som återgav den dopnam net Fritz. Hem
orten är Stockholm.
Den nye ägaren håller pä att klassa
Fritz som bogserbåt. Styrhytten byggs
om och bäten blir ej lustfartyg längre.
_________ 33 . S / S Otto

In su la ex O axen V ex F ritz i Degerhamn 1966. Foto: O lof Anteil.

___________

• Byggd 1909 av stål.
• Dim ensioner: 16,57 x 4,20 x 2,26 m.
• Tonage: 31,98 brt.
• M askin: En com poundm askin om 100
ihk av Lundbys fabrikat. B.N.60.
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F ritz under en nöjesfärd i Stockholms skärgård den 23 juli 1994. Således har han återfått sitt
första namn. Foto: Christer Jonsson.
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Kustartilleriförsvar) men överlämnades
den 4 decem ber 1943 till Göteborgsavdelningen (Flottan), som värmekälla,
fram till dess bogseraren återlämnades
till Röda Bolaget den 13 juni 1945.
Under beredskapstjänstgöringen var
Otto tilldelad beteckningen 876 (bogserbåt). Båten var ej om byggd eller om m å
lad.
Inpå 1950-talet då den stora motoriseringsperioden för de ångdrivna bogserbåtarna var i full gång, blev Otto inte
motoriserad utan man behöll henne
under ånga fram till 1957 då hon såldes
till Skrot & Avfallsprodukter i Göteborg
för nedskrotning, vilket verkställdes
under året.

34. S/S Isbjörn
O tto under tjänstgöring vid avmagnetiseringen på Nya Varvet under beredskapen. Foto från
KA4.

Byggd 1910 av stål.
Dim ensioner: 17,18 x 4 ,34 x 2,40 m.
Tonnage: 35,80 brt.
M askin: En com poundm asin om 130
ihk av Lundbys fabrikat. B.n. 61.

I väntan på order låg Röda Bolagets bogserbåtar vid Skeppsbron nedanför kontoret. Foto från
Röda Bolaget.

Isbjörn byggdes 1910 för räkning Äseda
Trävaru AB i Söderhamn. Hon var av
den större typen som man byggde på
Lundby.
Den 3 maj 1924 såldes Isbjörn av
Ham ndirektionen i O skarsham n, till
Karl Olsson i Stockholm , för 6.500 kr,
men när de köpte båten vet jag ej.
Sam m a år vidaresålde han bogserbåten
till J.E.N ordin i Stockholm för 10.250 kr.
Överförd till J.E.N ordin & Co AB, Stock
holm, i april 1925 för 10.000kr.
Här efter tycks alla spår försvinna om
vad som hänt Isbjörn. Under beredskapstiden
fanns
två
bogserbåtar
Isbjörn inkallade, en från Sundsvall och
en från Norrköping, men om det är
Isbjörn från Lundby vet jag ej. Tacksam
för svar om någon känner till båtens
vidare historia.
■

Källor:
Stellan Bojerud
Bernt Fogelberg
Gunnar Ljung
Olle Renck
Arne Sundström
Roland Wahlfrid, har lämnat uppgifter från
olika arkiv.

Lundbybygget 34 Isb jö rn på en av de få kända bilderna. Vem vet vart hon tog vägen ? Foto
från Bernt Fogelberg.
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1

Namn.
Versaler = Namn under svensk flagg.
Smä bokstäver - utländsk flagg
Understrukna namn = finns foto som

Tonnage
B yggn ad så r
och plats
B ru tto

N e tto

72
1632
144
498
198

63
1180
91
446
49

3501
3502
3503
3504
3505

S
SS
SS
S
SS

CITO
Gottfrid ex Kannas, GOTTFRID
SANDHAMN I ex MÄLSÅKER. TOR. WERMDÖ III
SARON
INDUSTRIE ex Englishman

1857
1899
1899
1875
1889

Fan0
Sunderland
Motala
Lillesand
Hull

3506
3507
3508
3509
3510

SS
SS
SS
SS
S

HERCULES
FLOTTISTEN
FENIXex RÖDSKÄR. RIVÖ. STYRBJÖRN
MARSTRAND ex STYRSO II. EJDERN
FRIDA

1868
1862
1874
1899
1899

Motala
Motala
Motala
Eriksberg
Svinevlken

93
84
73
177
35

11
44
5
82
24

3511
3512
3513
3514
3515

S
S
S
SS

SVEA
BORE II ex BORE
GUYANE ex Chittagong
BRAGE ex ÖSTHAMMAR II. Biörneborg
FREDRIKA ex Fredrikke

1899
1899
1874
1876
1861

Svineviken
Göteborg
Sunderland
Bergsund
Odense

40
82
317
169
119

24
30
299
126
105

SS

ANNA ex Fram
AXEL ex Rio
ASTRID ex Astronom
VERDANDI ex Aloungpyah
STARKOTTER ex FÄRDIG

1893
1874
1863
1884
1862

Gravdal
Stavanger
Burg
Great Yarmouth
London

72
163
848
88
99

61
148
794
55
13

SS

M a c e io ex CAROLINA. B o llw e rk . CAROLINA. UPLAND. B ish O D se a te

SS
SS

EMMA ex Rehaus
TELLUS
ORLANDO ex Helmswood. Helmsev
VAXHOLM I

1888
1872
1899
1883
1899

Sunderland
Krokby
Sjötorp
West Hartlepool
Stockholm

2296
243
86
1757
250

1736
204
77
1233
154

OTTO ex Southgate
TORSTEN (ex STONE II). TORSTEN. PRINSESSAN INGEBORG
ALO
Newburn ex KAJSA CHRISTENSEN, MENJA, URANIA, ERIK
NILS ex UNION I

1883
1899
1899
1899
1893

Whitby
Bergsund
Assarebo
Göteborg
Sjötorp

1709
187
84
624
160

1141
122
73
377
99

ISLAM
AUGUSTA
FREDRIK ex Mytilene
ANNETTE ex Harboe
BENGUELA

1899
1899
1881
1872
1899

Malmö
Säljemar
Sunderland
Rudkjobing
Quebec

658
27
1768
99
685

483
22
1304
87
643

3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525

s
s
s
s
s

s
s

3526
3527
3528
3529
3530

SS
SS

3531
3532
3533
3534
3535

SS

3536
3537
3538
3539
3540

SS
SS
SS

LA SUEDE ex Patria, Reindeer
SAGA ex TOR V I. BÖNAN. HÖGGARN
STEGSUND
EKONOM ex Öekonom
BLENHEIM

1889
1899
1899
1878
1869

Stockton
Gävle
Gavle
Stavanger
Harrington

1924
57
61
331
571

1467
27
39
284
545

3541
3542
3543
3544
3545

SS
SS

ARVIKA
HANSA
EMIL ex Pylades
Vilhelmina ex HERMAN, Herman & Marie
STANDARD ex Willhelm Wright

1899
1899
1864
1859
1885

Sjötorp
Stockholm
Sandefjord
Tyskland
Galmpton

185
563
78
58
88

110
396
73
49
67

p

BALTIC
FENGERS ex FENGERSFORS. BUTERUD

1056
62

965
36

3546
3547

s

SS
SS

s
SS
S

s

s
s
s
s
s

ss

1899 Gävle
1899 Torskog

In re g is tre ra d

Typ

Foto fin n s

R eg.
nr

X

1899
1899
1899
1899
1899

1899
1937
1951
1911
1904

Strandad 25/10 Rugen
S Fi. Upphuggen 1955
Upphuggen Ghent
Kondemned Kopervik
S Shanghai, Ej Lloyds 1913

1899
1899
1899
1899
1899

1961

S Fi. Ej reg där

1965
1956
1960

Upphuggen Göteborg
Pråm. Upphuggen 1957
Förstörd. Sjunken Segerstad

1899
1899
1899
1899
1899

1953
1962
1917
1937
1910

S polsk medb. Avg Brasilien
S Da. Upphuggen 1976
Pråm
Pråm. Upphuggen 1960
Kond. Furusunds varv

1899
1899
1899
1899
1899

1929
1900
1908
1920
1956

Sänkt vid flottövning
Strandad 13/4 Öresund
Logement Furusund. Sjonk 1917
S Ic. Borta mmoa 11/44
Upphuggen

1899
1899
1899
1899
1899

1935
1904
1952
1934
1956

S Br. Upphuggen 1952
Strandad 2/12 Hoburgen
Sjönk 30/7 Gedser
S Lettland för upphuggning
Upphuggen Hamburg

1899
1899
1899
1899
1899

1903
1934
1908
1950
1944

Strandad 26/1 Terschelling
Präm. Sjonk 501012 Oxelösund
Pråm
S Br. Upphuggen Dunston 1954
Upphuggen

1899
1899
1899
1899
1899

1899
1915
1903
1931
1916

Lev. St Petersburg
Pråm
Sjönk 27/9 Anholt
Strandad 15/2 Kapellholm
Sänkt 26/9 0 England av ubåt

1899
1899
1899
1899
1899

1901
1957
1939
1909
1901

Strandad 11/11 Bremön
Upphuggen
S Da öde?
Hav l^ U m u id e n
S It. Pråm

1899
1899
1899
1899
1899

1971 Forstörd Gottskär
1944 Torp 24 11 Östersjön
1905 Upphuggen Torekov
1902 S Da. Forlist 110927
1901 Strandad 31 '3 Sölvesborg

1899
1899

1917
1974

X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X
X

X

A v fö rd
och a n le d n in g

Sänkt 27/6 Nordsjön
Upphuggen

3548
3549
3550

S
SS
SS

INGEBORG ex Fawn
VERA
ELFÄNGEN

3551
3552
3553
3554
3555

S
S
SS
SS
SS

SVEA
THYRA
Raftsund ex IRENE
MADELEINE ex HANNA. KRISTINA. WISBORG. AIRA
EGON ex SKULDA

1899
?
1899
1899
1899

3556
3557
3558
3559
3560

SS
S
S
S

ANE ex NESTOR. HUSUM. VICTORIA. KALMARSUND NO 1
SVEA
BEDA
ASTA ex ALERT
EMMA ex Benthine, Mazzina

3561
3562
3563
3564
3565

SS
S
SS
SS

3566
3567
3568
3569
3570

SS

3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600

s

s

s

SS
SS

s
s
SS
S
SS
SS
SS

s

SS

s

SS

s

81
2177
173

67
1639
120

Öfverselö
Harge
Kristiania
Bowling
Stavanger

66
26
684
695
546

55
22
486
408
349

1867
1899
1899
1879
1863

Motala
Svartbäck
Oskarshamn
Gävle
Barth

77
32
116
277
39

61
25
98
248
31

ELLEN
TJÖRN
EDDA
WERMELN
DONIA

1899
1899
1881
1898
1899

Eckerna
Eriksberg
Sunderland
Edane
Södra Garn

185
99
984
66
136

138
48
696
45
116

HJERNET exHJELMAREN
HUGO
FEMERN ex Rolf
ASTA ex Duchess of Roxburghe, Nicolaus
AMORA

1899
1899
1890
1888
1899

Bergsund
Eckerna
Kristiania
Bergen
Kol bod a

77
59
593
2140
75

26
36
386
1636
63

1878 Rostock
1884 Hamburg
1847 Seedorp
1899 Göteborg
1882 Newcastle

379
48
71
35
1681

339
27
61
7
1311

1852 Newcastle
1866 T0 nsberg
1899 West Hartlepool
1894 Drammen
1883 Birkenhead

459
48
2258
77
799

256
39
1423
68
528

X

Rostock
Stockholm
Kragero
Cork
Sunderland

481
69
89
250
2085

447
19
78
227
1611

X

GUSTAF WASA ex Daniel, J Schoentjes
WIKBOLANDET ex TURISTEN, Tatenburg
AUGUST-SOPHIA ex Auguste-Sophie
FÄRJAN 5 ex VICTORIA
VANDA ex W M Holby, Prince Llewellyn
Villa Seleas ex Valentin Fierro. Carolina. TRANSIT. SDec. John Bowes
BRAGE ex Idun
Baltico ex HEDERA. BALTIA. VARNA. DALAND. HELSINGBORG
ELLEN ex Geir
ERIK ex L’lsle Adam, Perfero

SS

N im b a ex AS TA . A U G U S T L F F F L E R . B olte nhrfe en. A U G IJST L E F F L F R . L Y G N F R N . A U G U S T L F F F L F R

1871
1872
1878
1877
1900

SS

HANNA ex Aghios loannis, Transiston
GÖTA ex Fairfield, Letetia
ORION ex Fritz Smith
HILDUR
Diana ex Scotia, RING, Lord Rosebery

1885
1873
1877
1873
1888

Middlesbrough
Windsor
Ris 0 r
Brevig
Glasgow

1598
266
479
287
1244

1144
264
441
259
852

INGERSOLL ex R Ingersoll
INA ex Kj0 benhavn, Flora, Dinnington
Emsstrom ex Fritz Hugo Stinnes 5, OSCAR FREDRIK
ALIA
MJÖLNER

1884
1872
1900
1865
1879

Rye
North Shields
Kiel
Krage r0
Kragere

81
315
4578
272
218

66
184
3377
242
193

93
311
92
72
73

62
267
44
39
39

SS

s
s
s
s
s
ss
s

SS
SS

s
s
s
s
s
s
s

CAESAR ex Triton
FRAMÅT
MERCUR
SONIA ex Jone

1882 Galmpton
1899 Kiel
1899 Eriksberg

PURSUIT
JOHN
Ole Skaerae ex ISVÅG. RUBY
MARIA ex GOOD DESIGN
PLUTO ex FLYING FISH

1887 Elmshorn
1877 Stavanger
1884 Grimsby
1877 Ipswich
1881 Grimsby

x
X
X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

1899
1899
1899

1936
1901
1956

Strandad 18/2 Langeland
Strandad 4/8 New Foundland
Upphuggen

1899
1899
1899
1899
1899

1930
1940
1946
1952
1950

Strandad 11/9 Limfjorden
Förstörd. Lagd Munksjön
S No. Upphuggen 1959
Upphuggen England
Upphuggen Ystad

1899
1899
1899
1899
1899

1982
1937
1941
1918
1923

Sjönk 27/12 Hudiksvall
Sänktes Boön, Vättern
Strandad 2/6 Anholt
Strandad 9/11 Cape Canaveral
Hav. 31/8 Nynäshamn

1899
1899
1899
1899
1899

1919
1962
1929
1935
1909

Strandad 29/9 N Bergen
Upphuggen
Hav Methil 15/2. Skrotad
Upphuggen
Övergavs 11 '11 Östersjön

1899
1899
1899
1899
1899

1958 Upphuggen Nordvik
1930 Koll. 4/8 Skagen, Kondemned
1909 Strandad 31/3 Trapani
1961 Vågbrytare Kungsviken

1899
1899
1899
1899
1899

1900 Sjönk 16/10 Hanstholm
1911 Strandad 28/6 Landsort
1905 Pram
1960 Pråm •
1917 Torp 11/7 Nordsjön

1899
1899
1900
1900
1900

1908
1928
1956
1920
1917

S Sp. Havererade 1933
Pråm Karlshamn
S CR. Skrotad 1957 Odense
Pråm
Sänkt 19/5 Bottenhavet

1900
1900
1900
1900
1900

1907
1956
1910
1910
1934

Koll 9/1 Gravesend
Ej längre sjöfart. Upph 1958
Strandad 1/11 Steninge
Pråm
S F i. Torp 420913

1900
1900
1900
1900
1900

1915
1900
1905
1910
1937

Krigsförlist 150318
S Fi. Förlist 12/1900
Övergavs 15/10 Sable Island
S Da. Troligen Upphuggen
S Pa. (krigsförlist?)

1900
1900
1900
1900
1900

1948
1900
1921
1905
1913

S No (pråm?)
Strandad 9/5 Möen
S Ge. Krigsförlist 450216
Kondemned. Kolholk
Strandad 15/4 Själland

1900
1900
1900
1900
1900

1941
1915
1956
1935
1947

Förlist 10/9 Stens huvud
S No. (Öde?)
S Da. Sänktes 1967
Strandad 19/10 Grönsund
Sänkt utanför Råå

Bilaga till Länspumpen 1^94:3.

M EDLEM M ARNAS

GRATIS

Foto sökes
I flere år har je g vasrt på jakt etter et
biide av f0lgende skip:
D/S Erik - 653 br. reg. t - bygget i
1869 i Hamburg, som D/S Olga.
1 9 0 3 -1 9 0 6
AB
Hilde,
Visby.
1 9 06 -1 9 0 9 AB Hilde, Slite. 1909 havarerte på Bornholm.
Kan noen hjelpe meg, vil je g vaere
svaert takknem lig.
Vennlig hilsen
Erik Jacobsen
Postboks 38
34 78 Naersnes
Norge

i

.

Aktuella
evenemang

ANNONSSIDA

V ästra K retsen
G öteborg

De vita bussarna - Folke Bernadottes
räddningsaktion våren 1945
Jag skriver en bok om rubricerade ämne
och vill fråga om någon av läsarna kan
hjälpa mig med svar på följande frågor:
1. För att försörja Bernadotte-expeditionen med bränsle, och olja skickades
s/s Lillie Matthiessen till Lübeck för
uppläggning av förråd. Kan någon hjälpa
mig med foto och data avseende farty
get?
2. s/s Matthiessen fraktade bilbräns
le som var märkt "M otyl 2 5 ” . Vad betyd
de detta?
3. Det svenska lasarettsfartyget s/s
Prins Carl. som tillhörde Svenska Flot
tan. transporterade som maren 1945
1000-tals tyska koncentrationslägerfång
ar till Sverige. Kan någon hjälpa mig med
information om denna verksam het?
Med hälsningar
Lennart Lundberg
Törners väg 46
181 57 Lidingö

Möten klockan 14.00 i Nakterhuset.
12 novem ber: Jan Hermansson berättar
och visar diabilder om sjöfartsstaden
Uddevalla.
3 decem ber: Bertil Söderberg visar
videofilm om Hurtigrutten 100 ar, samt
diabilder från en resa i ar med avstickare till Murmansk.
Ring vår telefonsvarare för information
om programmen i Nakterhuset:
031-24 65 15.

V ästra K retsen
U ddevalla
Möten den 1 novem ber och
b december. Sjömanskyrkan i
Uddevalla kl 19.00.

Lagerrensning av gamla Länspumpen
T ag ch a n s e n o ch k o m p le tte ra m e d ä ld re n u m m e r a v L ä n sp u m p e n . V i h a r re n sa t la g re t o ch d e t fin n s tid n in g a r frän
1981 o ch fra m å t. D o c k ej alla n u m m e r. l e i s t e t ä r 2 5 k ro n o r 's t fra m till o ch m ed 1989. D ä re fte r p ris e n lig t v a rje ar.

S ä rtry ck u r L ä n sp u m p e n (25 k ro n o r/st):
M o to rb o g se ra rn a A B . 8 sid o r sv a rtv itt.
G o te n iu s v a rv . 8 sid o r fä rg och sv a rtv itt.
A n g b o g s e ra re n Ö rn e n . 8 sid o r fä rg o ch sv a rtv itt.

Skicka ej pengar utan en beställning, sä sänder vi vad som finns.
LÄN SPUM PEN • BOX 421 • 401 26 GÖTEBORG

Boken som är ett måste för alla ångbåtsälskare!
Alla våra Ångslupar

Av CeGe Olsson & Gert Ekström

Detta är boken om Sveriges alla ångslupar - de små "bussarna" till sjöss som förr
betydde mycket i lokaltrafiken kring våra städer, i kanaler, älvar, åar, på sjöar och i
skärgårdar. Här finns många unika och aldrig tidigare publicerade fotografier från
privata samlingar och glömda arkiv.
Läs om utvecklingshistoria, om små ångmaskiner, ångpannor, och specialslupar.
Visste du att Sverige haft slupar som kallats Porter, Pilsen och Gambrinus?
Jo, de fanns och användes till att frakta öl!
I bokens skeppskatalog presenteras cirka 500 ångslupar byggda i Sverige.
Alla våra Ångslupar är skriven av C eG e Olsson och Gert Ekström, verksamma vid
Sjöhistoriska museet respektive Tekniska museet i Stockholm.
Beställ Alla våra ångslupar genom att betala in 282:till pg 5 47 71 -1, A llt om Hobby. Portot b juder vi på!
Glöm inte att skriva ditt nam n och adress på talongen!
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Bohuslänska sjömän berättar : 2

Sjömannen Albin Andersson, Nösund
Av Erik Askland. Bearbetat av fan Hermansson
m farfar hette Andreas
| % / | Mattsson och bodde här
JL ▼ -M. på Brattebräcka. Han var
född 1812 och dog 1904. Min pappa
hette Alfred, var född 1852. Han var sjö
man och seglade bland annat pa långre
sor till Australien. Jag själv är född 1881.
När jag gick i skolan fick jag hjälpa till
med försörjningen genom att fiska.
När jag gått och läst gav jag mig ut på
sjön. Jag hade 12 kronor i månaden för
sta aret. Det var med Johannes Persson
på Edshult. Han hade en skonare som
hette Sirius. Jag var med en sommar,
sedan kom jag med Anders Tobias Jans
son i Mollösund. Han hade en brigg som
hette M athilda. Jag var kock ombord.
Den gick mellan England och Östersjön
med props och trävirke och läckte något
okristligt.
När jag mönstrat av där kom jag med
en stockholm are, ägd av Neptunbolaget
och en riktig skrotholk. Det var väl
någon båt de hade bärgat. Den hette
Otto, och jag var med några månader.
Den var chartrad för resor pä Nordnorge med kopparkis till Landskrona. Kisen
kom från Sulitelma till en plats som
hette Nejde. Långlots fick vi alltid i Hau
gesund och kopparkisen lastades ganska
fort när vi väl hade kom mit dit upp.
Var det lämpligt väder avgick vi med
det samma vi lastat, vi var så långt uppe
att vi säg midnattssolen.
1 1

Albin Anderssons andra skuta var M a th ild a från Mollösund. Foto från Egon Haglund.
Skeppet lades upp i Landskrona när
hösten kom. Jag for hem och var hemma
några dagar och for sedan till Göteborg
för att söka ny hyra. Jag hade en syster
där som jag bodde hos.
Det var ingen båt som jag tyckte pas
sade, men det kom en fartygsredare från
Sandefjord i Norge till sjöm anshuset och
han skulle ha folk till en liten bark han
ägde och som lag i Malmö. Jag mitt

s/s O tto ägdes av Neptunbolaget. Hon gick med kopparkis från Nordnorge till Landskrona.
Foto från Tomas Johannesson.
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dumma fä sökte hyra pä barken, m ön
strade dagen därpa och tog taget till
Malmö. Värre pläga har jag aldrig haft
pä sjön. Kaptenen var svensk och hette
Larsson. Han var galen i att supa.
Jag hade en kusin frän Gullholmen
som också fick jobb pa båten. Han hade
tvä sjöfartsböcker, lämnade fram den
gamla och begärde pengar i förskott för
att proviantera något. När han kom i
land stack han, gav fan i att gå med
båten. Han hade ju fatt pengar så att han
klarade sig och hade kvar den nya sjöfartsboken som var giltlig.
När jag tänker på det skall jag berätta
om tågresan till Malmö. Jag lade mig på
en brits och rätt som det var kom Mag
nus på Läget, alltså M agnus Mattsson
frän Lyrön, farandes in som en galning.
"V art ska du hän?", frågade jag. "Jag ska
ner till Malmö och mönstra på en tre
mastad norsk bark som heter Solheim ,
sa han. "Jo, den ska jag ocksä m ed", sva
rade jag. När vi kom till Malmö fick vi
höra att där hade varit tre besättningar
förut som hade gått iland.
Den låg pä redden. Skepparen mötte
oss pä kajen och sa: "V i behöver gå
ombord nu för vi skall segla ikväll". Jag
sa till honom: "D et är väl inte sä bråt
tom, jag behöver handla lite och sä fär
det ju köpas brännvin. Seden är ju den
att den nya besättningen skall bestå på

21

de övriga om bord". Sedan fick jag och
Magnus äka med en bogserbåt ut till
barken, och där ombord gick en gammal
halt styrman som vi bestod med en sup,
som han gärna ville ha. Sä kom det en
bat från land med skepparn ombord.
Han var full som en kaja. Sa vi lättade
ankar och seglade av, men vi kom inte
längre än till Snekkersten, mitt för Hel
singör. Vi mäste ankra upp för ström 
men var så galen och det var stillt. Sä
skulle skepparn iland där och det var
bara att få ut bäten och ro honom iland
på kvällen. Klockan tre på natten kom
han tillbaka, full som en alika.
På morron lättade vi ankar och gav
oss av. Det var bra vind och det gick rätt
så bra. Vi skulle till S:t Johns i Canada
för att lasta trä för Le Havre - en resa pa
drygt en månad. Vi gick i barlast och vi
kom oss fram långt om länge. När vi
närmade oss S:t John hissade vi lotsflagg
och fick lots ombord. Detta var en syn
att skåda. Var kapten var full och lotsen
var full. Det var tur att vi hade den
gam le förstestyrm an som var nykter vid
tillfället. Han hade varit i S:t Johns flera
gånger förut och kände farleden. Vi
hade god vind inigenom. Då kom kap
ten och gapar till oss: "I mä sätte toppse
glen". "Ja, det skall vi göra", svarade vi.
Kapten gick ner i hytten och vi satte
inga toppsegel.
Sä kom vi in till S:t Johns redd och
ankrade upp. Då var de knallfulla både
kapten och lotsen. Där kom bogserbätar
ut med skeppsmäklare som skulle hämta
kapten och lotsen. Först tog stuverten
ombord kapten till hytten och klädde av
honom. Sedan klädde han på honom
kaptensrocken innan han följde med
mäklaren i land. Sä blev vi av med dem.

Norska barkskeppet S o lh eim under första världskriget. Foto ur boken "Norske Seilskuter".
Sedan sa stuverten: "N u skall vi fan ta
mej ha kalas", och gjorde klart akter i
mässen med mänga sorters fylla. Vi
hade roligt hela natten. Styrm an hade vi
gjort så full att han aldrig höll på att
vakna mera. På eftermiddagen kom
kaptenen. M ässen såg ut som förödel
sens styggelse efter vårt fyllekalas. Det
första vi säg av kaptenen var ett stort
träankare fullt med brännvin.
Vi fick lastat plank och trä och snart
kunde vi ge oss på fart igen mot Le
Havre, kasta loss och segla ut. Resan
över Atlanten gick fort. Med god vind
närm ade vi oss så småningom franska
kusten, dä det plötsligt dök upp en tysk
ubåt, som sköt på övre riggen. Då sa vår
kapten. "H an kan skyde på oss bäst fan
han vill för vi flyder pä lasten". Strax
efter kom ubåten in i ett omräde med

Besättningen pä S olh eim Ur boken Larviks sjömansforening 1849-1949.
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fiskebåtar, som hade trålar ute, och
trasslade in sig i dessa. Vi länsade vida
re mot Le Havre och när vi lagt till fick
vi reda på att tre skepp sänkts dagen
före utanför hamnen, troligen av samma
ubåt.
Vi fick lossat träet i dockorna och gick
till S:t Johns igen. Vi lastade in trä igen
och satte kurs på Frankrike. Vi gjorde
resan på 10 dygn och det fanns ingen
ångbåt som har gjort det ännu. Det var
bara att sätta nya segel, när de andra
gick i trasor. Vi hade segelm akare och
söm m are ombord och dessa hade stän
digt jobb med att laga segel.
Vi fick en hemsk stormby ute på
Nordatlanten som tog tio segel pä en
gång. Då sa kapten: "O m skuda gör
under tio knop så tär i sätta mer segel".
Han plägade hela besättningen. Det var
inte så lätt att i stormen hänga i rårna
och bända in nya segel. Livsfarligt, men
det var inte till att neka. En stor tur hade
vi att resan gick sa fort. N är barken kom
till Le Havre blev hon liggande och vi
mäste mönstra av, mitt under första
världskriget.
Jag ville gärna äka hem dä, men det
var nästan omöjligt. Det gick att komma
över till England och vidare till Sverige
och Norge, men den resan hade kostat
nära 400 kronor, så det var inte att tänka
pä. Jag gick nere i Le Havre i tre m åna
der och jobbade i dockorna och på kafé
erna där. Jag bodde hos en norrman,
men fick skaffa mig tre pass hos polisen.
Ett pass för där jag bodde, ett för att
jobba i dockorna och ett för att fä gä ut
pa stan. Dessa fick förnyas varje vecka.
Hyror gick att få, men bara med engel
ska skepp som gick med krigsmaterial.
Där nere i dockorna fick jag se hem 
ska saker, det kom tåg med skadade sol
dater från fronten. Jag kan inte förklara,
för folk förstår inte hur gräsligt det var.

Länspum pen 1994:3

Pä kajerna hade magasinen inrättats till
sjukhus för de särade soldaterna. Jag säg
en som hade mist bäda armarna och
bäda benen. Det var bara bälen kvar,
men han levde. Det var en canadensare
hörde jag. Dessa ruskigheter såg vi varje
dag. Då och dä kom det in engelska
båtar med nya soldater, som skulle upp
till västfronten. Dessa ungdomar sjöng
och var glada när de m arscherade förbi.
Jag tänkte: "Stackars er som skall slaktas
med granater och bajonettanfall vid
fram ryckningarna".
Till slut kom en svensk fullriggare
som jag mönstrade pä. Den var destine
rad till Buenos Aires och jag seglade
med den ett är mellan Nordamerika,
Sydamerika och Europa. När vi kom hit
passade jag pä att åka hem. Det var en
juldag jag särskilt kom mer ihåg. Kriget
hade slutat och jag hade nog varit hem 
ifrån Nösund i tre år när jag kom hem
lagom till jul.
Efter ett tag mönstrade jag pä en Lloydare, som hette Italia och kom ner till
Buenos Aires igen. Jag kom även upp till
Newfoundland och lastade fisk i kaggar,
som skeppades över till Brunsbuttel i
Tyskland.
I England lastade vi lokomotiv, som
skulle ner till Brasilien. Det var en
besvärlig last, lokomotiven hade svart
att stä stilla i sjögången. Vi fick surra
med vajrar och kättingar på alla möjliga
ställen för att fä dem sta still. När vi
kom till Buenos Aires gick jag iland. På
denna resa hade jag varit timmerman
ombord.
I stan bodde jag hos en skånska, som
hade öknam net "sm örkärringen". Hon
hade ett schapp, där jag bodde i tre
veckor och fick svensk mat. Jag hade det
bra, men pengarna tog slut, så det var
att söka hyra pä en ny bät igen. Det vän
tades in en Lloydare, men den kom
aldrig. Dä gick jag upp på valfångare
kontoret och försökte där. Det slutade

Sjömannen Albin Andersson.
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M ed svenska Lloyds s/s It a lia , byggd 1919 pä Eriksberg, seglade Albin Andersson till Buenos
Aires. Foto: Johnsen.
med att jag kom med en dansk m otor
bark som hette Tilde.
Vi gjorde tre resor ner till sydpolen.
Djävulslandet, en plats som Gud hade
glömt, ligger söder om Falklandsöarna.
Där var en station som bestod av alla
nationers folk. Där var ryssar, finnar,
estländare, italienare och andra från
världens alla hörn. Under säsongen
arbetade de där, sköt val och styckade.
Där fick vi last med valben och guano
upp till Bueno Aires. Därefter gick jag
iland och jobbade. Jag hade 125 kronor i
månaden och en viss procent på tran
fran valarna, som räknades per fat. Pä
ön fanns det ett slakteri, kyrkogård,
präst och bio.
Jag var där nere i tre ar, men sedan
blev jag less på det, för det var sä
hemskt rätt i luften och för det mesta tio
grader kallt.
Jag kom med en valbåt, som vi gick
runt med och sköt val. Det var skoj. Det
var rediga bestar, som sköts med hapuner. Skepparen ombord var skytt och
uppe i masten satt en man i en korg och
spanade. När han varskodde för val
skyndade skepparen fram till kanonen
och sköt. Det var många gånger han fick
skjuta tre harpuner mot valen, det
berodde delvis pä sjögången. Valen
skulle träffas i en halspulsåder, men det
lyckades sällan, utan det blev rätt i
späcket och då blev valen galen. Det var
att snabbt träffa med en harpun till, för
den största faran var att valen satte kurs
mot bäten och fick den att kantra. Det
hade hänt förut. Därför måste båten
backas och undanm anövreras när valen
gick emot. Sä fort valen var död halades
han långsides, en blåsa med röd flagg
sattes i späcket, linan höggs av och vi
gick pä jakt igen. Vi höll på så länge det
var ljust och sedan körde vi iland med
valarna på släp in till en fjord.
Sedan var jag med en annan bät där
nere, då vi var på sälfångst. Vi var 12
man ombord och vi ankrade på västsi
dan av en annan ö. Hälften av oss var

iland och sköt säl och hälften flådde och
lastade ombord. Vi tog sä många som vi
kunde få om bord, rummet fullt och
sedan däcket. När vi gick ut blev det ett
herrans väder och båten tog in vatten
och sjönk på ett ögonblick. Vi hann bara
ta med oss tvä gevär och knivarna vi bar
pä, samt tändstickor. Som tur var hade
vi en liten motorbåt och en jolle efter oss
och vi fick dragit dessa till oss och hop
pat i dom. Vi kom till ön igen, drog upp
jollen pä land och ställde den pä kant till
vindskydd., Vi frös ju för kläderna hade
blivit alldeles våta. Några sprang runt
och fick skjutit sälar som flåddes. Skinnet
skulle läa för kylan och späcket tände vi
på för att få någon värme. Usch vad det
rök, vi var helt svarta i ansiktet av sot.
Hade vi bara haft ett par skidor sä kunde
vi kom mit från ön över isen och någon
båt kanske hade upptäckt oss.
Vi hade inget att äta, utan vi svalt i tre
dagar, smälte snö och drack. Det varsta
var för mig att jag inte hade någon snus.
Jag fick se skepparen, han var norrman.
Käften gick pä honom fast han inte tala
de och då begrep jag att han hade tobak
inne. Jag sa till honom: "d u får ge med e
lida flis, så jä inte stryger åd för dej".
"Ja ", sa han," men du får vara aktsam
med det för jag har inte m ycket". Jag
fick lagt in och kände mig som männis
ka igen.
Efter ett tag kom en valbåt och letade
efter oss, och vi blev bärgade.
Sa småningom kom jag med andra
ångbåtar. Jag har varit i Australien,
Japan, Indien, Nord- och Sydamerika,
Afrika, ja nästan alla platser utom
Island. Sä värst mycket av de stora stä
derna har jag inte sett ändå, för när man
kom i hamn var det vanligt att fä pengar
fcirsta kvällen, och dä gick alla iland pä
närm aste krog, där vi blev sittande till
långt fram på natten. Sedan var det att
gå ombord och lägga sig. Det blev lika
dant varje kväll vi var i hamn. Så höll
jag pä tills jag var 55 är och slutade med
sjömanslivet.
■
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Under krigsåren var Carlboms ägare till några kanalpesar. H är ligger i Lilla Bommens hamn S o fia som fick heta In g -S o fi hos Carlboms Rederi
AB Ingjald. Foto frän Bertil Söderberg.

Carlboms:

Fartyg i charter för Torsten Carlbom & Co,
Rederi AB Ingjald
Av Einar Holm, bearbetat av Lennart Petersson
ändrades genom köp och gåvor sä att
den 1 septem ber 1923 överläts fartyget
på Ämåls Nya RAB i Ämål. Ö verlåtelse
Rederiet stiftades ca 1942 av Torsten
summan var 40 000 kr.
Carlbom och S I Grusell. Bolaget kom att
Einar Andersson i Ölsered gav 14 000
reda tre mindre fartyg under sin levnad.
kr för fartyget den 18 april 1934. Hilding
Svensson köpte 1/20 för 500 kr den 28
mars 1938 och blev ny huvudredare.
S/S Ingjald
Svensson bodde i Göteborg så det fick
1942-1947
bli hemort för D alsland.
Byggd 1906 Lilla Sjötorp
Allan Andersson i Ölsered köpte
Svenssons part i februari 1941 och blev
Byggd som pråmen Lilla Edets Pappers
huvudredare. D alsland flyttade till
bruk Nr 21 av ek och fur på järnspant.
Ölsered.
1917
såldes pråmen till Johnsson &
Den 3 juni 1942 köpte P.E.Santesson i
Sternhagen i Göteborg för 18 000 kr.
Grisslehamn fartyget för 35 000 kr men
Nu installerades en 80 hkr ångm a
han sålde det vidare för 45 000 kr till ett
skin. Den 20 decem ber 1918 registrera
partrederi på Kållandsö med Johannes
des fartyget som D alsland med trävaru
Andersson som redare. Ny hemort blev
handlare A.G. Andersson i Ämål som
Lidköping. RAB Ingjald i Stockholm erlahuvudredare. Rederiet hade betalat
de 47 500 kr för fartvget den 29 septem
32 000 kr för fartyget. Ägarförhållandet
ber 1942. Fartyget fick namnet Ingjald.

Rederiaktiebolagel Ingjald
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När Teodor Vompa köpte fartyget till
ett panam arederi under bildande den 2
juli 1947 var priset 25 000 kr.
Rederiet kom att heta Cia Nav.Carolyn SA och fartyget kallades för Teodor.
Den 12 decem ber 1948 var fartyget pä
resa A arhus-G ävle med kranmateriel,
dä det grundstötte och totalförliste vid
Mäsknuvs fyr vid Nynäshamn.

S/S Ing-Sofi
1943-1944
Byggd 1895 Eckerna
Byggd av ek och fur på järnspant till
Einar Mattsson i Spesslanda. 1898 såldes
fartyget till Ängfartygsaktiebolaget S:t
George, Oskar W ilson i Göteborg.
J.A. Mvring m fl i Trollhättan köpte
fartyget 1913.
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Den 13 november 1917 såldes fartyget
till Carl Andersson i Lyrestad för 98 000
kr. Andersson sålde halvparten i farty
get för 51 000 kr den 12 januari 1918.
J Andersson m fl köpte fartyget den
14 mars 1942 för 25 000 kr. Tiden i Lid
köping blev kort, redan den 25 maj 1943
såldes fartyget till RAB Ingjald i Stock
holm för 45 000 kr. På grund av vissa
skador nedsattes köpeskillingen till
40 000 kr.
Fartyget fick nu namnet Ing-Sofi.
Sven Göran Lindgren köpte fartyget
den 31 augusti 1944 för 35 000 kr. Nytt
namn Gladys.
Nästa ägare var Gunnar W allin som
betalade 12 000 den 7 april 1945. Melker
Broms i Enköping gav 20 000 kr den 17
juli 1945. Nästa försäljning var exekutiv
auktion i Söderköping den 5 juli 1946.
Byggmästare O.Bengtsson ropade in far
tyget för 6 250 kr. Fartygets namn
ändrades till Kim sta med motiveringen
att fartyget under sitt förra namn vanryktats.
K E R W astesson i Söderköping beta
lade 25 000 kr för fartyget den 22 decem 
ber 1952. Han plockade ut den gamla
ångm askinen och installerade en säfflemotor på 170 hkr. Namnet blev Ramun
der och nv huvudredare blev G.E. Blom
i Norrköping.

Östgöta Lantmäns Centralförening
gav 131 000 kr för fartyget den 2 januari
1958. De sålde henne utan motor till
Edlund i Helgenäs, för 5000 kr den 1
juni 1961.
Edlund ändrade om fartyget till pråm
och gav den namnet M artha. Den avför
des ur registret 1969.

S/S Engelbrekt
1944-1946
Byggd 1901 Beckholmen
Fartyget byggdes av O A Brodin som
under några år arrenderade reparationsvarvet på Beckholmen.
Beställare var Ångfartygsaktiebolaget
Hjelmaren i Julita. Hemorten ändrades
1903 till Stockholm och 1918 till Örebro.
Angfartygsaktiebolaget
Göta
Kanal
övertog fartyget för 75 000 kr 1924 och
överförde det pä RAB M älaren-G öteborg med hemort i Västerås.
Fartyget inköptes den 25 maj 1938 av
RAB Norden i N orrköping för 17 000 kr.
Inspektör Sven Göran Lindgren köpte
ångaren för 60 000 kr den 24 mars 1942.
Fartyget var uthyrt till RAB Erna i
Stockholm år 1943.

s/s E n g elb rekt på en tidig bild. Efter 50 ar såldes hon efter haveri till Norge. Foto från Sjöfartsmuséet, Göteborg, efter negativ från Nils Rydbeck.
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RAB Ingjald inköpte fartyget för
35 000 kr den 25 augusti 1944. Redan
1946 såldes hon till W esterås-Torshälla
Ångbåts AB för 37 500 kr.
1947 motoriserades fartyget, en 150
hkr June-M unktell
motor
insattes.
Rederinamnet ändrades till Västerås
RAB 1949 med Arne Lindgren som
huvudredare.
Septem ber 1951 såldes fartyget till
Nya Ångbåts AB Bohuslänska Kusten i
Uddevalla för 150 000 kr.
Efter 50 års tjänst kom första nam nby
tet, Bohus I blev det.
Pä barlastresa O slo-U ddevalla grund
stötte fartyget den 1 decem ber 1951 och
förklarades som totalförlust, men bärga
des och sattes i stånd. Fartyget köptes av
norrmän och sattes i fart som Hafrsfjord
med Ole Hilde i Stavanger som redare
och med Stavanger som hemort.

Fartyg i charter för Torsten
Carlbom & Co
S/S Toomas
Byggd 1883 W Hartlepool
Byggd som Craiglands till Hardy Wil
son & Co i W Hartlepool. RAB Sundet,
A Hulthen i H elsingborg,inköpte farty
get den 25 augusti 1898 för 8000 pund.
Fartyget fick namnet Öresund.
Sedan aktiem ajoriteten i rederiet
inköpts av E. Johnsson i Höganäs ändra
des fartygets hemort 1913.
RAB Standard, J F Ostlund, i Norrkö
ping köpte fartyget den 9 februari 1917
för 1 125 000 kr.
Fartyget kvarhölls större delen av aret
i England på grund av rädande blockad
samt engelsk taktik att inte släppa iväg
något fartyg till Sverige innan ett annat
bolagsfartyg var pä resa till England.
N orrköpingsrederiet gjorde i likhet
med övriga rederier i staden konkurs
efter kriget. Troligen hade Transatlantic
intressen i RAB Standard varför man
ropade in fartyget för 67 000 kr den 13
oktober 1921. Det gamla fartyget passa
de inte i rederiets flotta sä redan den 20
oktober såldes ångaren till RAB Aeolus,
Nils Påhlsson, i Helsingborg. Priset var
nu 80 000 kr.
Fartyget fortsatte i 16 år med sina träoch kollaster innan det den 15 mars 1937
såldes till O. Inkapööl, R. Nelberg, E.
Rodemann och E. Frieberg. A. Truberg
var manager och köpet förmedlades av
Torsten C arlbom & Co som också tog
fartyget i charter. Priset var 120 000 kr.
När Sovjet inkorporerade de baltiska
staterna låg Toomas i svensk hamn. (Sov
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get till J. Carm ack & Co i Leith. Namnet
ändrades till Colinton.
Rederinamnet ändrades till Carmack
SS Co på 1930-talet.
1936 såldes fartyget till R. Nelberg, A.
Inkapööl, M. Tarandi, J. Kalholm och J.
Linkvest i Tallin. I charter för Torsten
Carlbom & Co.
(Fartyget torpederades av U 34 den 9 juli
1940.LP)

S/S Viiu
Byggd 1917 London
2850 Dw

s/s Ö resu nd var svensk mellan 1898-1937. Såldes till Estland och fick namnet T o o m a s. Foto
frän johnsen.

jetunionen krävde att fartyget utlämnades och en
långvarig tvist utbröt. På ena sidan stod Torsten
Carlbom och fartygets estniske befälhavare T.
Linkvest och pa den andra sidan Sovjetunionen
genom dess juridiska om bud, advokat A rvid Rudling.
Processerna varade

Den 7 septem ber 1935 inköptes farty
get för 60 000 kr av G. Rosenfeldt m. fl. i
Tallin.
Fartyget om döptes till Tönu och togs
i charter av Torsten Carlbom.
(farty g et konfiskerades av Sovjetunionen och

nästan hela kriget och på

försom m aren 1944 stod dom en frän HD att läsa i

singfors 1946. Vidare öden är okända. LP)

fartyget inte skulle läm nas ut till Sovjetunionen.
Likt förbenat sä var ryssarna och häm tade det
efter kriget. S/s T o o m a s blev troligen skrotad i

S/S Tiiu

Tallin efter utlämnandet. LP)

2950 Dw
Byggd 1907 Stockton.

Byggd 1884 Sunderland
2000 Dw
Byggd som Tudor Prince till Prince
Steam Ship Co Ltd i Newcastle. Inköpt
av G. L. Ahlström i Stockholm mars
april 1901 för 11 200 pund.
Fartyget överfördes pä RAB Probus
och Probus blev hennes namn. April
1904 blev Georg Laven direktör för bola
get och den 18 maj 1905 överförs farty
get till Lavens bolag RAB Hafvet.
1909 likviderades rederiet och farty
get inköptes av RAB Roslagen i Stock
holm med C. G. Thulin som huvudreda
re. Fartyget om döptes till Roslagen.
Det nystartade RAB Ljungan köpte
fartyget den 12 maj 1915 för ett okänt
men säkert inte lågt belopp.
RAB Fortuna köpte fartyget strax
innan fartygspriserna föll. Man betalade
1 107 000 kr den 1 juni 1920.
På konkursauktionen 1922 betalade
RAB Caledonia i Helsingborg 160 000 kr
för ångaren.
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(Fartyget torpederades den 11 maj 1940 av U 9
nära Westhinder Buoy.LP)

S/S Pomaron
Byggd 1899 Port Glasgow

överlevde kriget. Det rapporterades vara i H el

SST. Efter vad jag kan förstå så innebar den att

S/S Tönu

Byggd som Flam m a till Gas-Light & Co
i London.
Fartyget transporterade kol mellan
engelska hamnar tills dess det säldes
1936 till A och J Inkapööl, A. Seiman, R.
Nelberg och K. Kilu i Tallin. Om döpt till
V iiu och togs i charter av Torsten Carl
bom & Co.

Byggd som E lisabeth till Zuid Neder
land Stoomv. Maats. i Terneuzen. L nd er
första hälften av 1920-talet såldes farty-

Byggd för W. Robertson i Glasgow som
Citrine.
Ca 1918 såldes fartyget till Town Line
Ltd i London. Namnet blev Avontown.
Vid 1930-talets början var G. A. Harri
son & Hollet, Dixon Ltd ny redare. Ca
1932 blir L B. W. Hitchen ny ägare.
Sam tidigt ändrades namnet till Copeman.
1937
såld till C Strubin & Co. Jakob
son i Pärnu blev manager. Omdöpt

sis R o sla g en inköptes till Tallinn och fick namnet Tönu. Carlbom tog båten i charter. Foto
från Johnsen.
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Denna lilla angnre var i clmrter för spanska regeringen under inbördeskriget. Hon bnr dä namnet P o m a ro n . Foto: Skyfotos.

Pomaron. [ fart för spanska regeringen.
Kapades av generalissim us Francos flot
ta.Togs till Ceuta och konfiskerades.
O m döpt C astillo Butron. Said 1959
inom Spanien, omdöpt Rio Jiloca. Såld i
septem ber 1963 för upphuggning i
Valencia.
(Einar Holm anger att fartyget gick i charter
för Carlboms. Den uppgiften iir jag tivksam till.
Strubins estflaggade fartyg deltog i vapentrans
porterna till Spanien. Hans UK-flaggade fartyg
körde livsm edel och medicin. Fartyget konfiskera
des även av Franco, så det kan inte ha varit i
någon charter efter det att spanska regeringen fal
lit. LP)

Fartyget bvtte ägare ofta under kriget,
men 1918 var Ch. Le Borgne i Fecamp
redare.
Under första delen av 1920-talet var
Soc Industrielle de Combustibles ägare,
under senare delen var Navmar i Nantes
ägare
Ca 1930 säldes fartyget till O. Tiedemann i Tallin. Ängaren omdöptes till
Lenna och gick i charter för ( arlboms
under senare delen av 1930- talet.
Pä resa Kaskö till London med trälast
försköt sig lasten och ångaren kantrade
den 24 november 1938 vid Borkums fyr
skepp. Sjutton man räddades av tyska
lastfartyget Pionier.

S/S Lenna
Bvggd W Hartlepool 1897
2400 Dw
Byggd som D alegath till Steam Ship
Dalegath & Co Ltd i Liverpool. Nägra är
efter sekelskiftet uppges rederiet heta
Rea Shipping Co Ltd. Ca 1910 säldes far
tyget till Cie De Chargeus Francoise i
Bayonne. Namnet var Cam bo.
Redan 1912 säldes Cam bo till J. P.
Cadogan i Cardiff.
1914 blev det äter sält till Frankrike,
ny ägare blev A Taurin i Fecamp. Nytt
namn blev Radium.
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S/S Cathrine
Byggd 1904 Sunderland
2950 Dw
Byggd som Engineer A vd akoff till P.
Regier i Odessa.
1913 flyttade rederiet till Riga.
Såld efter kriget till Starlight SS Co
Ltd i London. O m döpt till Silverlight.
Övertogs i slutet av 1920- talet av
Sham rock Sh C o Ltd.
Såld ca 1939 till A. Inkapööl, E. Jacob
son m fl i Tallin. A. Truberg var m ana
ger. Om döpt till Cathrine efter Torsten

Carlboms dotter. Fartyget undkom
nationaliseringen och sattes under pana
maflagg med A.Truberg som redare och
T. Carlbom som manager.
Fartyget sysselsattes i östersjöfart och
var synlig i Stockholm med sin ovanliga
neutralitetsmålning.
C athrine sänktes av L 47 den 24 juli
1940.

M/S Cathrine
Byggd 1919 Ecosse
2437 Dw
Bvggd som Coverdale till L nited States
Shipping Board i New York. Såld 1922
till Munson SS Line i New York. Namn
byte till M uncove
Ombyggd till motorfartvg 1923.
Sald 1940 till A. Inkapööl m. fl. i Tal
lin. Omdöpt Peeter.
Överförd till panam aflagg 1941 av
A.Truberg. O m döpt till C athrine.C.arl
boms var manager.
Ö vertogs av The Ministry of War
Transport 1941. Fartyget var känt för sin
dåliga maskin och råkade ofta ut för
m askinhaveri. Den 17 juni 1941 fick hon
maskinhaveri när hon gick i en konvoj
från Västafrika till UK med m angan
malm och lämnades kvar. Den tyska U
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båten U 43 satte en torped i det värnlö
sa m otorfartyget, vilket bröts på mitten
och sjönk inom loppet av en minut.
Endast tre av de tjugosju i besättningen
räddades. H uvudägaren, John Teng vil
ken ägde 30/64, följde sitt fartyg i dju
pet.
(Detta farty g finns inte med i orginalm anuskriptet.LP)

Vid krigsslutet tilldelades hon Polen
som krigsskadestånd och skulle bärgas
samt repareras. 1947 återfinns hon som
Kalisz och redare är polska staten. Bärg
ningen skedde inte förrän 1949. Fartyget
bogserades till South Shields för repara
tion. Vid betalningen hade polackerna
inga pengar utan de sålde fartyget till
Cia Nav. Carolyn, A. Truberg, med
brevlåda i Panama. Manager var T Carlbom & Co.
(Ankom O dense den 11 ju li 1958 såsom såld

S/S Carolyn

till nedskrotning.LP)

Byggd 1911 Stockton
5600 Dw

Fartyget var uppkallat efter Edvard
Carlboms dotter.

Byggd som Dorie till Dories SS Co Ltd i
London.
1935 såldes fartyget till Aug. Bolten i
Hamburg. Namnbyte till Boltenhof.
Den 3 maj 1945 var hon på väg väster
ut från O stpreussen med ca 3500 flyk
tingar ombord. Hon attackerades av
engelskt flyg och en fosforraket träffade
fartyget som fattade eld. För att inte
sjunka sattes hon på land vid Fehmarn,
nära Kiel. Av flyktingarna omkom ca
700 st.

S/S Taboga
Byggd 1924 Sunderland
Byggd som Speedfast till W itherington
& Everett i Newcastle. Överförd ca 1925
till Hill Steam Ship Co i Newcastle.
Vid krigsslutet hette rederiet Grants
SS Co.
Såld 1947 till Cia Nav Carolyn SA i
Panama. A.Truberg var redare och Carl-

bom s manager.
Fartyget grundstötte och sjönk den 13
april 1953 4 mil W SW Pointe S:t Mathieu på resa Castro U rdiales-Rotterdam
med järnmalm.

Förutom Einar Holms manuskript har
följande källor använts:
G M Andreson
Walter Nilsson
Kalle Österman
Bertil Palm
Södra Kretsens sam lingar
Egna noteringar

Med detta avsnitt avslutar vi artiklar
na om Carlboms verksam het inom sjö
fartsnäringen. Tidigare artiklar har
varit publicerade i Länspum pen num
mer 1991:4,1992: 1 och 2 och 1994:2.
Redaktionen vill fram föra ett tack till
Lennart Petersson som bearbetat bort
gångne Einar H olm s manus sam t alla
som lånat ut foton för illustrationer till
artiklarna.

Resa mot okända öden
Av Eskil Ekelöf
i lämnade Sm ögen med M/S
Rex och destination Haugesund,
Norge, i mars månad 1940 för att
lasta sill till Tyskland. Jag vill minnas att
det var en måndag med hård vind och
snöfall. Vädret var det sämsta tänkbara.
Vi var sex man ombord med Verner
Larsson som skeppare. I gryningen sågs
en skym t av Oxö fyr. Vädret blev bara
värre vilket gjorde det svårt för oss att se
land i denna snöyra. Det liksom låg
något i luften av spänning hur det här
skulle gå. Vi diskuterade hur det skulle
bli om vi fick någon last, ty kriget pågick
för fullt, så riskerna var stora. O msider
anlände vi till Haugesund, där vi skulle
hämta order. Där låg Dux av Smögen
som redan hade haft en last och allt
hade gått bra. Efter några dagar fick vi
order om last, men den skulle gå till
England. Det blev en besvikelse för oss
enär det var svårt att ta sig över Nord
sjön utan att gå i konvoj. På egen risk
hade ingen lust att gå. Senare visade det
sig att om båten icke gjorde nio knop på
last kunde vi icke påräkna något skydd,
så vi fick ligga kvar ännu några dagar.

V
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Så en dag fick vi veta att vi skulle få
lasta på Tyskland. Alla om bord var
nöjda att komma iväg. Vi skulle lasta
vid en ö vid Hitra norr om Kristiansund.

Det var allra bästa väder så vi stod och
beundrade dessa höga fjäll som stupade
rätt ner i havet, vilken vacker syn.
Under resan mötte vi flera stora tyska

R ex med full last och hjälpseglet satt. Foto från Eskil Sewerinsson.
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ångare med full last. De var pä väg
söderut och vi funderade varför de gick
sä långt inne i fjordarna. Det var liksom
något egendom ligt över det vi fick se.
Det skulle senare besannas att dessa
batar var krigsfartyg lastade med trup
per. När det blev kväll ankrade vi pä
något lämpligt ställe. Tidigt på morgo
nen sattes färden till en plats vid namn
Mälöy. Vi skulle där erhålla tillstånd att
passera Statland. Målöy var en vacker
plats med sina vackra hus, klättrande
upp efter fjället, vi skulle gärna vilja
ligga där nägon dag, men vi fick ej ligga
kvar där. När papprerna var klara fick
vi avgå omedelbart. När vi hade passe
rat Statland gick kursen över till Hustavika. Där låg två engelska jagare, vilka
skulle bevaka dessa vatten. De hade
dagen innan minerat detta område. Det
var tur för oss att vi ingen last hade, ty
då hade vår resa slutat här.
Vi gick in till en liten plats vid namn
Sandshamn. Dagen därpå kom en man
som var bekant med skepparens moder,
hon var från dessa trakter. Mannen var
sjuk och skulle till Oslo. Vi gick då in till
närmaste hamn som var Ålesund. Vi
gick om edelbart därifrån till Kristian
sund, dit vi kom på eftermiddagen. Det
samlades en massa folk på kajen. Frå
gorna haglade över oss hur vi hade kla
rat minfälten. De visade oss kartor där
mineringen hade skett. Vi trodde inte
vära ögon. Detta om råde hade vi ett
dygn tidigare passerat över.
Den 9 april på m orgonen kom två
tyska plan och började skjuta med
m askingevär, det första vi såg av inva
sionen i Norge. Kriget hade börjat för
norrmännen. Folket började att evakue
ra. De lastade båtar av alla storlekar, sä
de höll på att kantra. För vår del fick vi
en vecka på oss att ordna plats. Det visa
de sig vara rätt svårt, ingen ville ta emot
oss. Men genom det Svenska Konsulatet
ordnades en plats. Nu bar det åter iväg,
långt in i en fjord. Platsen hette Faksvågen. Det skulle bli det ställe vi skulle
ligga en längre tid. En dag kom ännu en
båt, en norsk passagerarbåt som låg en
bit ifrån oss. Ännu en båt anlände, den
var lastad med olja och bensin och var
ifran Espever. En plats på Karmö. Det
blev lite svårt för oss med maten. Vi fick
det nödvändigaste av denne hjälpsam 
me handlare, vid namn Reidar Orsett.
Han delade med sig sä gott han kunde.
För att få lite extra mat hjälpte vi bön
derna pä några gårdar, där vi fick pota
tis och lite bröd.
En dag kom ett tyskt plan på låg höjd.
Det började att beskjuta oss med
maskingevär. Pä grund av de höga fjäl
len kunde de ej komma ned så långt de
önskade. Därför träffade de ej det mal
som de avsett. En dag kom det två man
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Fiskfraktaren R ex av Smögen.
frän tullen och skulle se om vi hade
vapen ombord. N orrm ännen var då
rädda för förrädare, sä de var hårda i
tonen. Vi fick ej vara kvar ombord utan
tvingades gå iland. Vi fick bo i en lokal
som Frälsningsarm en hade sina möten i.
Där fanns ett stort kök med spis sä vi
kunde laga vår mat. Vi låg inne i salen
och där var fruktansvärt kallt. Bänkarna
satte vi ihop, de fick utgöra våra sängar.
En dag fick vi ta emot sju man från den
sänkta båten M ertainen från Stockholm.
Den var lastad med malm och blev bom 
bad och sänkt av tyskt flyg vid Stenkjär.
Vi var i kontakt med den svenska
konsuln varje dag om han kunde ordna
vår hemresa. Men det visade sig helt
om öjligt just då, ty kriget rasade runt
kring oss. Men så en dag kom ett med
delande att vi skulle resa till Kristian
sund. De sände en båt och hämtade oss.
Först skulle vi ha mat när vi kom fram.
När vi så hade satt oss till bords kom
flyglarm. Det var till att springa och
söka skydd, där det var möjligt. Flera
tyska plan anföll då staden med brandoch sprängbomber. Återresan gick fint,
vi var tillbaka pä kvällen, men något
besked om hemresan till Sverige kunde
ej utlovas.
Några dagar senare kom besked att
resan var ordnad för oss alla. Vi packade
det allra nödvändigaste och fick båt till
fastlandet, där buss hämtade oss för resa
till Trondheim. Bussen var alldeles full
av sjöfolk och sjömanssäckar. Vägen var
sönderbombad på en del ställen, så vi
måste ut och stötta upp bussen så den
inte välte. Pä kvällen var vi fram me där
vi skulle övernatta. Det var pä ett missionshotell mitt i staden. Dagen därpå
var vi alla klara för resan till Sverige.

Men först skulle alla pass uppvisas för
dessa fruktade tyskar. Efter en lång pro
cedur placerades vi i en godsfinka, där
inga fönster fanns. Endast små gluggar,
så vi kunde få lite luft. Hur läng tid
resan tog minns jag ej så noga. Det var
bråttom när tåget stannat och i all hast
fick vi slänga vära persedlar pä perrong
en. Järnvägen var uppbruten, så det lilla
vi hade med oss fick vi bära till svenska
gränsen. Det var en härlig känsla att
höra de svenska soldaterna ropa väl
kommen till Sverige. De bjöd oss på
kaffe och bulle. Å vad det smakade.
Senare åkte vi till Storlien där vi läg över
natten. Nästa station blev Östersund.
Därifrån gick resan till Göteborg och
sedan vidare till Smögen.
Alla resor tar ju ett slut och sä även
den jag här skildrat. När jag efter alla år
skriver dessa rader vet jag med säkerhet
att en högre makt höll sina skyddande
händer över oss.
Nedskrivet i Smögen den 15 november
1977 av Eskil Ekelöf.
Förmedlat av Eskil Scwerinsson.

g W ^ tn )§ [k
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D^n som vill m edverka med
fotografier till listan om bedes
kontakta K rister Bång, B ox 421,
H01 26 G öteborg

29

Vy från Ven
Av Arne Sundström

etta stiliga vykort över Vens
största hamn Kyrkbacken och
Öresund i eftermiddagssol togs
fram av vykortsförlaget AB Almqvist &
Cöster i Helsingborg. Bilden togs något
av åren 1932-34, och Fredrik Åkerberg
på Hven (Ven) var den lokala förlägga
ren.
Kortet fanns att köpa på ön ännu
1952. Då postade näm ligen "G östa och
Bojan" mitt exem plar till familjen Tage
Holm, Hebe-båtarnas Rederi, Gränna
med hälsningen: "Som ni ser har vi
anlänt hit. Vi åkte åt Kalmar och över till
Öland, det regnade hela m idsom m ar
afton. Sedan har vi åkt hela kusten runt.
I går var vi över i Köpenhamn och drack
öl - det var härligt. Nu hinner jag inte
skriva mer för nu går båten över."
Vilka skutorna i hamnen var känner
jag inte till. Längre ut ses två passagerarångare som fört hit badsugna från
Köpenhamn: danskägda Alexandra till
vänster och svenska Hven (reg.nr. 3650)
till höger.

D

Hven var en veteran i öresundstrafiken,
byggd 1882 på Lindholmens mek. verk
stad i Göteborg som Hveen för DFDS.
Hon övertogs 1900 av Svenska Red AB
Öresund och fanns kvar till 1939, då hon
såldes till firman Petersen & Albeck i
Sydhavnen i Köpenhamn för nedskrot
ning. Åren 1922-28 hade hon tillhört
rederiets danska del A/S Dampskibsselskabet 0re su n d och bar då sitt namn
med dansk stavning Hveen men återfick
sedan den kortare formen Hven.

Nyland (reg nr 590) byggdes 1875 på
William Lindbergs mekaniska verkstad i
Stockholm. Hon gick på linjen Härnösand-Sundsvall, först för Nyland-Hernösands Ångbåtsbolag, år 1902 och
1911-16 för Tynderö Ångf AB, år
1903-10 och 1930-31 för Ångf AB
Nyland samt 1917-29 för Ångf AB
Sundsvalls Skärgård. Å r 1899 fick hon
en helt ny överbyggnad av stålplåt istäl
let för den gamla av trä, och det utseen
de ångaren då fick bar hon sedan i alla
år.
Den 21 april 1932 såldes Nyland till
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Kyrkbackens hamn omkring 1933. Vykort ur Arne Sundströms samlingar.
ett danskt partrederi, Dampskibsselskabet Nyland i Köpenhamn för 12 000 kr.
Hon sattes den 28 maj samma år i trafik
M alm ö-Tuborg, med oförändrat namn
och i konkurrens med Ö resundsbolagets
stora båtar. Tidtabellen lades så att hon
skulle avgå från Malmö (där tilläggs
platsen var innanför järnvägsbron vid
Centraltullkam m aren) kl 8.30, 13.30 och
17.30 på vardagarna, på söndagarna
också kl 22.30. Från Tuborg gick hon kl
11.30, 15.30 och 1.00 på natten, på sön
dagarna också kl 20.00. Överresan tog 1

1/2 timma, och biljettpriset t o r var 2 kr
60 öre. Enkel- och söndagsbiljett kostade
1:70.
Idén med de sena turerna var att
locka m almöbor som ville stanna längre
i Köpenhamn än vad Ö resundsbolagets
båttider medgav, så att de bl a kunde se
kvällsfyrverkerierna i Tivoli, har båtologen Erik Fencker berättat. Hans farbrors
svärfar I H W eibol var en av de drivan
de krafterna bakom rederiet. Nyland
beskrevs i annonserna i Berlingske
Tidende som "e t dejlig Skib", med " ls te

Detta kort utgavs av Dam pskipsselkabet 0 resu n d A/S, alltså ett så kallat rederikort. Obegag
nat vykort ur Robin Holmstedts samlingar.
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Klasses Restaurant om Bord". Angaren
fick dock genast problem att hålla tidta
bellen, och ingen visste riktigt när ånga
ren kom och gick. Redan efter en vecka
upphörde därför dessa turer.
Erik Fencker i Köpenhamn har också
berättat att myndigheterna krävde en del
ombyggnader av fartyget. BI a maste
man sätta in en ytkondensor i maskineri
et. Rederiet saknade dock rörelsekapital.
Man försökte nu nya satsningar, bl a
månskensturer med dans. Man lyckades
också fä trafikuppdrag för det nya rede
riet "K obenhavns K ystfart", som börjat
gä till den nya badstranden Trylleskoven vid Koge bukt. Den 9 juli annonse
rades i BT att badlivet dar hade lockat sä
manga resande att man följande söndag
hyrt in 'D en stora Dam per" Nyland
som extrabät. (Att kalla Nyland för en
stor ängare känns konstigt, men allt
beror forstäs pa vad man jäm för med.)
Den 15 juli kunde man vidare läsa att
"salondam pskibet" Nyland planerade
billiga 4-dagars ferieturer till Sonder
borg och Flensburg. Med "1 kl Forplejning og Ophold med Besigtigelse og
Udflygter" skulle detta kosta 63 kr, så
det var bara nagot för penningstinna,
om det nu blev några resor. Fler annon
ser har nämligen inte påträffats.
Vädret var dock dåligt hela som m a
ren, och Nyland såldes sedan till N or
disk Rute- og Faergefart A/S och
om döptes till Alexandra.
co
Nordisk Rute- og Faergefart A/S (vars
rederiflagga var ett malteserkors på ljus
botten) hade tillkomm it på initiativ av
köpenham nsfirman Albert Jensen & Co.
Dess första projekt var bil- och passage
rarfärjan A sa-Thor på linjen Helsingör-

Ångaren N y lan d på väg ut frän M almö. Foto Otto Ohm, M almö, m aj-juni 1932. Ur Arne
Sundströms samlingar.
Helsingborg. År 1932 började man också
trafik
Köpenhamn-Ven-Landskrona
med ångaren Landskrona. Bakgrunden
var följande:
I slutet av 1910-talet hade Öresundsbolaget lagt ner sin trafik KöpenhamnLandskrona, som inte ansågs lönsam. År
1921 och 1922 lät Landskrona stad där
för sin bogserbåt Bore (reg.nr. 3512)
göra två turer i veckan till Köpenhamn,
varvid trafiken ut till Ven enbart sköttes
av Ran. Den 4 okt 1922 inköpte staden
sedan finska passagerarängaren Kivimaa II (ex Saim aa), som om döptes till
Landskrona (reg.nr. 6878) och fick ta
över turerna. Trafiken gick dock med en
växande förlust.
Är 1928 erbjöd O resundsbolaget sta
den att överta turerna och här återinsät

L a n d sk ro n a ex K iv im a a ¡1. J L Törnqvist Bokhandel i Landskrona svarade för utgivning av
detta import tillverkade vykort med nr 221. Ur Arne Sundströms samlingar.
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ta ängaren H veen. Landskrona stads
styrande tackade nej och menade att den
var alltför gammaldags. Våren 1929
satte Oresundsbolaget ändå på eget
beväg in systerbäten Saltholm på turer
till Ven och Landskrona. Stadens ledan
de man, redaktör Carl Fredholm, drev
då igenom att man inte skulle ge upp
utan skaffa en större och finare ångare.
tf/a
Landskrona stad bytte därför 18 juni
1930 till sig ångaren Polhem (reg.nr.
1973) från W esteras-Torshälla Ångbåts
AB. Den fick nu överta namnet Lands
krona. (Föregångaren döptes av Westeräsbolaget om till Torvald men lär inte
ha gått i trafik något mer.) Svaret på
nyanskaffningen kom ocksä direkt frän
Oresundsbolaget:
man lät ångaren
Hven, nu svenskregistrerad, gå Lands
krona-Köpenham n med samma av
gångstider som Landskrona och med
läga priser.
Landskrona stad valde våren 1932 att
dra sig ur konkurrensen, och Landskro
na overtogs nu av en svensk avläggare
till det nya öresundsrederiet, som kalla
des N ordisk Rute- och Fårjefart AB och
hade Landskrona som hemort. Hon fick
nu gä från Köpenhamn (Havnegade) kl
8.00 (via Ven), 13.00,19.15 och 24.00, och
från Landskrona kl 11.00,16.30 (via Ven)
och 21.30. Söndagsbiljetten till Lands
krona kostade kr 1:75 t o r och till Ven
2:00. Cyklar togs med för 0:75 kr t o r,
och man annonserade: "Tag Cyclen med
og ker efter Anvisning i vor Fartplan."
Den 5 aug 1932 annonserade Nordisk
Rute- og Faergefart A ,'S också i BT: "N y
Rute til Hven - Direkte til Öresunds
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bedste badstrand i Kyrckbacken". Varje
fredag, lördag och söndag skulle det gå
en båt direkt dit kl 9, med återfärd vid
16-17-tiden. Jag m isstänker att detta kan
vara ångaren Nyland, kanske redan
om döpt till sitt senare namn Alexandra.
Från 1933 ägde rederiet i varje fall
henne som Alexandra. Man utökade nu
trafiken med turer Köpenhamn-Dragör,
där en ny badstrand anlagts, och Köpenham n-R ungsted-V en. I Rungsted fanns
också en bra badstrand och dessutom ett
lockande hotell. I annonserna angav
man oftast inte vilken båt som gick på
de olika linjerna, men Alexandra lär ha
gått både till Dragör och Ven. En annons
i Berlingske Tidende 22 juni 1933 om ta
lade att det gick en tur på torsdagskväl
len kl 19.00 från Havnegade till Rung
sted, där man kunde njuta av musik och
dans på hotellet fram till kl 22.30, då
ångaren vände åter till Köpenhamn. Pri
set var kr 2.25 inkl kaffe med bröd. Man
gick också på fredagar (senare också
onsdagar) kl 10 till Ven(Kyrkbacken) via
Rungsted (badstrand), med återfärd från
Ven kl 15.30. Pris för hela resan kr 2.00.
Öresundsbolaget hade samtidigt sat
sat stort och gick från Köpenhamn till
Ven (Kyrkbacken) två gånger varje var
dag och tre på söndagar. Under hög
somm aren ökade trafiken än mer, och
Öresundsbolaget gick nu KöpenhamnVen med tre turer på vardagar och fem
på söndagarna.
Ännu större strid blev det försom m a
ren 1934. Då gick Ö resundsbolaget till
Kyrkbacken på Ven med två turer varje
vardag och tre på söndagarna men gjor
de också två söndagsturer till öns andra
hamn Bäckviken. Nordisk Rute- og Faergefart lät sin Landskronabåt gå in till
Kyrkbacken två gånger om dagen i varje

Härligt foto av L a n d sk r o n a ex P o lh em cirka 1930. Ur Arne Sundströms samlingar.

riktning men gjorde också söndagsturer
till Bäckviken. För m idsommarafton
ordnade man en specialtur med Alexan
dra. Hon gjorde då en aftontur från
Köpenhamn längs kusten upp till Rung
sted, där det ordnats en stor hamnfest,
med dans, m atservering, fyrverkerier
och ett midsom m arbål (en "F reg at"
brändes upp). M an skulle vara åter i
Köpenhamn kl 23.45, och priset vara
bara 2 kronor.
C/S

Det stod ändå klart att Öresundsbolaget
var starkast i konkurrensen. De beställ
de 1934 också ett nytt motorfartyg med
plats för 800 passagerare, vilket från
1935 skulle sättas in på turerna till Ven

och därför fick heta S an kt Ibb (öns
skyddshelgon) men också på månskensturer med dans. Den blev m ycket popu
lär, och N ordisk Rute- og Faergefart
minskade genast ner sin trafik kraftigt.
Alexandra togs ur trafik redan 1935
och kunde sedan ses förfalla alltmer, där
hon låg upplagd vid det gamla Strandgadevaerft (tidigare Kjobenha vns Flydedok og Skibsvaerft) mittem ot Havnega
de. Hon gick sedan till skrot hos Petersen & Albeck ungefär sam tidigt som
konkurrenten Hven. Turerna Landskrona-K öpenham n med ångaren Landskro
na fortsatte ändå fram till kriget, men
drevs från 1937 i Rederi AB Landskrona-K öpenham ns regi.
■

/-------------------------------------------------------------------- <

Önskas köpa
Svenska Amerika Linien: Kryssningsbroschyrer, fartygsbroschyrer, däcksplaner och
turlistor från 1920- och 1930-talet.

Bengt Lundberg
42 Bedford Cove, San Rafael
CA 94901, USA

Önskas köpa
Jag önskar köpa vykort av följande färjor:
Varberg (ex Marsk Stig), Europafärjan II (ex
Travemünde). Europafärjan III (1974),
Europafärjan IV (ex Nils Holgersson), vilka
alla trafikerat Grenå och västsvenska ham
nar. Av intresse är även tidtabeller och lik
nande samt alla slags reklamartiklar och
interiörfoton/vykort.
Svar emottages tacksamt till:

Rederikort från Dampskibsselskabet 0 resu n d med reklamtexten "Rejs med 0resundsbaadene". Obegagnat kort ur Robin Holmstedts samlingar. Fartyget är S a n k t Ib b.
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Tomas Classon
Hovetorpsgatan 36
582 64 Linköping
Telefon 013-15 14 86
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m/s M a th ild a T hordén vid Uddevallavarvet 1947. Foto frän Terje Fredh.

Finlandssvensken Gustaf B. Thordén
Av Terje Fredh

jältekungar
eller
politiker?
Vilka har betytt mest för
Bohuslän. En enkät bland land
skapets folk visar att Gustaf Thordén,
skeppsredare och varvsägare har betytt
mest. Den sportintresserade minns
också att det var Thordén som skapade
Oddevold, Bohusläns enda storlag i fot
boll.
Gustaf Thordén var född i Munkedalstrakten och kom via ett shippingkontor
i Finland i kontakt med ledande finska
redare t ex Henry Nielsen.
I Finland köpte Thordén några äldre
second-handbåtar men i slutet av 1930-

H
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talet beställde han i Abo en serie m otor
fartyg på 6 000 ton.
När kriget bröt ut låg några av dessa
upplagda i Gullm arsfjorden för att en
mörk natt ta sig västeröver och segla för
de allierade.
Tidigare hade Thordén flera fartyg pä
linjen USA-Petsam o där bland annat far
tygen drog hem flygplan i delar till
svenska flygvapnet.
Jo sefin a Thordén och C arolina Thor
dén sänktes under Petsam oårens trafik.
M athilda Thordén chartrades bort till
amerikanska staten under kriget. Farty
get byggdes om för att frakta trupper

och krigsmateriel.
Under namnen Am azon och T hu nd e
rer seglade fartyget under USA-flagg.
I Stockholm lade skeppsredaren upp
K ristina Thordén och Selm a Thordén
som vid krigsslutet åter sattes i trafik.

Köpte varv
När kriget var slut reste Thordén till
USA för att hämta ersättning för char
tern av M athilda Thordén. Den am eri
kanska avräkningen blev mycket hög
och en varvsman tipsade G ustaf Thor
dén att det fanns nerlagda krigsvarv att
köpa billigt.
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s/s B r ita T hordén i en igenfrusen Göteborgs hamn. Troligen vintern 1940 eller 1941. Foto
frän Bertil Söderberg.

s/s In grid T hordén i Göteborgs hamn den 20 septem ber 1939. Bildarkiv: Industrim uséet,
Göteborg.

Innan dess, 1944, hade Thordén kom 
mit till Uddevalla för att förhandla om
sina varvsplaner.
I hemlighet köpte Uddevalla stad
mark för att kunna utvidga ham nom rå
det.
Ingen visste vad som skulle byggas
men tidningen Bohusläningen antydde i
en ledare att mångm iljonanläggning
med skeppsbyggeri var aktuell.
Tidningen fick rätt och för 4,3 miljo
ner dollar köpte Thordén ett varv i Pro
vidence samt kranar för 12 000 dollar
styck. Kranarna sålde sedan Thordén
bland annat till varv i Göteborg för
250 000 kronor styck.
Kristina Thordén, Selma Thordén
och M athilda Thordén sattes in i trans
porterna med varvsdelarna till Uddeval
la.
- Vi saknade kranar i land, minns 98årige hamnkapten Thor Carlsson i
Uddevalla.
Delarna släpades till en början på
såpade stockar från Badö till Kasen där
varvet skulle byggas.
- När bankerna senare slog undan
benen på mig glöm de de att jag sparade
10 m iljoner kronor genom att själv ta
hem delarna, skrev Thordén i tidningen
Kuriren många år senare.
Folke Larsson, båtsman från Uddeval
la var med och tog över M athilda Thor
dén från USA. Det var ett svårt nerkört
fartyg som svenskarna fann vid Todds
varv.
En dram atisk brand inträffade efter
sängrökning ombord på Kristina Thor
dén. Fyra passagerare omkom och farty
get fick överges på Atlanten i mycket
dåligt väder.
Selma Thordén tog sedan Kristina
Thordén till Uddevalla för reparation.
N är varvstransporterna var över star
tade Thordén linjetrafik från Norden till
USA:s östkust.
Flera av fartygen gjorde dock ströresor bland annat till Argentina.
Linjetrafiken på USA startades i kon
kurrens med Transatlantic och Svenska
Am erika Linien och det var kamp om
frakterna.
Efterkrigsvärlden ropade dock på
tonnage och det var goda tider för
redarna.

Köpte USA-bygge

K ristin a T hordén var med och tog hem varvsdelar till Uddevalla.
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Rosa Thordén var ett USA-bygge som
Thordén köpte efter kriget. Fartyget var
gjort för tunga laster, gick sakta och var
uselt i sjön.
Fartyget fick laster ut till USA men
fick också frakta malm trots att man
bara tog 6 000 ton.
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Fartyget såldes sedan till Korea och
seglade med svensk besättning frän
Trelleborg till Korea.
Thordén satte fart på Uddevalla och
en tid chartrade han malmöängaren
Bokefors för att klara alla fraktåtagande.
Varvet garanterade en arbetsstyrka på
290 personer och 22 novem ber 1947 kom
första nybygget A lly Thordén.
Göteborgspressen var syrlig i sina
kom mentarer till varvssatsningen i
Uddevalla men Thordén var envis.
Han flög till USA och knep en order
pä tre 16 000 tons båtar till det statliga
argentinska oljebolaget.
April 1948 kom m/s Yngen och sedan
Dragon och därefter m assor av fartyg
bland annat en 485 000 tons båt till Munkedals bruk.
USA-linjen kom att gå allt bättre och
lasterna var förutom styckegods, bilde
lar, kol och plåt till PLM:s fabriker i
Malmö och Lvsekil.
1956 hade Thordén planer på att
bygga storvarv i Lysekil men detta gick
om intet.
Thordén satsade istället på Sörvik där
berggrunden visade sig kosta honom
mänga miljoner mer än om han hade
satsat i Lysekil.

Lyckan försvinner
Expansionen i Uddevalla hejdades
sedan det fram komm it att varvet hade
likviditetssvårigheter.
Sörviksprojektet blev dyrare och
Thordén fick ett ultimatum att lämna
över varvet till staten utan ersättning.
Det egna rederiet fick det allt kärvare
på linjefartygen men nettot förbättrades

G ustaf Thordén med den unga gudmodern M ai Bente, som döpte och sjösatte en 16000-tons
tanker med samma namn den 15 juni 1950. Foto frän Jan Hermansson.
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S elm a T hordén var byggd i Åbo 1942. 1 juni 1945 registrerades hon i Sverige och gick in i
amerikafarten. Foto: Lars-Eric Persson.

huggskajen. Foto: Lars Alfredsson.

Länspum pen 1994:3

genom en bra charter för tankern Jo s e fi
na Thordén och de tre kylbåtarna som
seglade för Belgian Fruit I.ine.
Söndag 31 juli 1963 hade jag jour på
Bohusläningens lysekilsredaktion när
jag fick order att åka till Sotekanalen där
Thordén fallit överbord frän sin havskryssare Ingrid M arianne.
Några timmar senare hittades en död
kropp utanför Ramsviks brygga och
obducenten konstaterade att Thordén
avlidit genom drunkning.
Thordén drunknade i det hav som var
hans liv och varifrån han hämtat sin
näring.
En av Bohusläns största söner var
borta och sorgen var stor i Bohuslän.
1994 är bäde varvet och rederiet
borta. Kvar är fotbollslaget Oddevold
och dess klubbstuga som fått namnet
Thordén Hill.
■
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Waxholmsbåtarna V ästan , E xpress och Sunnan i Nybroviken den 1 mars 1963. Foto: Lars M agnusson.

Två anrika rederier firar 125-årsjubileum
På detta sätt vill vi uppm ärksam m a de båda rederierna W axholm sbolaget och Rederi AB Göta Kanals jubileum . För de flesta
behöver bolagen ingen presentation. De har givit ut jubileum sböcker och det har skrivits om dem i sjöfartstidskrifter (bland annat
finns i Båtologen en historik över Göta Kanalbolaget av Arne Sundström).
Bolagen har blivit flitigt utnyttjade av turister och nu tycks de båda ha "vind i seglen" eller kanske full fart på m otorerna .
Vi får hoppas att fram tiden blir ljus och önskar lycka till.

s/s D ia n a på ett blått Vänerhav 1963. Foto: Ingvar Strömblad.
36
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fick ta en inteckning och
därför fick hon införas i
nämnda register.
Tyvärr har jag inte nägra
finska listor efter 1984, så jag
vet inget om ödet därefter.
Gunnar Ståhl

Vem har uppgifter
om s/s Viken ?

s/s V eebing i Göteborgs hamn den 26 september 1922 med lokleverans från NOHAB. Foto från Stig Nyberg.

Svar om tunglyftare
Angående frågan om
ånglokens transporter till
Ryssland, kan jag nämna
följande:
Jag är även järnvägsintresserad och medlem i ett
antal järnvägsföreningar bl a
Järnvägsm usei vänner. 1
deras årsbok från 1991 finns
en artikel om "N ohab och
ryssloken" av Bernt Forsberg
vilken behandlar både
järnvägs- och sjötransport
erna till Ryssland.
Årsboken kan säkert
köpas via Järnvägsm useet i
Gävle,Box 571, 80108 Gävle,
eller frän Frank Stenvalls
förlag i Malmö. Den bör även
finnas på biblioteken.
Hälsningar och tack för en
trevlig tidskrift
Claes Ahlström
Gamla Skeppsbron 6
296 31 Åhus

Fiskefartyget M ariann
Eskil Sewerinsson frågar
efter fiskefartyg M ariann.
Hon kom 1960 i fiskeregistret
ägt av Alfons Jansén,
Kumlinge. Fiskenumret var

Länspum pen 1994:3

SU O M I- 161.1968 hette
ägaren Einar Eriksson,
Kumlinge. 1973 ändrades
fiskenumret till SF 49, enligt
det nya system et, och ägare
var Gottfried Henriksson i
Kumlinge.
1975 är hon med i
fartygsregistret med nummer
Mariehamn 1205. 32 brt, 13
nrt,14.72 x 5.54 m. 1% 0 har
hon utrustats med en Scania
Vabis tillverkad 1974, 230 hp.
Åren 1984-1985 är hon utan
ägare i skeppslistan, men
198b heter han Lars Brun
ström, Dahlsbruk, hemort
Kumlinge. 1994 står som
ägare Gottfried F Henriksson
och Erik A Enqvist, Kum
linge. Det nya reg nr är
51213, infört i november
1993.
Bengt Sjöström

□
Eskil Sewerinsson frågar om
fiskefartyget M ariann i nr 2
av Länspumpen. Här nedan
lite noteringar ur finska
skeppslistor varav man kan
våga dra den slutsatsen att
det är samma fartyg.
1961-67 finns M ariann i
fiskebätsreg. nr 161, byggd

1933 av trä, 100 hkr, 32,69 br,
ägd av Alfons Jansén,
Kumlinge. 1% 3 är
avdelningen fiskefartyg
omlagd och da får man också
veta dim ensionerna: 14,60 x
5,54 x 2,33 samt att motorn är
en Skandia.
1968-72 anges ägaren vara
Einar Eriksson, Kumlinge.
1973 har man lagt om
registret igen. Då får
Mariann nr 49 och ägaren är
nu Gottfrid Henriksson,
Enklinge. Nu anges
maskinen även i kw, 75.
Samma är förhållandet t.o.m.
83. Aret därpå står det att
M ariann inte är registrerad i
ägarens namn, vilket kan
betyda att hon sålts och att
Henriksson anmält detta,
men att den nye ägaren inte
hört av sig. Kanske blev hon
lustfartyg då. Sådana fartyg
registreras inte i Finland.
1980 års lista säger att
maskinen är en Scania Vabis
på 230 hkr tillverkad 1974. I
handelsfartygsregistret fanns
M ariann med frän 1975, reg
nr 1148 Mariehamn. Där
angavs också att hon var
byggd i Sverige och med ett
streck för maskinstyrkan. Det
tyder jag så, att maskinen
sattes in 1974 och att man då

Jag försöker få fram
uppgifter om ångfartyget
Viken, som min morfars far
ägde och förde samt förliste
med 1883 utanför Gotska
Sandön. Enligt
skeppslistorna var Viken
med största sannolikhet en
av de ångare som Lind
holmen byggde 1855-56 i trä
på järnspant för kanalfart.
Förmodligen är det en av
ångarna Philipstad, Troll
hättan, Boren eller
Christinehamn som så
småningom blev Johan
Larssons Viken. Ångaren
finns med i 1879 ärs skeppslista, men inte 1877 så köpet
torde ha ägt rum vid den
tiden. Men jag har inte
kunnat följa de fyra ångarna i
skeppslistorna längre än till
resp. 1866 (Philipstad), 1862
iTrollhättan), och 1869
(Christinehamn). Boren har
jag inte hittat alls.
Jag vore tacksam om
någon kunde hjälpa mig med
information om dessa fartyg.
Roland Lindberg
Pl 4205 Furuberg
440 06 Gråbo
Tel: 0302-444 82

Registersidorna
En felstavning av reg nr 3408
har smugit sig in. Rätta
namnet är Sidonia.
Anders i Wiga
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Svar om O rust
och O scar
I LP 1994:2 efterfrågar
Anders Grindlia uppgifter
om gamla Miriam IV ex
Orust.
Orust var mig veterligen
ingen passagerarbåt, men väl
en liten fraktbåt, byggd vid
Eriksbergs Mek.Verkstad
1905 för M arstrandsbolaget.
Hon drevs av en 50 ihk
encylindrig Avance
tändkulemotor, och sattes i
trafik i om rådet kring Orust
och Tjörn. Leveranspriset var
35.000 kr.
M otorbyte till en större
maskin skall ha skett 1909.
Orust låg upplagd en lång
tid efter första världskriget
och såldes 1921 till A Brynolf
i Göteborg. Där blev hon inte
gammal för redan året därpå
vidaresåldes hon till Fredrikstad, där hon om döptes till
Denofa I. Köpare var De
Norske Fabrikker A/S där
städes. Tio år senare bytte
hon åter ägare, då en firma
på Spjaeröy köpte henne.
Hon gavs nam net Alva II,
och synes ha haft kvar
Fredrikstad som hemort.
Alva II om byggdes 1936
och två år senare kom hon
till Vestlandet, med hem ort i
Bergen.
Ar 1940 hamnade hon hos
Nils Halvorsen i Porsgrunn,
och fick nam net Miriam IV.
Under detta namn gick hon i
fraktfart på O slo under
krigsåren och fram till 1953,
då hon kom tillbaka till
Vestlandet med hemort i
Haugesund.
Fartyget fick nu sitt sista
namn Vim ar, och synes ha
stannat i Haugesund i tjugo
år, tiils Paulsen Mek.
Verksted i närbelägna
Kopervik, köpte henne 1973.
Jag vet inte om hon kom i
trafik mer, men hösten 1985
drogs hon ut på
Nedstrandsfjorden utanför
Karm öy och sänktes. Då den
lilla fraktbåten gjorde sorti
hade den uppnått den
aktningsvärda åldern av 80
år.
Hennes dim ensioner var
21,64 x 4,48 meter.
Håkan Tollesson
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O rust, sedermera D en o fa I. Foto frän Dag Almén.
I Länspum pen 1986:4 finns
en artikel om Orust av
Krister Bång, med bl a fyra
färgfoton tagna av Alf
J.Kristiansen visande
sänkningen av den gamla
Orust.
Redaktionen

□
Oscar ble bygget på Nylands
verksted i Kristiania som
byggenr. 37 i 1877 og er og
blir Norsk, ikke noengang
Svensk. Fartöyet eksisterer
fortsatt.
Harald Lorentzen

Olycka om bord i
3-m sk H edvig
Jag har ett problem som jag
hoppas få löst genom
Länspumpen.
3-m sk Hedvig, 211 brt, låg
vid kaj i Groningen, Holland,
den 28 septem ber 1921.
Klockan 18.45 inträffade en
explosion i maskinrum met,
varvid m askinisten omkom
av sina brännskador. Det
visade sig att man fått
ombord en syrgastub istället
för en lufttub. Nu undrar jag
vem som redade fartyget och
vem som var befälhavare vid
händelsen?
Pe Ge Winnestad

K in n ek u lle som norska H a n k e . Foto frän Harald Lorentzen.

Om K innekulle
Jag har följande svar till Olle
Lindh om S/S Kinnekulle.
Dampskipet Kinnekulle
kom snart etter a t dette foto
er tatt till Norge, og ble en
trofast fjordbåt, först på
Oslofjorden og senere på
Vestlandet.
Vedlegger skipets historie
i stikkordsform . Biide av
fartöyet finnes også i boken
"Sveriges inre vattenvägar"
av Yngve Rollof, på side 120.
HCKG D/S Hanko:
1875: Motala Lindholmens
Varv (252), 124 brt, 99,8 x
19,8 x 8,8 fot. Ångf AB
Näcken & Elfkungen som
Elfdrottningen.
1876: Rute
G öteborg-T rollhättan/Särö.
1880: AB Särö, Göteborg.
O m döpt Särö. Rute Göteborg

-Särö.
1889: Karl Klingspor, Råbäck.
Omdöpt Kinnekulle. 1 rute
på Vänern.
1897: H ankoy Nye Dampskibsselskab. Omdöpt
Hanko. Rute K ristianiaFredrikstad-Fredrikshald.
1904: Ny maskin Glomm en
Mek. Verksted.
1906: Haugesund
Dampskibsselskab. Omdöpt
Haugesund.
1919: M idthordland
Dam pskibsselskab, Bergen.
Omdöpt Fuse.
1925: Om döpt Fusa.
1945: Anngrepet av fly sank.
Håper dette var utfyllende
opplysninger.
Harald Lorentzen
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Tre skutor
Den första bör vara reg nr
2618 Iduna, skonert,
Söndrum 1889-1904, Halm
stad 1904-1910, Harplinge
1910-1925, Halmstad 1925
1926. Halmstads fartygs
register 1792-1990, Sperling
Bengtsson och K B Bjering,
särtryck ur Föreningen
Gamla Halmstads årsbok
1990, kan köpas därifrån.
Mera om Iduna har jag
skrivit i Harplinge
Hembygdsförenings
Hembygdsbok II, Laholm
1973, sid. 434. Boken kostar
100 kr + porto och kan köpas
frän Harplinge Hem
bygdsförening, postgiro:
34 41 85-4. Lite mera finns i
Söndrums Hem bygds
förening 1988. Kan köpas
därifrån.
Den som har målat tavlan
B F - skall vara B E Bror
Edvin Bengtsson, var min
farbror, tullare i Halmstad.
Han har byggt mänga
fartygsm odeller och mälat ett
okänt antal tavlor med
segelskutor och ängfartyg,
mest från Halmstad och
trakten häromkring, men
också utländska.
Om den andra är efter
unionstiden, kan det vara reg
nr 4305 Ruth, ex Elise Höy,
skonert, Halmstad 1904 1913, eller reg nr 5422 Ruth,
ex Em ilie, skonert, Halmstad
1913-1916. Siste skepparen
ombord var Hilding Meuller,
morbror till mig som för
svann med skutan i Ö ster
sjön 1916.
Den tredje bör vara reg nr
2016 Em anuel, skonert,
Halmstad 1885-1901.
Om de två första skutorna
finns alltför långa historier
att ta med här. Jag har visat
efterlysningen för Nils Emil
Lundqvist i Halmstad, som
har fotograferat ett stort antal
skuttavlor, försett dem med
uppgifter i ett antal album.
Han har fått adressen och
låter höra av sig.
Sperling Bengtsson

□
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Sture Händel ville veta nagot
om tre skutor som han hade
»porträtt« pä. Jag har
sam m anställt lite uppgifter
om de efterfrågade. Med
hjälp av skeppslistan 1908
har jag kom mit fram till
nedanstående. Jag hoppas att
det är rätt Emanuel jag hittat.
Det fanns nämligen fyra att
välja pä, men den som
presenteras var den enda
som hade anknytning till
Halland i början av seklet.
Reg nr 2016 Em anuel,
signal HDNB, byggdes 1878 i
Ekenäs. ek o fur kr. 71 br och
63 netto. I skeppslistan 1889
äges och föres den av
Andreas Pettersson,
Halmstad. SL-93 anger
Sondrum som hemort. Sä
förblir det till 1901 då ett
partrederi i Farhult tar över,
redare är lantbrukare Jöns
Jönsson och befälhavare Carl
Rehn, vilka båda äger 1/6del. 1907 kom mer en annan
lantbrukare i samma ort, Nils
Andersson, som redare,
sedan han köpt företrädarens
andel för 1.000 kr.
Den 24 jan 1910 avseglade
fartyget med tre man
ombord från Karlskrona för
Flensburg med trä. Den
påträffades sedermera
kantrad och manlös. Vraket
inbogserdes till Trelleborg.
Som orsak till haveriet angav
sjötekniska biträdet: »Det må
antagas att skonaren den 25
jan ej mäktat uthärda den då
rådande hårda stormen.« I
juli 1910 m eddelade Kullens
Enskilda Assuransförening
till fartygsregistret att
Em anuel sälts för 157 kr för
deras räkning för
upphuggning. Det lär ha
varit en A Ingemansson i
Domsten som köpte vraket.
Reg nr 2618 Iduna, signal
HTMN, byggd 1851 i Norge,
ek o fur kr. Sperling
Bengtsson skriver i
»Harplinge. En bok om
hembygden« Laholm 1973,
att det var en skonertbrigg
samt att J Th Pettersson,
Söndrum, ägde och förde
skutan från 1889 till 1904. Det
finns också en bild av en
målning av skutan i boken.
När Iduna registreras i maj
1895 får man också veta att

den blev svensk egendom
just 1889 samt att den blivit
forbyggd 1895 i
Timmernabben. Endast 10
bottenstockar och några
plankor kunde användas
från det gamla skrovet. Vid
om m ätning fick den
tonnaget 56,61 br och 46,77
netto. I juni 1904 flyttades
fartygets hemort till
Halmstad. I april 1909 hade J
Th Pettersson blivit
om yndigförklarad och
skepparen Andreas
Pettersson utsågs till
huvudredare och
befälhavare. Ett år senare
säld till skeppare Nils
Edvard Jönsson, Harplinge.
Nästa transaktion som
noteras kom mer först i
februari 1925 då Iduna säljes
för 2.250 kr till skeppare
Johan O lof Johansson, också
han i Harplinge, men
Halmstad blir hemort. Den 8
okt 1926 kl 5.30 e.m.
grundstötte fartyget på
Själlands Rev på resa
Halmstad till Aarhus med
timmer. För att undvika
kryssning i inloppet till Stora
Bält beslöt befälhavaren att
gä genom det s.k.
Snäckelöbet. De prickar som
utmärker rännan kom ej i
sikte förrän det var för sent
att undgå strandning.
Fartyget gick upp på revet
och vattenfylldes samt
övergavs. Följande
eftermiddag bärgat och
infört till Hundested med
om fattande bottenskador.
Orsak: Oförsiktig navigering.
Om prickarna i Snäckelöbet
icke kommit i sikte dä
Själlands O dde fyr bar i SSO
borde man fallit av och gått
norr om Själlands rev. (Ur
sjötekniske konsultens
memorial som jag skrivit om
i Båtologen 1983, nr 2. 1975
fanns det en insändare i
Båtologen, som lydde så här:
»Havde en last trae med fra
Halmstad og grundstötte på
sydsiden af Laesö. Kom flott
og til Frederikshavn for
lossning. Blev senere slaept
til Aalborg i haverert
tillstand. Sat in ved
grundkanten lige vester for
jernbanebroen som delvis
brohoved til vandbädens

anlöbsbro. Vraget ble först
helt fjernet for en snes år
siden.
Reg nr 4305 skonaren
Ruth byggdes 1876 i
Horsens, som skonnertbrigg
Elise Höy för A 'S Ved P
Houmann, Horsens. Frän
decem ber 1881 redad av P
Höy och från 1898 Rasmus
Jörgensen, ocksä de i
Horsens. Den 2 juli 1904 såld
för 8.500 kr till partrederi
skeppsredare Anders
Svensson i Halmstad. Fram
till 1906 var John Albert
Bengtsson från Räå skeppare
ombord. Handelsbolaget
Axel Lindblom & Co var
störste delägare med 1/10.
Skutan döptes nu om till
Ruth och mättes i Sverige till
197,92 br och 172,75 n. Det
sägs om henne att hon var en
god seglare, men var utsliten
och tålde inte press. I juli
1907 tog skeppsklarerare
Otto Boman över redarskapet och Christian Persson
befälet. Aven om Boman
varit delägare i det tidigare
rederiet sä var det antagligen
ett helt nybildat rederi, ty de
båda nämnda ägde vardera
5/48-delar. I mars 1909
trädde Hans Herman
Henriksson frän Kivik, till
som befälhavare. Slutet kom
den 13 okt 1910 och om det
stod att läsa i Redogörelser
för svenska fartygs
sjöolyckor: »på höjden af
Hamrarne pä resa W ismar
till Gefle med salt råkade
fartyget ut för svär NV storm
med svår sjögång och sprang
läck. Pumparna blefvo oklara
af salt. Nödhamn söktes i
Rönne, där skonaren, som då
hade 30 cm vatten öfver
garneringen, blef
kondemnerad.«
Gunnar Ståhl

OBS!
Stoppdag för
manus till
Frågor och Svar
15 november
1994.
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Färjetrafiken i Skandinavien 1994
• Passagerar- och godssiffror för hela N orden, linjer och
olika regioner baserade på som m arens volymer.
• Trender

—I K n ssningstrafiken
-1 Trafik m ed snabbgående passagerarfartyg m .m .

utgivningsdag: 11 november 1994
Sista b ok ning s- och m aterialdag för

21 oktober 1994
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