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Välkommen till Länspumpens årsmöte 
lördagen den 29 mars i Göteborg

Program
11.30-12.00 Samling och registrering på Sjöfartsmuseet i Göteborg. Kaffe och smörgås serveras. 
12.00-13.00 Förevisning av Sjöfartsmuseet inklusive modellfartygsprogram.
13.00-14.00 Länspumpens årsmöte. Föreningens första årsmöte äger rum i hörsalen på Sjöfartsmuseet. 
15.00 Studiebesök -  vid tidningens pressläggning har vi inte hunnit få  bekräftat alla detaljer.
17.30 Gemensam middag på Novotel (Carnegie kaj).
19.30 Avslutning i Klubb Maritim -  Göteborgs möteslokal Kajutan. Efterrätt och kaffe serveras. 

Frågesport. Tips: frågesporten på kvällen underlättas av att ha läst Länspumpen under 2013.

Anmälan sker genom inbetalning av 300 kronor till föreningens PlusGirokonto 815768 -  7 senast den 15 
mars 2014. Märk inbetalningen «Årsmöte». Respektive är också mycket välkommen. Deltagande i enbart 
årsmötesförhandlingarna är gratis. Handlingar till årsmötet, dagordning och verksamhetsberättelse, skickas 
ut per mail till den som anmält intresse via mail till krister.bang@comhem.se eller brev till Länspumpens 
redaktion senast den 22 mars.

Vill Du träffa oss i redaktionen kan Du besöka
- 13 mars Skärgårdsredarnas årsmöte i Stockholm
- 10-11 maj Varvsforum i Karlskrona
- 23-25 maj Klubb Maritims och Norsk Skipsfartshistorisk Selskap årsmöte i Göteborg
- 26-28 sept Bokmässan i Göteborg, Sjöfartens Kultursällskaps monter
- 11-12 okt Fartygsforum (plats ännu inte fastställd).

Målet med tidningen Länspumpen är att förmedla sjöfartshistoria 
Skribenter är välkomna att skicka manuskript till redaktionen
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Redaktionellt
Vi går nu med stormsteg in i ett nytt år med nya utmaningar 
och nya möjligheter. Förhoppningsvis gör tidningens utökade 
omfång att fler läsare kan finna något som intresserar just 
dem! För nog är det väl så att vi alla har ett allmänt sjöfarts- 
intresse men att vissa områden engagerar lite extra. Skulle 
just Ditt intresseområde saknas så går det alldeles utmärkt att 
själv fatta pennan eller plocka fram datorn och börja författa. 
En liten inledande trevare under Horisonten Runt kan många 
gånger utmynna i en större artikel på sikt.

Av hävd har vi väl vurmat lite mer för äldre tiders sjöfart 
och i den här utgåvan kanske man kan undra över t ex Esvagt 
Echo och Tundra Skater som väl de flesta läsare anser vara 
modernt tonnage. Esvagt Echo har dock sitt ursprung i en 
ex-svensk trålare och dessa vet vi intresserar många. Det är 
också trevligt att kunna knyta samman gammalt och nytt. 
Tundra Skater är relativt modern men tillhör ändå en utdö
ende fartygstyp. Dessutom blir allt som är nytt idag historia 
imorgon. Vi hoppas ju att dessa artiklar kommer att läsas 
långt in i en avlägsen framtid.

I början av denna vinter, första helgen då vintern visade sig 
från sin rätta (värsta?) sida i södra Sverige, höll Länspumpen 
Sjöfartshistorisk Förening sitt första årliga redaktionsmöte. Vi 
kunde konstatera att föreningen har vind i seglen och vi kän
ner tillförsikt inför framtiden med god tillgång på material. 
Inget är dock så bra att det inte går att göra bättre, så vi hoppas 
som sagt att just Du vill bidra med manus för publicering.

Lite trögare har det varit med vår hemsida, det måste 
erkännas... Vi ser emellertid en ljusning och kan utlova att 
hemsidan snart är redo för sjösättning!

Redaktörerna
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Det lilla passagerarfartyget Svea a f  Bo
huslän har ett brokigt förflutet (se artikeln 
pä sidan 24). Foto Bertil Söderberg den 25 
maj 2013.

Stoppdag
för nästa nummer av 

Länspumpen är den 8 april 2014

Varvsforum 2014
Sjöhistoriska museet arrangerar i samarbete med 

Varvshistoriska föreningen i Karlskrona och Varvshis
toriska föreningen i Sölvesborg varvsforum i Karlskrona 
och Sölvesborg helgen 10 -1 1  maj.

Programmet är ännu inte helt klart men i början av

mars finns det att ta del av på www.sjohistoriska.se. 
Varvsforum är en mötesplats för alla som har varv och

fartyg som intresse. Deltagandet är gratis men var och 
en får betala resa och uppehälle.

Alla är hjärtligt välkomna!
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Vykort från svenska hamnar och farleder
Bertil Söderberg

Denna gång har jag valt att presentera två vykort från Ystads 
hamn, som har en lång historia. Redan under 1200-talet nämns 
hamnen som exporthamn, med oxar och spannmål som viktigaste 
exportvara.

Under 1600-talet startade postgång mellan Ystad och tyska 
Stralsund, en trafik som pågick in på 1800-talet. Under 1800-ta- 
let byggdes hamnen ut och försågs med skyddande pirar och 
kajer. De första ångbåtarna kom 1868. Då blev sträckan Ystad- 
Stralsund vår första kontinentala förbindelse med ångfartyg i 
linjetrafik. Den snabba utvecklingen av hamnen medförde att 
hamndirektionen 1870 diskuterade om man skulle anlägga ett 
varv i Ystad. Varvet blev verklighet och 1885 sjösattes det första 
fartyget, ett skonertskepp på 100 tdw som döptes till Aurora. 
Varvet var i bruk ända in på 1970-talet då den expanderande 
färjeverksamheten till Bornholm och Polen krävde större ut
rymme i hamnen.

Färjetrafiken
Färjetrafiken är en viktig del i hamnens verksamhet i Ystad. Inte 
minst bornholmstrafiken, vilken är den äldsta och mest kända 
av de linjer som utgår från Ystad.

På nedanstående vykort från Pressbyrån ligger det danska 
motorfartyget Hammershus vid piren i väntan på avgång. Det 
lilla hamnskjulet med välvt tak var vanligt i flera mindre hamnar 
som t ex Sveabolagets kustångare anlöpte. I en turlista från 1931 
anlöptes Ystad på traden Stockholm-Göteborg med ångarna 
Hyperion och Reha.

Trafiken på Polen startade den 2 april 1964 med inhyrda Jens 
Kofoed med två turer i veckan till Swinoujscie. Det var inte så 
lyckat eftersom det sju månader senare blev konkurs. Sommar
säsongen 1965 och 1966 körde polackerna med inhyrda Wisborg. 
1967 testade man med en flygbåt som gick på halva tiden; 3 tim
mar. Polish Steamship Company satte samma år in Gryf. 1969 
kom Mazowsze och 1970 såldes Gotlandsbolagets Visby till Polen 
och blev Skandynavia. 1973 ersattes Gryf med Gustav Vasa som 
blev Wawel. Den 18 augusti 1974 startade tågfärjetrafiken med 
M ikolaj Kopernik som senare fick sällskap av systerfartyget 
Jan Heweliusz.

I kör rederierna Unity Line på Polen och danska Bornholmer 
Faergen kör på Bornholm.

Det andra vykortet
Detta vykort är ovanligt så till vida att man lagt in en textrad

Den danska passagerarbå
ten H am m ershus pä linjen 
Ystad-Rönne. Vykortet gavs 
ut av Pressbyrån och var äkta 
foto samt hade vägiga kanter. 
Dessa vykort var mycket fina 
och gjordes i stora upplagor. 
Båda vykorten ur författarens 
samling.

YSTAD. Bornholmsbåten Hammershus
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med LANDET födde MÄNNEN-HAVET skapade STADEN. Varför 
man skrev så har jag ingen aning om men kanske någon från 
ystadstrakten känner till detta.

Motivet är från den västra hamnen med tyska ångaren Palermo 
förmodligen lossande en kollast. På flaggspelet vajar hakkors
flaggan och den lilla skutan förom har en nationsflagga målad 
vid styrhytten. Detta tyder på att fotot är taget under andra 
världskriget.

När jag sökte uppgifter om Palermo fick jag fram att hon bygg
des 1922 i Elbing av F Schichau. Hon mätte 2195 tdw och dimen
sionerna var 77,2x11,6x5,1 meter, och med en tripleångmaskin på 
900 ihk. Beställare var Rob M Sloman i Hamburg. Palermo kom 
att ha ett växlande liv. Vid krigsutbrottet låg hon i Spanien men 
lyckades ta sig hem till Tyskland genom Engelska kanalen utan 
problem. Den 7 augusti 1940 rekvirerades hon av Kriegsmarine 
med beteckningen A 41. Hon bombskadades 1940 och 1944 så 
svårt att hon låg halvsjunken fram till 1945 då hon bärgades och 
överlämnades till norska staten. Hon kom därefter att segla för 
olika redare till 1965 då hon skrotades.

Skeppsupphuggning i Ystad
För båtologer är företagsnam net Persöner förknippat med 
fartygsupphuggning. Persöner var en stor industrikoncern 
med säte i Ystad. Bl a sysslade man med m etallåtervinning 
och däri ingick fartygsupphuggningen som en enhet. Denna 
verksamhet lydde under Avdelning M -  metall och järnskrot. 
Man startade redan 1933 och det första fartyget som skrota
des i Ystad var Tyr. Den mera industriella verksamheten kom 
igång i slutet av 1940-talet då man högg upp öresundsfärjan 
Malmö och ett par mindre båtar. Man tog vara på mycket av

fartygsinredningarna och sålde t ex inredningen från danska 
ångaren Östersöen som köptes av Hotell Continental i Ystad. 
Mycket gick att sälja, såsom nautiska instrument, ankare, liv
båtar och skeppsklockor.

I början av 1950-talet såldes många svenska fartyg utomlands 
för skrotning. Staten framförde önskemål att man skulle skrota 
fartygen i Sverige, eftersom järnverken var i behov av skrot. Detta 
nappade Persöner på och upphuggningen tog fart. Men det var 
inte bara i Ystad man skrotade fartyg. Tio man av personalstyrkan 
åkte till Stockholm 1960 och vid Hammarby verken högg man upp 
tre waxholmsbåtar. Man utförde även industridemonteringar när 
det inte fanns tillräckligt med fartyg att skrota. År 1967 var ett 
rekordår då man skrotade sex fartyg och året efter tågfärjorna 
Konung Gustav V och Drottning Victoria.

Under 1970-talet minskade verksamheten succesivt och fram 
till 1976 höll man på. Anledningen var två: konkurrensen från 
låglöneländer ökade samt att Ystads hamn behövde mer mark 
för den expanderande färjetrafiken. Detta bidrog till att man 
slutade med fartygsupphuggningen. Totalt skrotade Persöner ca 
130 fartyg. Ett av de sista fartygen som mötte sitt öde i Ystad var 
f d Svenska Amerika Liniens östersjöångare Kastelholm.

Källor:
Bertil Palm
Ystad Hamn Logistik Ab
Persöner, utgiven av Ystads Fornminnesförening

Vykortet är utgivet av 
Hörnans Bok & Pap- 
persförlag. Det ovanliga 
är att man lagt till texten 
LANDET födde MÄN
NEN -  HAVET skapade 
STADEN.
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Den egyptiska hjulångaren Sudan trafikerar Nilen mellan Assuan och Luxor. Hon skall vara byggd 1921 av Bow, McLachlan & Co i Paisley, 
Skottland. Agatha Christie reste med Sudan och förmodligen fick hon dä idén till boken Döden pä Nilen.

Hjulångaren Sudan

Text John E. Persson, foto Marianne Persson och Sten Christoffersson

Vem har inte läst Agatha Christies 
Döden pä Nilen -  eller sett filmen? 
Handlingen utspelar sig under en kryss

ning med en hjulångare på floden. Bland 
passagerarna befinner sig den jovialiske 
detektiven Hercule Poirot. I filmen från 
1978 gestaltades denne mustaschprydde,

rundgattade och självsäkre belgare av Pe
ter Ustinov. I andra roller såg vi kändisar 
som Bette Davis, Mia Farrow och David 
Niven.

Kanske borde man, med tanke på den 
dokumenterat höga dödligheten ombord 
på hjulångare i Nilfart, undvikit dessa.

Men likväl embarkerade vårt sällskap, 
bestående av trenne svenska par i mogen 
ålder, sistlidna vår hjulångaren Sudan 
vilken låg väl förtöjd i Assuan, nedanför 
den spektakulära dammen. Fartyget var 
destinerat till Luxor, en resa som skulle ta 
fyra dagar i anspråk.

I de behagliga rottingdäcksstolarna kunde man studera Nilens stränder 
och dess omgivning.

Frän däcket med sviterna ledde denna eleganta mahognytrappa upp till 
soldäck. Endast brandsläckaren vittnar om nutid.
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Under resans gång förtöjdes fartyget 
såväl för- som eftermiddagar vid lämpliga 
platser så att vi kunde besöka sevärdheter 
i närheten av floden. Redan första dagen 
avverkade vi Philaetemplet som är flyttat 
på grund av dammbygget. Dagarna därpå 
gästade vi templen i Kom Ombo (fritt 
översatt = guldberget), Edfu, Karnak och 
Luxor. Sista dagen ombord korsade vi flo
den för att nå Konungarnas dal och instiga 
i Hatshepsuts tempel. Hela resan guidades 
vi av en entusiastisk arkeolog av nubisk 
extraktion. Vid återkomsten ombord efter 
varje utflykt iland möttes vi vid landgån
gen med fuktade frottéhanddukar och ett 
glas uppfriskande dryck.

Då Sudan, med ett fridfullt skvalpande, 
paddlar fram på Afrikas största flod kan 
man behagligt vila i rottingmöblerna på 
soldäck, där -  påpassligt nog -  det även 
finns en bardisk. Allt medan man kan 
studera liv och verksamhet på floden och 
dess stränder.

Kanske gav ändå fartyget själv den 
största behållningen av resan. Att gå om
bord på Sudan är att hamna i en miljö från 
salig drottning Victorias dagar. Hytter och 
salonger är panelade med mahogny. Och 
varje morgon blänkte mässingsbeslagen på 
däck, i matsal och bar nyputsade. För 46 
passagerare finns fem sviter och 18 hytter, 
alla inredda med möbler från en period 
långt före funkistiden. Givetvis saknas 
hytt nummer 13!

Varje svit och hytt är döpt efter någon 
historisk person, verklig eller fiktiv, med 
anknytning till Egypten. På övre däck: 
Agatha Christie Suite, Lady Duff Gordon 
Suite, Hercule Poirot, Gustav Flambert, 
Horodotus, Vivant Denon, Yacoubian, 
King Faruk, Mariette Pacha, Gerard de 
N erval, Ferdinand de Lesseps, David 
Roberts, John Mason Cook, Alexandre 
the Great, the Unknown Venetian, Ho
ward Carter, Aida och Queen Victoria. På 
huvuddäck: förutom restaurang och bar, 
Oum Kalsoum, Naguib Mahfouz, Geoff- 
roy Saint Hilaire, Jean-Francois Champol- 
lion och Samuel Shepheard.

Trots att, på grund av oroligheterna 
i Egypten, endast 12 passagerare hade 
dristat sig att boka plats till denna resa, 
var Sudan bemannad med totalt 60 man. 
Förutom tre kockar bestod ekonomiavdel
ningen av 15 personer. Servering och upp- 
passning, som var perfekt, sköttes av unga 
män iförda fotsida guldstickade kaftaner 
med fez på huvudet. Dagtid röda och till 
aftnarnas middagar marinblå.

Enligt en web-sajt och en kolorerad 
turistskrift skulle Sudan ha byggts redan 
1885 som en gåva till kung Fouad av Egyp
ten. Det låter spännande, men med största 
sannolikhet byggdes hon 1921 av Bow, 
McLachlan & Co i Paisley, Skottland, och 
fick deras nybyggnadsnummer 315. Hon

Var det denna eleganta svit, Victoriasviten, som Agatha Christie bodde i pä sin resa med Sudan?

var, liksom systrarna Arabia och Egypt, 
beställd av resebyrån Thomas Cook, som 
redan 1869 lanserade kryssningar på 
Nilen.

Troligen plockades skroven till Sudan 
och systrarna ner i delar och sattes sedan 
samman på Thomas Cooks varv vid Bou- 
lac i Kairo. Skrovet är 72 m långt mellan 
p.p. och 9,8 m brett medan djupgåendet 
bara är 2,9 m och deplacementet 600 ton. 
Remarkabelt är att fartyget inte återfinns 
varken i Lloyds Register, från mellankrigs
tiden, eller i List o f Shipbuilders förteckning 
över Bow, McLachlans nybyggen.

Mellan åren 1922 och 1935, en Nilkryss- 
ningarnas guldålder, återfann man såväl 
diplomater, som affärsmän och dåtidens 
kulturpersonligheter i hennes passagerar- 
listor. Inte helt överraskande gjorde Aga
tha Christie och hennes make 1933 resan 
Kairo-Assuan med Sudan. Under resan

Man har lyckats väl med barens inredning med bland annat klassiskt piano.

Servitören iklädd traditionell dräkt med fez pä 
huvudet.
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Den liggande trippelmaskinen var i gott skick och kunde driva fram Sudan med nästan 10 knop.

inspirerades förmodligen detektivroma
nens Grand Old Lady till Döden pä Nilen.

Sedan andra världskriget brutit ut låg 
Sudan sysslolös från 1939 till 1950 då hon 
övertogs av landets finansminister Fouad 
Serag el Din Pacha. Från 1955 runnades 
hon av firm an Eastmar Nile Cruises i 
samarbete med en tysk researrangör. 1978 
togs scener för BBC:s version av Döden pä 
Nilen ombord i Sudan. Men strax därefter 
lades hon upp och fick förfalla.

Den 13 augusti 2000 hittades Sudan 
i ett synnerligen bedrövligt skick av 
två fransmän. De var innehavare av ett 
reseföretag med namnet Voyageurs du 
Monde och var djärva nog att köpa henne 
av den egyptiske ägaren för att satsa på en 
renovering av fartyget. Samtidigt sökte

Den välputsade ängmaskinen vårdades ömt av besättningen.

ägarna igenom basarerna i Kairo efter 
antika möbler, mässing, glas och porslin 
samt foton från fartygets forna storhet. Sex 
månader senare var den gamla damen åter 
presentabel i sitt nuvarande skick.

Sudan fram drivs fortfarande av en 
liggande trippelm askin som med 500 
IHK lyckas få upp fartyget i 916 knop. 
Maskinen är troligen tillverkad av Bow, 
McLachlan & Co, men trots att jag letade i 
maskinrummet kunde jag inte hitta någon 
skylt som bekräftade detta. I vilket fall har 
cylindrarna följande diametrar: HT17, MT 
26 och LT 43 tum. Slaglängden är 48 tum.

Eftersom vevaxeln är hel och kopplad 
till båda sidohjulen, vilket gör fartyget 
svårstyrt vid manövrar, är det numera 
utrustat med en Caterpillardiesel som

Idag är pannan oljeeldad mot tidigare vedeldad.

Lotsen vid joysticken när Sudan är pä väg in 
i en sluss.

driver en vridbar Aquamaster-propeller i 
aktern samt en elektriskt driven s k bow- 
thruster i stäven. De används vid tillägg- 
ning och avgång från kaj. Men väl ute i 
floden är det den synnerligen välputsade 
ångmaskinen som ensam står för fram
farten genom vattnet. Den kan beundras 
från huvuddäck genom en öppning. Men, 
alldenstund det är skinande rent, kan 
man besöka maskinrummet salongsfähig 
utan att smutsa ner sig. Fartygets 10 man 
starka maskinpersonal visar stolt upp 
denna välskötta snart 100-åriga relik. 
Ångpannorna, som fordomdags eldades 
med ved, är numera konverterade för 
oljefyrning.

En resa med Sudan är en trevlig upp
levelse. I dagens oroliga Egypten är väl 
hennes framtida framfart oviss?
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Tundra Skater under god gäng i lugnt väder på Engelska kanalen. Bilder frän författaren om inget annat anges.

Resor med kylfartyget m/s Tundra Skater 1990-1991
Samt om en incident under kalla krigets dagar

Det var i början av november månad 
1990 och jag befann mig ombord i 
Rederi Ab Nordö Links m/s Skåne Link 

liggande på varv i Kiel för reparation 
av huvudmaskinerna. Jag hade varit i 
nordörederiet sedan 1984 i m/s Scandi
navia Link i trafik mellan Malmö och 
Travemiinde. När Skåne Link ex Dana 
Hafnia inköptes från danska DFDS 1989 
kom jag över till detta fartyg. Men jag hade 
så smått börjat sondera läget om jobb i ett 
norskt rederi. Jag ville åter komma ut på 
vidare vatten.

På eftermiddagen den 3 november fick 
jag meddelande från varvskontoret om 
ett telefonnummer som jag skulle ringa 
så fort som möjligt. Det visade sig vara 
personalchefen på kylfartygsrederiet 
Irgens Larsen i Oslo som sökt mig, och 
som erbjöd mig befälhavaretjänsten på 
kylfartyget m/s Tundra Skater. Hon var

Jan-Erik Johansson

på resa till Bremerhaven och skulle vara 
där tidigt på morgonen 7 november och 
avgå dagen därpå.

Jag tackade ja för erbjudandet, men 
insåg, att med den korta tid som stod 
till buds, kunde det bli problematiskt att 
hinna med allt som måste komma på plats. 
Men jag lovade att återkomma snarast med 
definitivt besked.

Först måste jag kontakta min avlösare 
i Skåne Link för att förhoppningsvis få 
honom att avbryta sin ledighet och komma 
till Kiel så fort som möjligt. Han bodde 
i Skåne så avståndsmässigt var det inte 
några problem. Jag ringde honom. Turligt 
nog var han hemma och när jag förklarat 
situationen ställde han utan betänketid 
upp och lovade att vara i Kiel nästkom
mande dag. Ringde sedan till chefen på 
Nordö-Link i Malmö. Det var en person 
som jag kände m ycket väl. Han hade

varit överstyrman med mig både i Lion 
Ferrys m/s Prins Oberon i fart mellan 
Bremerhaven och Harwich samt i Rederi 
Sea-Link där jag ordnade jobb åt honom. 
Han började som överstyrman med mig i 
m/s Nordic Link och löste sedan av mig 
som befälhavare. Sea-Link övertog 1986 
Rederi Ab Nordö och ändrade namnet 
till Nordö-Link. Här blev han sedan chef.

Jag begärde tjänstledighet med omedel
bar verkan och berättade att jag vidtalat 
min ordinarie avlösare som skulle komma 
till Kiel nästa dag och fick omedelbart 
min begäran beviljad. Kontaktade sedan 
rederiet i Oslo och meddelade att de största 
problemen var avklarade och räknade 
med att kunna vara uppe i Oslo den 6 
november.

På eftermiddagen den 4:e anlände min 
avlösare, och jag kunde läm na Skåne 
Link och Kiel med min bil som jag hade
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haft med mig till Tyskland. Jag körde över 
Puttgarden/Rödbyhavn och var hemma i 
Halmstad sent på kvällen. Nästa dag kla
rade jag av det som skulle ombestyras, och 
tidigt på morgonen den 6:e tog jag tåget till 
Oslo C och därifrån taxi till rederikontoret, 
som då låg på Fridtjof Nansens Plads.

Det blev en hektisk eftermiddag med 
personalchefen, fartygets inspektör, och 
personalassistenten som skulle klarera 
pappersarbetet. Tundra Skater var i char
ter för Chiquita Fruit i Cincinnati USA och 
registrerad i NIS (Norskt Internationellt 
Skeppsregister) som tillåter även icke 
norska medborgare att tjänstgöra som be
fälhavare på norska fartyg. Men det krävs 
ett norskt kvalifikationscertifikat utfärdat 
av Norska Sjöfartsdirektoratet.

Jag bokades in på hotell över natten och 
nästa dag, den 7:e avklarades direktoratet 
och kvalifikationscertifikat samt norsk 
sjöfartsbok utfärdades med mina svenska 
certifikat som grund, varefter jag påmönst
rades m/s Tundra Skater. Fartyget hade 
filippinsk besättning förutom befälhavare 
och maskinchef som var skandinaver och 
förstemaskinsten som var från Kroatien.

Tillbaka på rederikontoret fortsatte 
sammanträde med fartygets inspektör. 
Jag hade aldrig tidigare tjänstgjort i 
kylfartyg, så det var en hel del nytt att 
inhämta. Men det hade också ordnats 
så att ombordvarande befälhavaren 
kapten Ådne Söyland skulle följa med 
över till Puerto Limon i Costa Rica, 
som var nästkommande destination 
för fartyget, och då skulle vi ha gott 
om tid för en grundlig överlämning. 
Söyland skulle flyga hem till Norge 
från Costa Rica.

Ankomst till Bremerhaven och 
Tundra Skater

På eftermiddagen flög jag från Fornebu 
flygplats till Hamburg och där väntade 
en taxi som tog mig till Bremerhaven. Vid 
20-tiden var jag ombord och tog mig upp 
till befälhavarehytten och presenterade 
mig för Söyland. I hytten befann sig yt
terligare två personer som han presente
rade som amerikanska medborgarna Jim 
och Sharon. Söyland visade mig till min 
hytt, som låg alldeles akter om bryggan 
och inviterade mig tillbaka till sig för lite 
förfriskningar och närmare presentation 
av sina gäster. Efter en välbehövlig upp- 
fräschning gick jag tillbaka för att avnjuta 
den utlovade förfriskningen, och fick då 
följande dramatiska historia relaterad.

Jim och Sharon samt en väninna till 
Sharon vid namn Kay, hade plockats upp 
i Atlanten söder om Azorerna en vecka 
tidigare. De var på långsegling med Jims 
segelbåt och hade varit i Karibien ett antal 
månader och kryssat runt bland öarna. Nu 
var de på väg till Portugal där Kay skulle

Bananlastning i Turbo. I bakgrunden ligger ett annat Chiquitafartyg under lastning.

debarkera för att hälsa på sina släktingar. 
Komna upp mot Azorerna försämrades 
vädret och vinden friskade i till en kraftig 
storm. Under mer än ett dygn hade de 
kämpat mot en allt svårare sjö och för
hållandet ombord blev alltmer kaotiskt 
och slutligen kritiskt då de befarade att 
segelbåten skulle slå runt. På kvällen den 
andra stormdagen var de totalt uttröttade 
och fruktade att det värsta skulle inträffa.

Men då, plötsligt i mörkret, såg de lan
ternorna på ett fartyg som var på väg att 
passera i nordostlig riktning. Jim sände 
upp en nödsignal (fallskärmsljus) som 
omedelbart observerades av fartyget, som 
saktade ner, ändrade kurs och navigerade 
till en position i lovat av seglaren. Det 
visade sig vara Tundra Skater som var på

Pä ingäng till Almirante, en liten lastplats mitt i djungeln med primitiv bebyggelse, men med 
en betydande plantage.

resa från Panama till Bremerhaven.
Söyland fick klart för sig att det fanns 

tre personer ombord, två kvinnor och 
en man och det gjordes förberedelser 
för att bringa personerna ombord.

På grund av den grova sjön slingrade 
fartyg kraftigt varvid segelbåten "kol
liderade" mot fartygssidan i takt med 
rullningarna, vilket gjorde det ytterst 
vanskligt att grabba tag i de uthängda 
klätterredskapen. I den dramatiska situa
tionen förvärrades också de nödställdas 
stress. Men slutligen var alla tre välbe- 
hållna ombord i Tundra Skater.

När Jim var bärgad ville han att man 
också skulle försöka hiva segelbåten om
bord. Men det bedömde Söyland som 
utsiktslöst. Det skulle vara omöjligt att
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Tundra Skater i Göteborgs frihamn den 20 september 1988. Foto Rickard Sahlsten.

anbringa stroppar runt segelbåten i det 
rådande läget med hög, brytande sjö, och 
det kraftigt slingrade fartyget.

Det var en mycket olycklig Jim, som 
tvingades lämna sin fina segelbåt "vind 
för våg". Men han var naturligtvis mycket 
tacksam för att de blivit undsatta.

Tundra Skater anlände till Bremerhaven 
på morgonen den 7 november och under 
dagen lämnade Kay fartyget för att resa till 
sina släktingar i Portugal.

Jim som var i 40-årsåldern var advokat, 
och hade sålt sin andel i en advokatfirma 
i USA som han var delägare i. Han hade 
även sålt sin villa. Allt hade satsats på en 
gedigen segelbåt för att tillsammans med 
Sharon göra en jordenruntsegling över ett 
antal år. Nu var drömmen krossad och till 
råga på eländet hade han inte försäkrat 
båten.

Söyland hade ordnat så att Jim och 
Sharon skulle följa med Tundra Skater till 
Costa Rica för att därifrån ta sig tillbaka till 
USA. Jim närde nämligen en förhoppning 
om att vi på resan söderöver skulle kunna 
träffa på hans övergivna segelbåt.

Den dramatiska berättelsen, som var det 
första jag fick till livs när jag kom ombord 
till mitt nya jobb, var kulmen på fyra om
tumlande dagar sedan telefonsamtalet i 
Kiel.

Men beträffande dramatiken så var den

inte över. Det skulle snart bli mer av den 
varan.

Under resan till Costa Rica deltog Jim 
i det dagliga arbetet ombord och blev en 
duktig hjälpreda i maskin, liksom Sharon 
som "tjänstgjorde" som assistent till kock- 
stewarden. Båda var mycket trevliga per
soner och vi hade under elvadygnsresan 
till Puerto Limon en angenäm samvaro.

Containers på drift
Vi lämnade Bremerhaven på efterm id
dagen den 8 november. Kylfartygen går 
i regel på lätten, alltså utan last, tillbaka 
söderöver för att inta ny fruktlast. Men vi 
tog ombord ett antal tomma kylcontainrar 
som skulle lossas i Puerto Limon. Contain
rarna placerades dels på luckorna och dels 
på däck vid sidan av luckorna.

I Biscayabukten mötte vi stormigt vä
der som fick det lätta fartyget att slingra 
häftigt i den grova sjöhävningen. Sent en 
kväll, jag låg i hytten och läste, hördes 
plötsligt en kraftig duns samtidigt som 
fartyget skakade till. Jag sprang ut på 
bryggan och mötte då Söyland på väg ut 
därifrån varvid han i förbifarten yttrade 
"vi har containrar på drift, ring till båsen 
att purra ut däcksgänget"

Jag drog först ner farten, kopplade från 
autopiloten och satte vaktmatrosen att ta 
över styrningen, sände sedan vaktstyrman

att varsko båsen och däcksfolket att törna 
till och att han själv också skulle ansluta 
till gänget.

När jag sedan tände däcksbelysningen 
såg jag att containertiren om styrbord på 
treans lucka alldeles för om bryggan var 
på drift. På luckan stod tre tirar. Varje tir 
bestod av två containrar ovanpå varandra. 
Varje container var fästad dels i luckan 
i alla fyra hörnen, och dels i varandra i 
topp och botten med speciallås samt de 
översta även fästade sidledes i varandra 
med så kallade bridgelocks. Dessutom 
var de översta containergavlarna surrade 
korsvis i luckan med vajrar. Alla sex con
tainrarna utgjorde således tillsammans ett 
homogent paket. På däcket om styrbord 
stod en tir, också med två containrar i höjd. 
Lastluckans överkant var en dryg meter 
över däcksnivån.

Vid fartygets slingring for den lösa tiren 
ut mot styrbord och lade sig i cirka 45 gra
ders lutning på tiren som stod på däcket. 
Men på grund av att tirarna på luckan 
stod högre än den som stod på däck blev 
översta containern i den lösa tiren delvis 
hängande över fartygssidan.

När fartyget reste sig och slingrade åt 
andra hållet reste sig tiren och for med 
våldsam kraft tillbaka till sin plats på 
luckan bredvid de andra två tirarna. Så 
höll det på, tiren for fram och tillbaka och
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Boxarna flyttas frän järnvägsvagnarna till rullbanden för vidare transport till lastrummen.

jag befarade att den när som helst skulle 
gå överbord.

Jag försökte manövrera fartyget att ta 
sjöarna så mycket stick i stäv som möjligt 
för att därmed minimera slingringen, men 
samtidigt avpassa farten för att undvika 
kraftiga sättningar som skulle innebära 
att den lösa containertiren förflyttade sig 
i långskeppsled. Om det inträffat hade det 
varit omöjligt att få den på plats.

Alle man var på däck och även Jim hade 
anslutit sig. Söyland ledde operationen. 
Han beordrade fram träkilar och surr- 
ningsvajrar, som fanns i masthuset alldeles 
för om treans lucka som containrarna stod 
på. På grund av fartygets snabba överhal
ningar från sida till sida var det en mycket 
kort tid som stod till buds för att fixera 
tiren. Man måste passa på då den var i 
position, samtidigt som fartyget befanns i 
upprätt läge, eller krängd åt babord, innan 
det åter krängde åt styrbord, som därmed 
skulle kasta tiren ut mot sidan igen.

Det föreföll vara en hopplöst omöjlig 
situation att kunna bemästra. Men efter 
upprepade försök lyckades man slutligen 
slå in ett antal kilar i underkanten av tiren 
och snabbt få fast surrningar på tirens gav
lar. Man kunde sedan applicera ytterligare 
surrningar som säkrade tiren för gott.

Under mitt manövrerande av fartyget 
under operationen kunde jag följa hela 
händelseförloppet från bryggan. Det är 
ofattbart att besättningen under de för
hållanden som rådde lyckades säkra tiren 
på sin plats, och det är ett mirakel att alla 
undkom med livet i behåll och att ingen 
människa kom till skada. Det var en kol
loss på 12,3x2,45x5,80 meter vägande 8 ton 
som löpte amok.

Anledningen till att tiren kom på drift 
kunde inte med säkerhet fastställas. Det

var en ny typ av containrar så kallad 
High Cube, som inte skeppats tidigare, 
och troligen hade något blivit fel vid surr- 
ningsarbetet i Bremerhaven.

Spaning efter Jims segelbåt
Möjligheten att finna Jims segelbåt var 
försvinnande liten, men vi hade dagarna 
efter avgång från Bremerhaven med hjälp 
av vind och strömkartor över Atlanten 
men också med hjälp av Hydrographic 
Department i London, som vi rådfrågat via 
telex, gjort vissa beräkningar beträffande 
ström och vindförhållanden från tiden och 
positionen där båten övergavs. Med led
ning av detta plottade vi fram en antagen 
position dit båten skulle kunna ha drivit. 
Då containrarna var säkrade fortsatte vi 
vår kurs mot denna position. Det betydde 
endast en smärre avvikelse från ordinarie 
kursen mot Karibien.

Här kommer boxarna ner i lastrummet och fångas upp av stuvarna innan de faller av bandet.

När vi närmade oss området var väd
ret ganska bra med moderat sjöhävning 
och god sikt. Det var mitt på dagen, men 
Jim hade redan sedan gryningen stått 
på bryggan och med kikare spanat av 
havet. Men man måste komma ihåg att 
den framräknade positionen var mycket 
osäker, och för att upptäcka ett så relativt 
litet objekt på dessa vida havsytor, även 
med radarn, måste man komma ganska 
nära, på grund av att det försvinner mellan 
vågdalarna, även vid moderat sjöhävning. 
På radarskärmen smälter det samman med 
sjökluttret.

Sannolikheten var alltså ytterst liten att 
vi skulle hitta den, och till Jims stora be
svikelse såg vi heller inte skymten av den. 
Det var som att leta efter nålen i höstacken. 
Såvida den inte av en tillfällighet blivit 
påträffad och bärgad av ett annat fartyg, 
drev den förmodligen omkring som "den 
flygande holländaren". Men hoppet är som 
bekant det sista som överger människan.

Puerto Limon Costa Rica
Vi anlände på förmiddagen den 19 no
vember till Puerto Limon. Jim och Sharon 
lämnade fartyget och flög hem till USA. 
Biljetter hade bokats genom vår agent på 
platsen. Under våra 11 dygn tillsammans 
hade jag fattat stor sympati för dessa trevli
ga människor, så det var med visst vemod 
jag tog avsked och önskade dem lycka till i 
fortsättningen. Deras snöpliga och ekono
miskt katastrofala slut på den jordenrunt- 
kryssning de var igång med, påverkade 
dem naturligtvis. Men jag är övertygad 
om att de kom igen och kanske också så 
småningom genomförde seglingen.

På eftermiddagen, strax innan agenten 
kom ombord för att hämta Söyland för 
vidare befordran till flygplatsen kom telex- 
besked från Chiquita att efter lossning av 
containrarna avsegla till Turbo i Colombia 
för att ta ombord ett parti bananer om
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Bananlastning anno 1954

Vi låg på redden i Guayaqil, Equador 
med Johnsonlinjens ms Amazonas, 
där jag var lättmatros, och lastade 
bananer. Bananerna som då 
skeppades i hela stockar, kom ut i 
pråmar och på en uppriggad 
"hönsastege" sprang stuvarna upp 
till fartygsdäcket med en eller två 
stockar på axlarna. På däck stod 
tallyman och delade ut en liten 
sticka för varje stock som passerade 
honom. Efter passet byttes stickorna 
mot reda pengar.
Det var inte svårt att förstå att det 
var ett ytterst påfrestande slit i den 
tropiska värmen.

125000 kartonger.
Söyland ögnade igenom telexet, skakade 

på huvudet och sade: "Det här är inte något 
bra besked för din del". Turbo är colom
bianska knarkkartellens stora utsmugg- 
lingshamn fortsatte han. Narkotikan göms 
ombord utan besättningens vetskap. Man 
ligger till ankars och lastar från pråmar 
som bogseras ut. Det är många stuvare 
ombord och även ett antal beväpnade 
säkerhetsvakter berättade han vidare och 
det är omöjligt för besättningen att ha koll 
på hur personerna cirkulerar i fartyget. 
Knark kan gömmas var som helst, även 
i bananlådorna. På något sätt har smugg
larna kontroll över dessa kartonger och 
vet hur de spåras i lossehamnen i Europa. 
Och man har ingen aning om vem som är 
inblandad i smugglingen. Det kan mycket 
väl vara säkerhetsvakterna.

Det händer att myndigheterna gör razzia 
ombord fortsatte Söyland. Påträffar de nar
kotika kan befälhavaren ställas till svars. 
Det finns fall då befälhavare råkat mycket 
illa ut med fängelsestraff och dryga böter 
trots att han varit fullständigt oskyldig. Du 
kan inte lita på någon avslutade Söyland, 
och beklagade innerligt att jag skulle råka 
ut för denna ökända lastplats på min första 
resa med fartyget.

Medan jag lyssnade till Söylands ut
läggning kände jag hur halsen började bli 
torr, pulsen ökade och jag började känna 
mig matt i benen. I andanom såg jag mig 
sittande i en skabbig fängelsecell i tropisk 
hetta ihop med diverse djupt kriminella 
och råbarkade individer och med nätterna 
fyllda av hiskliga ljud från djungelns vilda 
djur. Kanske cellen vimlar av skorpioner 
och andra hemskheter.

Men jag tog mig samman och följde ho
nom ner på kajen där agenten nu väntade 
för att köra honom till flygplatsen. Jag tog 
farväl och tackade honom för en mycket

Bananlastning anno 1954.

bra överlämning under överresan från 
Europa och han önskade mig lycka till. 
Det var med blandade känslor jag tackade 
för de orden.

När jag sedan såg bilen med den hemre
sande kaptenen försvinna på den slingran
de vägen genom den tropiska vegetationen 
var det många tankar som for genom mitt 
huvud. Vad är det jag gett mig in på? Var
för lämnade jag den lugna och fridfulla 
traden mellan Malmö och Travemunde? 
Varför?

Vid 1700-tiden var vi klara för avgång 
och blev utklarerade från Puerto Limon. 
Chiefen var underrättad om avgångstiden 
och hade maskinen klar, däcksgänget var 
stand by för och akter och lotsen ombord 
så det var bara att lägga av förtöjningarna

Författaren har det skönt i solen till ankars i Almirante.

och manövrera ut från kajen. Lotsen läm
nade efter en kort lotssträcka, och så var 
vi på väg mot Turbo.

Turbo, Colombia/ 
Almirante Panama

Turbo ligger i en cirka 35 nautiska mil djup 
vik, Golfo de Urabå, på Columbias västra 
kust i Karibien. Distansen dit från Puerto 
Limon är 440 nautiska mil. Lastplatsen 
är belägen längst in i viken och här kom 
lotsen ombord och anvisade lastningsposi- 
tion där vi droppade ankaret.

Strax anlände agenten ombord tillsam
mans med inklareringsmyndigheterna. 
Det vill säga tull, emigration, port health, 
hamnmyndighet med flera, och den sed
vanliga inklareringsprocessen avklarades
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Pä ingång till Mirafloreslussen i Panamakanalen.

utan problem. Och när den obligatoriska 
handtryckningen, det vill säga det antal 
whiskybuteljer och cigarrettlimpor som 
"rekvirerats" via en lapp som jag fått av 
agenten överlämnats till "församlingen", 
var fartyget inklarerat. Detta är en regel 
snarare än undantag i många hamnar runt 
om i världen. Som bekant fungerar inte en 
maskin utan smörjning och ett antal flas
kor whisky och limpor cigarretter utgör

Tundra Skater i Amurelles, Panama. Obs rullbanden som leder ner i lastrummen. Överstyrman 
Eddy har haft säkerhetsövning med besättningen.

inga stora summor i detta sammanhang 
för att få "samarbetsmaskineriet" att fung
era utan gnissel. Men det finns ju exempel 
inom olika branscher där det handlar om 
helt andra summor.

Pråmar med bananer har nu bogserats 
ut och förtöjts vid fartygssidan, och fyra 
stuvargäng har kommit ombord, ett för 
varje lastrum. Det finns 18 lastdäck om
bord på totalt 541600 kubikfot fördelade

på fyra lastrum.
Tundra Skater har inte tillräcklig höjd 

mellan däcken för pallastning utan ba
nankartongerna lastas i bulk. Det vill säga 
att då pallarna, som lyfts ombord med 
fartygets kranar landat i rummet, förpas
sar stuvarna låda för låda ut i sidorna tills 
hela rummet är fyllt, då det försluts med 
sin isolerade lucka och kylningen startas. 
Transporttemperaturen för bananer är 13,3 
grader C. Vid denna temperatur fördröjs 
mognadsprocessen.

Det är omständligt och mycket personal
krävande jämfört med fartyg med pallhöjd 
som endast kräver tre man i lastrummet, 
truckförare samt två man för hantering 
av pallslingen. När pallen med bananer 
kommer ner i rummet vidarebefordrar 
trucken den ut i sidorna och fyller efter 
hand hela rummet. En pall rymmer 45-50 
kartonger. Lastningen pågår i princip dyg
net runt. Efter 2,5 dygn hade vi fått in det 
bokade partiet och avgick till Almirante i 
Boca del Toro på Panamas atlantsida för 
komplettering av lasten. (Boca del Toro 
kan liknas vid en skärgård). Ingen razzia 
efter gömd narkotika genomfördes av 
myndigheterna före avgång från Turbo. I 
Almirante lägger man till vid kaj och här 
transporteras banankartongerna ombord 
via conveyor band. Rullbanden är monte
rade på långa manövrerbara ställningar 
som når upp över fartygssidan där de viks
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Redo för inspektion av lastrummen inför nästa lastning. En drink efter doppet i poolen sitter bra med ett glittrande Karibien i 
bakgrunden. Till vänster chief en Finn Nicolaisen.

ner mot lastrummet och når ända ner till 
underrummet. Allteftersom rummen fylls 
på nerifrån justeras längden för att passa 
nästa lastrum. Bananerna kommer från 
plantagen i järnvägsvagnar och conveyor- 
banden kopplas direkt till vagnarna.

När lastningen kommer igång flyter 
kartongerna i en ständig ström från vag
narna, upp över fartygssidan och ner i 
lastrummen. Det krävs många stuvare för 
att dels mata på kartongerna på banden 
från järnvägsvagnarna, ett conveyorband 
för varje lastrum, och dels i lastrummen 
där kartongerna måste plockas av bandet 
innan de ramlar av då bandet vänder. På 
banden som tar bananerna upp på fartyget 
och vidare ner i rummet ligger två kar
tonger bredvid varandra med omkring en 
meters mellanrum till nästa par.

Vi avgick från Almirante destinerade till 
Bremerhaven med cirka 270 000 kartonger 
inklusive turbolasten samt ett mindre 
parti övriga tropiska frukter från Puerto 
Limon.

1 Bremerhaven kom tullens svarta gäng 
ombord och genomsökte fartyget minuti
öst och det var en stor suck av lättnad jag 
drog när inga spår av narkotika hittades.

Efter Bremerhaven blev det att gå till
baka till Turbo för ny last och likt föregå
ende besök där låg vi tillsammans med 
ett flertal andra kylfartyg, bland andra 
ett som också var i charter för Chiquita. 
Detta fartyg var destinerat till Antwerpen 
och avgick Turbo cirka 12 timmar innan vi 
lämnade, också för Antwerpen.

I Antwerpen kom vi att ligga akter om 
detta fartyg, som när vi anlände dit, höll 
på med att lossa sin last. Hamnlotsen be
rättade att tullen vid det fartygets ankomst 
gått ner med dykare och överraskade då 
två andra dykare som höll på att frigöra 
ett parti kokain fastsatt i sjövattenintagen 
på undervattenskrovet.

Vid ett annat tillfälle, då jag var i Turbo, 
det visade sig att det blev ett flertal åter
kommande besök där, avgick ett brittiskt 
kylfartyg destinerat till USA. Strax efter 
avgång upptäcktes ett parti narkotika

ombord. Befälhavaren vände då tillbaka 
och rapporterade till myndigheterna. Han 
lär själv blivit arresterad och satt häktad 
en tid.

Jag blev nyfiken på att bekanta mig lite 
närmare med denna beryktade plats, och 
vid ett av mina besök kollade jag med 
agenten om jag kunde följa med honom 
iland och att han då skulle guida mig runt. 
Det var inte så enkelt fick jag veta. Han 
måste nämligen först kolla med myndig
heterna att det var ok. Beskedet blev att 
jag inte på några villkor fick komma iland 
på grund av att min säkerhet inte kunde 
garanteras.

De renodlade kylfartygen har nu i stort 
sett försvunnit från världshaven. Numera 
skeppas bananerna nästan uteslutande i 
kylcontainrar på de stora containerfarty
gen. Detta har underlättat smugglingen på 
grund av den ofantliga mängd containrar 
som transporteras och att det bara är ett 
försvinnande litet antal som kan kontrol
leras av tullen.

Colombia är den ledande producenten 
av kokain i världen och det är den ökända 
Farc-gerillan som styr verksamheten. I 
juli månad 2013, då detta skrivs, läser

Gdynia på 1950-talet.

jag i nyhetsmedia att man i flera danska 
städer funnit kokain i banankartonger 
från Colombia.

Man har också gripit en italiensk maffi
aboss, känd under namnet "Bebe" som un
der en längre tid organiserat smuggling av 
flera ton kokain per månad från Colombia.

Problemet med topplocket
I september månad 1991 kom vi till Ant
werpen från Almirante med full bananlast 
och lossade halva lasten där. Vi lämnade 
också iland ett sprucket topplock till hu
vudmaskin för reparation. Det blev inte 
klart innan vi lämnade Antwerpen, men 
skulle sändas per lastbil till Rostock, där 
vi skulle slutlossa.

Vi hade redan i juli månad varit Rostock 
och blev då speciellt varmt välkomnade. 
Tundra Skater var nämligen det första 
fartyg som kom med en bananlast till det 
kommunistiska DDR.

Minnen från kalla krigets dagar
Under den kommunistiska tiden efter an
dra världskriget fanns det praktiskt taget 
ingen färsk frukt att inhandla för vanligt 
folk i dessa länder. Det var endast de högre
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koryféerna i kommunisthierarkin som i 
sann socialistisk anda hade tillgång till 
västerländska varor i en speciell Interna
tional Shop. Inte bara ett stort utbud av 
livsmedel utan också lyxvaror av alla slag.

Jag minns ett tillfälle år 1955. Jag var 
lättmatros i Svenska Amerika Liniens m/s 
Vasaholm och vi låg i Gdynia, Polen och 
lastade för USA. En dag kom en stuvare 
fram till mig när jag jobbade med något 
på däck. Han sade att han tittat in genom 
ventilen till manskapsmässen och sett 
att det på ett bord stod en fruktskål med 
apelsiner. Han undrade om han fick byta 
till sig några av apelsinerna mot en flaska 
vodka. Hans lilla dotter var sjuk och be
hövde C-vitaminer. Han fick frukten utan 
byteshandel.

Detta var under det kalla krigets dagar 
med den fanatiska antikommunistiska 
senatorn Joseph McCarty i USA som såg 
kommunistiska förrädare i de flesta ameri

Däcksgänget på Vasaholm under ingående till en gulfhamn 1956. Författaren står i mitten med 
toppluva och ser in i kameran.

kanska myndigheter. Många amerikanska 
skådespelare blev också svartlistade efter 
att ha schavotterat i plågsamma utskotts- 
förhör ledda av McCarty och anklagade 
för beröring med, eller medlemskap i 
kommunistiska organisationer.

När vi början av december anlände till 
Boston med Vasaholm för lossning, möttes 
vi vid territorialgränsen av en US Coast 
Guards patrullbåt som eskorterade oss in 
till hamnen. Patrullbåten låg sedan stand 
by i vår närhet under hela liggetiden och 
höll oss under uppsikt. Dessutom placera
des en beväpnad Coastgard soldat ombord 
som cirkulerade i fartyget och höll oss 
under bevakning tills vi lämnade Boston. 
När vi avgick eskorterade patrullbåten oss 
ut tills vi passerat territorialgränsen igen. 
Denna procedur upprepades sedan vid

Svenska Amerika Liniens vackra linjefartyg Vasaholm pä ett leveransfoto 1955. Foto Eriksbergs 
Mek. Verkstad.

alla USA-hamnar vi besökte.
Vid inklareringen underkastades be

sättningen förnedrande förhör av immi- 
grationsmyndigheten. Man skulle bland 
annat redogöra för vilket politiskt parti 
föräldrarna röstade på, vilken dagstidning 
man hade i hemmet och så vidare.

Jag svarade att mina föräldrar röstade 
på Peoples Party och att vi läste Hallands
posten.

Det blev stark reaktion bland de bistra 
förhörarna när jag nämnde orden Peoples 
Party. Jag kunde inte komma på någon an
nan översättning på namnet Folkpartiet. 
De tolkade Peoples Party som varande ett 
kommunistiskt parti och följaktligen att 
Hallandsposten var en kommunistisk tid
ning och att vi således var kommunister. 
Efter ett långt och ingående förhör, där jag

försökte på min inte helt perfekta engelska 
få dem att förstå att varken Peoples Party 
eller Hallandsposten hade med kommunis
men att göra, slapp jag att bli internerad i 
en hytt under Vasaholms besök i USA. Vi 
skulle efter Boston vidare till New York, 
Baltimore och Philadelphia samt också till 
hamnar i Gulfen, New Orleans, Houston, 
Brownsville med flera

Eftersom vi lastat i ett kommunistland 
kontrollerades all last, varje sling som 
landades på kajen med en geigermätare för 
att säkerställa att inga kärnvapen smugg
lades iland.

Vi blev liggande över veckoslutet i Bos
ton, och det visade sig att mina problem 
där långt ifrån var över. Jag hade köpt en 
kamera av en matros som mönstrade av i 
Göteborg. På söndagen tänkte jag gå iland 
för en promenad och tog min kamera med 
mig. Vid gaten satt en vakt som man skulle 
uppvisa sitt speciella landgångspass för, 
och man bockades av på besättningslistan 
och tulldeklarationslistan.

Vid inklareringen, det gäller alla ham
nar, skall varje besättningsmedlem dekla
rera sitt innehav av cigarretter och alkohol, 
i vissa ham nar också kamera, klocka 
med mera och med sin namnunderskrift 
bekräfta riktigheten. Efter en snabb blick 
på listan tittade vakten på mig och sade 
"I can't see that you have declared any 
camera. What is it you have hanging over 
your shoulder? ". Jag kände hur hjärtat slog 
en volt i bröstet. Kameran hade jag inte 
haft en tanke på då jag fyllde i tullistan, 
som gjorts flera dagar innan vi kom till 
Boston, och inte heller reflekterat över att 
den inte var deklarerad när jag gick iland. 
Jag förklarade för vaktmannen hur det låg 
till, men det var meningslöst att hoppas 
på att han skulle godta den versionen. 
Jag fick i stället veta att det var ett mycket
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Matrosens "spionbild"frän 1955. Min "spionbild" pä US Coast Guards patrullbät i Boston 1955.

allvarligt brott jag begått mot USA:s inre- 
sebestämmelser. Kameran beslagtogs och 
jag vägrades fortsätta iland och tvingades 
att omedelbart återvända ombord. Nästa 
dag skulle jag få besked om vilka åtgärder 
som skulle vidtas mot mig. Det var en oro
lig och slokörad lättmatros som återvände 
ombord utan kamera. Först var jag miss
tänkt för att vara kommunist, och nu blir 
jag kanske också misstänkt för spioneri.

I kameran som jag köpt av matrosen 
fanns en film rulle som han exponerat 
några bilder av, det visste jag om, men 
inte vilka motiv han plåtat eller var nå
gonstans. Själv hade jag tagit en bild på 
coastguardbåten som eskorterade oss in 
till hamnen. Det befarade jag nu kunde 
vara komprometterande.

På måndagen blev jag hämtad av agen
ten som körde mig till US Coastguard 
Office i Boston där jag skulle inställa mig. 
Jag blev eskorterad av en marinsoldat till 
andra våningen, där han knackade på en 
dörr, steg in och anmälde min närvaro.

Det var ett stort rum jag kom in i och rakt 
fram stod ett stort bord. Vid bordet, vända

Lättmatros Jan-Erik Johansson pä Vasaholm liggande i Albany, Hudsonfloden.

mot mig, satt tre höga officerare i uniform 
med många galoner på ärmarna. Marinsol
daten ställde sig på post vid dörren.

Det stod en stol framför bordet där jag 
beordrades att sitta ner. Jag var nervös och 
situationen kändes hotfull och skrämman
de. På bordet låg min kamera och framför 
officeren i mitten låg tre bilder. På korsför
höret som nu följde svarade jag hela tiden 
precis som det var, nämligen att jag köpt 
kameran av en matros som mönstrade av 
i Göteborg och att jag inte haft en tanke på 
kameran då jag skrev på deklarationslistan 
flera dagar innan ankomsten till Boston. 
Det var många frågor som skulle besvaras 
men som jag nu inte kommer ihåg.

Småningom sköt han över bilderna som 
låg framför honom till mig och pekade på 
en som föreställde något som liknade ett 
örlogsfartyg liggande vid ett varv. Var är 
den bilden tagen någonstans? Är den tagen 
i USA? Vad heter varvet där fartyget lig
ger? Jag minns nu inte heller här hur alla 
frågor föll, men det enda svar jag hade var 
att jag inte visste någonting eftersom jag 
inte tagit bilden. På nästa bild kände jag

igen Göteborgs hamn. Bilden var tagen på 
utgående från hamnen, och det förklarade 
jag, men tilläde att det inte var jag som 
tagit bilden. Slutligen gällde det bilden 
på coastguardbåten och det krävdes svar 
på varför jag tagit den bilden. Han visste 
ju att det var just den patrullbåten som 
eskorterat oss in till Boston så det måste 
vara jag som tagit den. Jag hade inget an
nat svar än att jag tyckte det var ett fint 
motiv med en patrullbåt som följde oss in 
till hamnen och att bilden var ämnad för 
mitt fotoalbum.

Det är nu så många år sedan händelsen 
inträffade så mitt minne har som sagts ra
derats på många detaljer. Men jag vidhöll 
hela tiden min förklaring som var min 
absoluta sanning, och blev slutligen "be
nådad" med allvarlig uppmaning om att i 
framtiden noggrant åtlyda USA:s lagar och 
förordningar. Jag fick tillbaka min kamera 
och även de framkallade bilderna.

Det var en ganska omskakande upple
velse för en 18-årig yngling.

Men som sagt: Det var under McCarty- 
ismens tidevarv.

Tillbaka till Tundra Skater i Rostock
Under lossningen i Rostock kom besked 
från Antwerpen om att reparationen av 
topplocket stött på problem och det var 
ovisst när det skulle vara klart. Vår desti
nation efter Rostock var Saint John, New 
Brunswick, Kanada där vi skulle hämta 
ett parti tomkartonger för plantagerna i 
Karibien. Saint John ligger i Bay of Fundy 
vid Nova Scotia.

Plötsligt stod vi inför ett allvarligt di
lemma. Att gå över Atlanten utan en viktig 
reservdel är definitivt inte ok. Men blir vi 
kvar i Rostock efter det vi är utlossade och 
väntar på reservdelen inträffar "off hire" 
vilket betyder att fartyget inte längre står 
till charterns disposition. Det innebär 
bortfall av charterhyran och stora ekono
miska konsekvenser för rederiet.

Jag resonerade med vår inspektör i 
Oslo. Jag hade naturligtvis först dryftat
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Den röda linjen markerar kursen mot Bay ofFundy och S:t John och som slopades. Det blev den 
blå linjen i stället, vilken tog oss mot Karibien och Panamakanalen.

problemet med maskinchefen, som nu 
var Bo Björling, en god vän från tiden 
på Lion Ferry och som varit i rederiet en 
längre tid. Vid samtalet med inspektören 
enades vi slutligen om att gå till Saint John 
utan locket, och att det skulle sändas dit 
med flyg.

Stormen
Vi lämnade Rostock och tog oss via Kat
tegatt och Skagerack till syd Lindesnäs där 
kursen sattes mot Pentland Sund, norr om 
Skottland, som är kortast distans till Bay of 
Fundy om man jämför med via Engelska 
kanalen.

Vi nådde Pentland i strålande fint vä
der, men under passagen började vinden 
hastigt friska i och övergick snabbt till 
stormstyrka och då vi kom ut i Nordatlan
ten närmade det sig orkanstyrka. Under de 
följande dygnen kunde vi bara ligga och 
hålla emot i den våldsamma sjön.

Vi befann oss på sämsta möjliga posi
tion då vi mötte ovädret utanför Yttre 
Hebriderna, och kämpade i den våld
samma sjön i fyra dygn. Vi var i ballast, 
alltså mycket lätt fartyg, och kunde endast 
köra med minimal maskinkraft för att i 
möjligaste mån undvika bottenslag och 
allvarliga skador på undervattenskrovet. 
Men med den minimala framfarten och 
det lätta fartyget blev avdriften stor, och vi 
riskerade stundtals att driva in mot Yttre 
Hebridernas klippiga kust. Därför måste 
maskinkraften hela tiden regleras så att 
avståndet till den farliga kusten till varje 
pris inte minskade. Det var en extremt 
påfrestande situation för både besättning 
och fartyg. Själv stod jag i stort sett kon
tinuerligt vid manöverspakarna under 
hela förloppet, och manövrerade fartyget 
genom att växelvis öka och minska ma
skinstyrkan mellan de svåra sjöarna. Vi

lyckades hålla avståndet till den hotande 
kusten, och så småningom kunde vi ta oss 
längre ut i Atlanten, och efterhand som 
stormen bedarrade åter köra fullt.

Vi hade emellertid förlorat så mycket tid 
på grund av stormen att Saint John slopa
des och vi blev omdirigerade till Armuel- 
les på Panamas stillahavskust.

Det var ett komplicerat vädersystem 
som i september månad 1991 härjade på 
Atlanten, nämligen den tropiska stormen 
Erika, orkanen Claudette samt tropiska 
stormen Danny. Det var något av dessa 
vädersystem, eller en kombination mellan 
något av dem, som drabbade oss på sin väg 
åt nordost över Atlanten med vindstyrkor 
mellan 11-12 Beaufort.

Som en parantes kan nämnas att om 
huvudmaskin mankerat, till exempel på 
grund av ett sprucket topplock, eller av 
annan anledning, hade inget kunnat göras

Tilltagande storm utanför Yttre Hebriderna. Tundra Skater arbetar hårt i den grova, växande sjön.

för att rädda oss. Dels hade det varit full
ständigt omöjligt att utföra någon repara
tion ombord på grund av de våldsamma 
kasten som fartyget utsattes för, och dels 
hade tiden tills vi suttit på klipporna varit 
mycket kort.

Men Burmeister & Wain m askinens 
14000 hk stod pall.

Slopandet av S:t John betydde att proble
met med topplocket fortsatte att plåga oss. 
Locket fanns nu i S:t John dit det anlänt 
per flyg och där vi följaktligen skulle fått 
ombord det om vi som planerat anlöpt den 
hamnen. Nu skickades det vidare med flyg 
till Panamakanalen, men då vi passerade 
kanalen på vår resa till Armuelles fanns 
locket inte där. Först på återresan genom 
kanalen fick vi i Mirafloreslussen äntligen 
ombord det. Det blev en ytterst kostsam 
historia för rederiet med flyg hit och dit 
över Atlanten samt diverse lastbilstran
sporter med den cirka 800 kg tunga pjäsen.

I Armuelles tog vi in full bananlast för 
Bremerhaven.

Överraskande nyheter
Efter Bremerhaven gjorde vi en resa till 
Turbo och Almirante för Genua, Italien.

Vi lämnade Almirante den 6 november 
1991, och följande dag fick jag ett överras
kande telex från rederiet i Oslo, som med
delade att Tundra Skater, tillsammans 
med hennes systerfartyg, var sålda till 
grekiska intressen och skulle efter slutloss
ning i Genua avgå till Lissabon för att på 
varvet där torrsättas och efter besiktning 
överlämnas till de nya ägarna.

Vidare meddelades att rederiet övertagit 
två stora kyl/frys fartyg från Lauritzen- 
koncernen i Köpenhamn, Anglian Reefer 
och Argentinean Reefer. Båda fartygen 
skulle fortsättningsvis opereras av Lau- 
ritzen i världsomspännande fart på ett 
långtids charterkontrakt. Jag blev erbjuden
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befälhavaretjänsten i Anglian Reefer och 
Bo Björling maskinchefsjobbet.

Den 20 november 1991 anlände vi till 
Genua och blev liggande till den 26:e. Trots 
att det var i slutet av november kunde vi 
njuta av ett milt medelhavsklimat. På sön
dagen tog den gemytlige danske skepps- 
handlaren i Genua oss upp på höjderna i 
det vackra landskapet, där vi på en trevlig 
restaurang med utsikt över nejden avnjöt 
en välsmakande helgmåltid med husets 
goda vin och i en härlig atmosfär bland 
livligt söndagsfirande familjer, som ett 
litet firande, inte bara över tiden på Tundra 
Skater, utan också för våra nya jobb på 
Anglian Reefer.

Jag hade gott och väl gjort min fyra må
naders törn, så jag blev avlöst i Genua och 
flög hem till Sverige den 27:e.

Efter torrsättning på varvet i Lissabon 
konstaterades omfattande skador på un- 
dervattenskrovet på Tundra Skater som 
uppstått under den våldsamma stormen 
utanför Hebriderna.

Den 30 mars 1992 mönstrade jag på m/s 
Anglian Reefer som efter övertagandet 
kommit till Malmö med en fruktlast från 
Sydamerika. Från Malmö avgick vi till 
Kapstaden via Oslo, för att där visa upp 
fartyget för rederikontorets personal. Men 
det är som man brukar säga "en annan 
historia".

Irgens Larsen a.s was founded in 1960 and has since then been actively engaged in ship 
management and shipowning.

Until 1977 Irgens Larsen was a wholly owned subsidiary of Gotaas-Larsen, Inc., Bermuda. 
Since 1977 Irgens Larsen has been owned by Norwegian interests. In 1989 the company became 
a subsidiary of the Norwegian Kvterner a.s.

Irgens Larsen has specialized in design, management and operations of reefer vessels, and 
during the years in business, services have been rendered to companies such as Chiquita Brands 
Inc., Dole Fresh Fruit Company, Del Monte Fresh Fruit, Pacific Fruit Inc. (Noboa Group), 
Cool Carriers AB, J. Lauritzen and others.
We believe that our knowledge about this particular field of the shipping industry is worth 
considering, and we are ready to share our experience with others through management, 
consultancy, design, newbuilding supervision, etc.

”We made reefer ships our profession”Panamakanalen; översta vänstra hörnet visar 
Cristobal på atlantsidan. Nedre högra hörnet 
Balboa på stillahavssidan.

Irgens Larsen a.s
Office address: Hoffsveien 1,
Postal address: P.O.Box 233 Skoyen, N-0212 Oslo, Norway. 
Telephone: +47 2 - 96 72 00. Telefax: +47 2 - 50 29 30.
Telex: 76221 Hilar n
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Foto Per Lindquist.

Nu är VARVSBOKEN del 2 på gång

Under våren skall förhoppningsvis 

andra delen av Varvsboken komma 

ut. Första delen kom ju redan 2008 

och är så gott som slut.

I denna nya del presenteras bland 

annat följande varv

-  Fridhems Varv i Lysekil

-  Hälleviksstrands Varv på Orust

-  Varven i Marstrand

-  Petterssons Varv på Hälsö

-  Klippans Varv i Göteborg

-  Kustens Varv m fl i Göteborg

-  Varven i Falkenberg

-  Halmstad Varv

-  Varven i Skåne och Blekinge

-  Saltviks Varv

-  Rödesunds Varv

Det blir en mycket ingående be

skrivning av flertalet varv. De har inte 

tidigare behandlats i skrift förutom i 

hembygdsböcker och andra lokala 

utgåvor. Det har varit författarnas am

bition att ge en informativ beskrivning 

av de mindre varven som betydde så 

mycket för kustbefolkningen.

Lennart Bornmalm är huvudansva

rig. Medverkar gör bland andra också 

Christine Fredriksen, Krister Bång, 

Björn Ohlén, Bertil Söderberg, Nils 

Nilsson och Axel H Gustafsson.

Om Du beställer Din bok redan nu 

och kommer till vår bokrelease kostar 

boken endast 300 kr (rekommenderat 

salupris 400 kr + porto). Om Du inte 

har tid att komma till vår release be

talar Du 400 kr (vi bjuder på portot).

Köp ett paket med båda böckerna, 

Varvsboken del 1 och Varvsboken del 

2 för endast 700 kr inklusive porto (så 

långt lagret räcker).

ERBJUDANDET GÄLLER FRAM 

TILL DEN 15 APRIL 2014!

Vi är stolta över att EU uppmärksam

mat detta projekt och givit det visst 

ekonomiskt stöd.

Beställ genom att sätta in belop

pet på Länspumpens PlusGiro 8157 

68 -  7. Eller skicka ett mail till krister. 

bang@comhem.se

Till alla som visat intresse skickar vi 

en personlig inbjudan till vår bokre

lease. Välkommen då!

Länspumpen 
söker nya medarbetare!

Vår medlemstidning Länspumpen 
befinner sig i ständig utveckling 
med nya mål och utmaningar på 
agendan. Vi behöver hjälp i detta 
arbete.

Vi söker Dig som har ett gott 
språksinne och som kan tänka sig 
att lägga några timmar av frivilligt 
arbete i veckan. Vi arbetar i en da
toriserad värld så att Du har dator 
med mail är ett krav. Var Du bor i 
landet har ingen betydelse.

På några års sikt kommer vetera
nerna Krister och Bertil att trappa 
ner och då vore det bra att någon 
tar vid. Vi söker

• någon som kan läsa korrektur

• någon som kan skriva en eller 
två initierade artiklar om sjöfart 
varje år. Vi har redan skribenter 
som skriver om "mitt liv till sjöss" 
så vi vore glada för artiklar om 
rederier, fartyg, varv med mera

• någon som kan hålla kontakt 
med andra föreningar som är med 
om att bevara det maritima kul
turarvet.

Du kommer att få god hjälp av 
oss i redaktionen och Du kommer 
att jobba med ett trivsamt gäng.

Välkommen att höra av Dig till 
Länspumpens kontaktperson Kris
ter Bång, krister.bang@comhem.se.

Tveka inte. Anmäl Dig via mail 
så ringer vi upp.
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En magnifik bild som visar de tre storvarven Eriksberg, Lindholmen och Götaverken. Ett av de största fartyg som Eriksberg byggde, Nai Genova, 
ligger i torr dockan är 1977. Foto frän Varvshistoriska Föreningen i Göteborg.

Varvshistoriska Föreningen i Göteborg
"Vi får la göra nåt själva"

Lars Härneman

Besvikelsen var på många håll stor när 
det i början av 1980-talet stod klart att 
det inte skulle bli något varvsmuseum på 

Eriksberg. Det var vid den här tiden inte så 
mycket med de en gång så framgångsrika 
storvarven i Göteborg, och deras ägare, 
det statliga Svenska Varv, planerade för 
att manifestera minnet av dem.

Man anlitade museifolk i Göteborg för 
den uppgiften. Göran Sundström från 
Sjöfartsmuseet och Allan T. Nilsson från 
Historiska museet fick i uppdrag att pla
nera ett varvsmuseum på Eriksbergsom- 
rådet. Deras förslag blev ett museum med 
bland annat föremål i naturlig storlek, som 
motordelar och plåtsektioner, med rörliga 
modeller och möjlighet för besökarna att 
vara aktiva. Allt presenterades i en mycket 
elegant broschyr.

Så kom ju frågan om vem som skulle Kylfartyget Ariel sjösätts pä Eriksberg den 19 november 1963.

Länspumpen 2014:1 21



ERIKSBERGS
■ ■  MEK. VERKST. AB. • GÖTEBORG
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G O TH EN BU RG  • SW ED EN

betala. De pengar som Svenska Varv avsatt 
var nästan slut. Från kommun och stat var 
svaret att saken var en fråga för branschen. 
Och eftersom det ju knappast fanns någon 
bransch längre blev det ingenting av mu- 
seiplanerna.

Då blev som sagt besvikelsen stor, sär
skilt bland dem som ännu fanns kvar i 
varvsbranschen. "Vi får la göra nåt själva 
då", sade man sig, och det kallades till ett 
allmänt möte på Arken. Mötet blev mycket 
välbesökt, man uttalade sig för att bilda 
en förening och tillsatte en arbetsgrupp 
för att föreslå stadgar etcetera. Vid ett nytt 
möte, 1986, beslutades så att bilda Varvs- 
historiska Föreningen i Göteborg.

Till ordförande valdes Bertil Levin, 
som hade varit ordförande i Eriksbergs 
Verkstadsklubb. Medlemsavgiften sattes 
till så lågt som 25 kronor. Tanken var att 
så många som möjligt skulle ha råd att 
genom medlemskap visa sitt intresse för 
varvens historia. Tillägget "i Göteborg" 
till namnet berodde på att man förutsåg 
att fler varvsstäder skulle följa exemplet. 
Det var en riktig spådom. Idag finns det 
varvshistoriska föreningar också i Udde
valla, Malmö, Landskrona, Oskarshamn, 
Malmö, Sölvesborg och Stockholm.

En gång om året träffas vi från alla 
föreningar till ett Varvsforum och utbyter 
tankar, idéer och tips. Sjöhistoriska museet 
i Stockholm, som har även varvshistoria 
som nationellt ansvarsområde, håller hop 
det hela.

V arvshistoriska Föreningen i G öte
borg kunde ju inte precis starta ett eget 
varvsmuseum. Men under de 27 år som 
vi funnits till har vi ändå hunnit med 
mycket. Vi har samlat ihop ett vid det här 
laget mycket innehållsrikt och välordnat 
arkiv med både handlingar och bilder. 
Arkivet berättar mest om Eriksberg och 
Götaverken; det som rör Lindholmen finns 
huvudsakligen i Johnsonkoncernens arkiv 
i Bergslagen. Vi har något som vi inte vågar 
kalla just museum men dock utställning 
i Lundby gamla kyrkbyskola, där vi hyr 
slöjdsalen av Lundby Hembygdsförening.

Längst ner till vänster i bild låg Ab Lundby Mekaniska Verkstad. Granne med Lindholmens 
varv som gränsar mot Lindholmshamnen och därefter syns delar av Götaverken. Arkivbild Bertil 
Söderberg.

Den lilla motorbåten Götaverken, och jagaren Halland. 1955 rädde full aktivitet på varven. 
Diabild från Bertil Söderberg.
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Arendalsvarvets första nybygge Laponia bogseras ut ur dockan. Varvet hade ett helt nytt sätt att 
bygga bätar på, inomhus. Foto Varvshistoriska Föreningen i Göteobrg.

Stort intresse har den bok väckt som blev 
resultatet av intervjuer med kvinnliga 
varvsarbetare, Kvinna pä varvet. En liten 
årsskrift/medlemstidning har vi också 
sedan en del år. Att den heter Varv är väl 
ganska självklart.

Nej, något komplett och offentligt varvs- 
museum har vi inte kunnat åstadkomma. 
Men vi är glada och litet stolta över att 
vi lyckats och lyckas att hålla liv i intres
set för göteborgsvarvens historia även i 
samhället och hos allmänheten. Kanske, 
kanske kan vi ta åt oss en del av äran om 
det blir något av det som litet försiktigt 
diskuteras i kommunen -  ett industri- och 
varvshistoriskt centrum någonstans vid 
Lundbyhamnen. "Då har vi la gjort nåt 
själva".

I utställningen finns stora modeller av Gö- 
teborgsvarven vid olika skeden, foton och 
föremål, som vi gärna -  och ofta -  visar 
och berättar för besökare.

Kommer inte besökarna till oss kommer 
vi till dem, och tar med utställningsmate
rial eller ett bildspel inklusive en varvshis-

toriskt kunnig medlem.
Vi samlar inte bara in handlingar och

trycksaker, vi ger också ut sådana. Framför 
allt med tanke på de som flyttar in i nya 
bostäder på de före detta varvsområdena 
har vi tagit fram enkla broschyrer om 
Eriksberg, Lindholmen och Götaverken.

Länspumpen presenterar gärna föreningar 
som har sjöfartshistoria pä agendan. Vill 
du presentera din förening? Kontakta dä 
redaktionen.

1 1  LINOlir MEL LERKST1D
GÖTEBORGVarv och Gjuteri.

Specialité:
Isbrytande Bogserbåtar. 

T illv e rk a re  av M andah ls p a ten te rade  
e ld s ta d sb rygg a  »Eldex».

Ab Lundby M ekaniska Verkstad 
byggde bogserbåtar som var mycket 
gedigna. Än idag finns mänga kvar i 
aktiv tjänst. Fotoarkiv Sjöfartsmuseet 
i Göteborg.
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Bergsund den 21 oktober 1904

Nya Avance
Längd öfver allt 20,00 Meter
Längd mellan stäfvarnas ytterkanter 19,28 Meter 
Största bredd på spant 5,00 Meter
Malladt djup till reling 2,25 Meter

Ritning från Bergsunds mekaniska Verkstad över Nya Avance. Ur Sjöhistoriska museets arkiv. Ritningen är bearbetad av Peter Schmidt.

Kultur i väst
Krister Bång

Sedan några år har västkustborna haft 
chansen att beskåda och åka med det 
lilla passagerarfartyget Svea som pilat 

upp och ner i landskapet. Rederiet, som 
äger båten, marknadsför sig som Kultur
båtarna. Och just Svea inrymmer mycket 
av den varan. Följ med på en vandring 
runt Stockholm där fartyget huvudsak
ligen verkat.

Bergsunds mekaniska Verkstad
Svea byggdes på Bergsunds mekaniska 
Verkstad. Varvet låg på Södermalm nära 
Hornstull vid Mälaren. Verksamheten 
startade redan 1769 då skotten Thomas 
Lewis anlade ett järngjuteri av engelsk 
modell.

En av de mera uppmärksammade per
sonerna som arbetade vid varvet var 
Samuel Owen, som kallats "den svenska 
verkstadsindustrins fader". Owen var eng
elsman född 1774 och kom till Sverige i maj 
1804 för att installera ångmaskiner i stock
holmstrakten. Två år senare anställdes 
Samuel Owen vid Bergsunds mekaniska 
Verkstad där han stannade i lite över tre år. 
Han blev i Sverige framför allt känd som 
banbrytare när det gäller utvecklingen av 
ångmaskindrivna fartyg. Owen avled i

Stockholm 1854. Den som vill fördjupa sig 
i denne mans intressanta historia rekom
menderas Arne Sundströms bok Samuel

Fabrikör J.V. Svenson som startade tillverk
ningen av Avance-motorn. Foto i J.V. Svensons 
privata fotoalbum. Nacka lokalhistoriska arkiv.

Owen: teknik- och ängbätspionjär utgiven 
2009 som Tekniska museets årsbok.

Även om Bergsunds mekaniska Verk
stad främst förknippas med byggandet av 
fartyg inleddes denna verksamhet först 
1851 då hjulångaren Enköping leverera
des. Varvet kom att bygga närmare 200 
fartyg.

Ett av dem beställdes av fabrikör Johan 
Victor Svenson i Augustendal och leve
rerades 1904 med namnet Nya Avance. 
Priset var 18 000 kronor. Hon sattes i trafik 
mellan Räntmästartrappan vid Slussen 
i Stockholm och Augustendal i Nacka. 
Fartyget var redan från början försett 
med motor vilket inte var så vanligt för 
passagerarfartyg vid denna tid.

Bergsunds mekaniska fanns kvar till 
1929 då verksamheten upphörde, byggna
derna revs och ersattes med bostadshus.

Beställaren, J.V. Svenson
Johan Victor Svenson föddes 1863 i Stock
holm. Föräldrarna, Victor Wadström och 
Anna Christina Svenson var inte gifta 
och fadern ordnade med att sonen togs 
in på barnhus. Enligt tidens sedvänja 
utackorderades sedan Johan Victor till 
olika fosterhem. I de första tonåren fick
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Nya Avance vid bätskjulet i Augustendal omkring 1910. Foto i J.V. Svensons privata fotoalbum. 
Nacka lokalhistoriska arkiv.

han en lärlingsplats hos klensmeden C.J. 
Ramsin där lönen var en krona i veckan 
plus mat vid mästarens bord samt sovplats 
i smedjan.

Så småningom steg Svenson i graderna. 
Han blev eldare på skärgårdsbåten Ljus- 
terö, tog hyra på ångaren Vale för en resa 
till Amsterdam, tog värvning i Flottan och 
medföljde ångfregatten Vanadis på den 
uppmärksammade världsomseglingen 
1883-1885.

Johan Victor hade nu kommit upp sig 
och startade 1892 en fotogenköksfabrik 
med tillverkning av Primuskök. Affärerna 
tog riktig fart och Primusköken blev en 
efterfrågad artikel. År 1898 ombildades 
rörelsen till aktiebolag och Svenson blev 
vd för företaget.

Svenson hade vid det här laget blivit en 
förmögen man och ville lägga om kursen

▼»

Motorplogen blev populär, speciellt i Ryssland. Foto i J.V. Svensons privata fotoalbum. Nacka 
lokalhistoriska arkiv.

När den stationära motorn blev mobil kallades den för Avance-Expressen. Foto i J.V. Svensons 
privata fotoalbum. Nacka lokalhistoriska arkiv.

för att börja tillverka bilar. Han köpte där
för ett område vid Augustendal i Nacka 
och genast började man bygga på automo- 
bilfabriken. Men när man närmare stude
rade utvecklingen av fordonsmarknaden 
fann man att utvecklingen gick så fort att 
svårigheterna att etablera en bilfabrik blev 
för stora. Men företaget fick ändå namnet 
Ab J V Svensons Automobilfabrik.

För att ha något att tillverka började 
Svenson i stället utveckla en fotogendri
ven tvåtakts råoljemotor som fick namnet 
Avance. Efter en hel del utvecklingsarbete 
kom tillverkningen igång på allvar. Till 
en början var det jordbruket som intres
serade Svenson och hans stab. Man sålde 
stationära Avancemotorer men som man 
lätt kunde förflytta genom att montera 
på hjul och spänna för en häst. En sådan 
version kallades Avance-Expressen. År 
1903 började fabriken tillverka båtmotorer.

Nordiska fiskeriutställningen 1904
År 1904 anordnades en omfattande fis- 
keriutställning på Marstrand som intres
serade besökare från alla de nordiska 
länderna. Utställningen arrangerades på 
Carlstens fästning och ett av inslagen på 
utställningen var en tävling om den mest 
lämpade motorn för installation som hjälp
motor i fiskefartyg. Intresset för nymodig
heten med motorer var stort varför olika 
tävlingsmoment anordnades och utvär
derades av närvarande experter. Många 
menade att de danska motorerna var över
lägsna, främst beroende på att danskarna 
installerat motorer tidigt och att man hade 
längre erfarenhet i Danmark än i Sverige 
och Norge. Men när priskommittén sam
manträdde efter avslutade prov så ansåg 
den att de svenska tvåtaktsmotorerna var 
överlägsna de danska fyrtaktsmotorerna.

Utställningens främsta utmärkelse, den
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För att demonstrera motorns förträfflighet byggdes sju motorprämar i Ljusne, som sedan såldes efterhand. Här syns Avance XVI Foto ur Sjöhis
toriska museets arkiv,

nordiska motorvandringspokalen, som 
var donerad av en dansk, tillföll Ab J.V. 
Svensons Automobilfabrik i Stockholm.

Utmärkelsen gjorde att orderingången 
blev så stor att fabriken hade svårt att 
hinna med att leverera alla beställningar. 
År 1904 blev också Marstrands Mekaniska 
Verkstad generalagent för marknaden i 
Norden och tillverkningen sköt ytterli
gare fart. Och det var vid denna tid som 
Svenson lät bygga Nya Avance för att 
kunna transportera sina arbetare ut till 
Augustendal.

År 1908 förstod man att det inte skulle 
bli några bilar byggda vid fabriken och 
därför ändrades firmanamnet till det mer 
passande Ab JV Svensons Motorfabrik.

Jordbruk
År 1912 började företaget bygga motor
plogar för jordbruket. Ryssland blev en 
jättemarknad och fabriken växte. År 1917 
var J V Svensons Motorfabrik Stockholms 
största enskilde arbetsgivare med 523 
anställda.

För att kunna demonstrera motorns 
förträfflighet lät J V Svenson vid Ljusne 
Mekaniska Verkstad bygga ett antal mo
torpråmar som fick namnet Avance plus

ett nummer (10-17). De användes i reklam
syfte och avyttrades efter hand.

Marknaden sviktade
Marknaden tvärstannade 1917. Den ryska 
revolutionen medförde att all försäljning 
till Ryssland upphörde. Samtidigt utfär
dade Handelskommissionen exportförbud 
på motorer med krav om ansökan för 
varje enskilt fall. Som ytterligare lök på 
laxen bidrog den djupa depressionen efter 
första världskriget. Allt detta medförde 
att produktionen minskade drastiskt och 
1921 var endast ett hundratal anställda vid 
fabriken. År 1922 övertogs bolaget av Han
delsbanken och J.V. Svenson fick frånträda 
sin skapelse. Men han förlorade ändå inte 
modet. Han levde med mottot Endast den är 
olycklig som ej kan bära olyckan. Johan Victor 
Svenson avled 1938.

Vad hände då med motorfabriken? Efter 
diverse ombildningar och rekonstruk
tioner såldes rörelsen 1929 till Munktells 
Mekaniska Verkstad i Eskilstuna. Detta 
bolag förenade sig 1932 med Bolinders och 
döptes då om till Ab Bolinder-Munktell. 
Detta bolag köptes sedermera upp av 
Volvo och finns ännu kvar i Eskilstuna.

Nya Avance
Nybygget från Bergsund, Nya Avance, sat
tes alltså 1904 i trafik mellan Räntmästar- 
trappan och Augustendal. Det var viktigt 
för fabriken att få en bra förbindelse med 
Stockholm för att kunna attrahera arbetare 
att arbeta vid företaget. Fartyget ägdes J.V. 
Svenson personligen men överfördes 1917 
på Ab J V Svensons Motorfabrik.

År 1915 byttes motorn i Nya Avance. 
Samtidigt döptes fartyget om till Avance 
II eftersom Avance I hade levererats året 
innan. Båda fartygen sattes in på traden 
mellan Slussen och Nacka.

Den 1 januari 1919 övertogs driften av 
Augustendals Trafik Ab i Nacka. Styrel
sen bestod av Johan Victor Svenson från 
motorfabriken, ingenjör Albert Hector 
från Finnboda Varv samt Carl August 
Engström från Qvarn Ab Tre Kronor. 
Det blev nu samtrafik mellan de stora 
industrierna i Nacka och Avance II såldes 
till Trafikaktiebolaget för 55000 kronor. 
Fartyget fortsatte på sin trad ända fram 
till den 15 april 1936 då det lades upp vid 
Finnboda Varv. Stockholms Ångslups Ab 
tog därefter över all trafik på Augustendal 
och Trafikaktiebolaget trädde i likvidation. 
Avance II utbjöds till salu.
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Spekulant
Som spekulant anmälde sig M arinför
valtningen och för att övertyga den pre
sumtive köparen författade företrädaren 
för Trafikaktiebolaget John Lodén den 16 
augusti 1937 följade skrivelse till dem där 
man får reda på vad som hänt med fartyget 
under den tid som Trafikbolaget ägt farty
get. Visserligen skriver John Lodén, att far
tyget byggdes 1905 och fick ny motor 1916, 
vilket skall vara 1904 resp 1915, men man 
får ändå en inblick i vad som hänt fartyget 
mellan 1919 och 1937. Brevet finns bevarat 
hos Krigsarkivet och återges i sin helhet:

"I anslutning till tidigare underhands- 
konferens med Chefen för Kungl. Marin
förvaltningens Ingenjörsavdelning röran
de vårt passagerarmotorfartyg Avance II, 
vilket på grund av rörelsens nedläggande 
är till salu, får vi härmed äran erbjuda 
ämbetsverket, att till ett pris av kronor 
Sjutusen (7 000) övertaga sagda fartyg i be
fintligt skick jämte till detsamma hörande 
reglementerade inventarier.

Avance II är byggd år 1905 vid Berg
sunds Mek. Verkstad, bordläggning 6 -8  
mm stål, längd över allt 19,6 m, största 
bredd 4,9 m, djupgående 1,85 m, 70 eff hk 
2-cyl avancemotor nyinsatt 1916, backslag 
(friktionslamell) nyinsatt år 1925, stålpro
peller och en i reserv, fart 9 knop.

Fartyget är senast sjövärdighetsbesik- 
tigat i maj 1935 och har legat upplagt vid 
Finnboda Varv sedan den 15 april 1936.

Sedan vi den 1 januari 1919 övertog 
fartyget för trafik på linjen Stockholm-Au- 
gustendal (incl. mellanliggande bryggor) 
hava följade nyordningar å detsamma 
vidtagits: tvärskeppsskott i salongsinred- 
ningen, 10 mm; dubbleringsplåtar med 
gardjärn i bogen närmast under relings- 
listen; backsdäcket omlagt; salongstaket 
belagt med galv. järnplåt; värmeledning 
(kokseldning); elektrisk belysning (Bosch- 
system); W.C. med spolning från motorns 
kylvattenledning; skansen inredd med 
trenne kojer; maskinskylight av ek; ny 
propelleraxel; hylsa av tackjärn samt stål
propellrar och backslag m m. Under årens 
lopp äro så gott som samtliga bordlägg- 
ningsplåtar under vattenlinjen nyinlagda.

Fartyget har visat sig vara en god is
brytare.

Fullständig ritning jämte fotografi å 
fartyget äro tidigare under hand överläm
nade till ovan bemälde chef.

För att försätta fartyget i brukbart skick 
erfordras enligt vårt förmenande huvud
sakligast maskineriets klargöring för gång 
(incl. ram- och vevlagrens översyn) samt 
fullständig målning ut- och invändigt.

Enär vi vore intresserade av att fartyget

kom me till användning vid flottan, där det 
torde kunna fylla ett visst behov, och som 
anbud ingått från enskilt företag, emotse 
vi tacksamt Kungl. Marinförvaltningens 
utlåtande så snart som möjligt.

Stockholm den 16 augusti 1937.
Augustendals Trafikaktiebolag i likvi

dation
John Lodén"

Flottan tar över
M arinförvaltningen övertog nu farty
get för 7 000 kronor enligt ett köpeavtal 
den 25 oktober 1937. I protokollet från 
M arinförvaltningen står antecknat att 
Avance II skulle vara synnerligen lämplig 
för transporter på Hårsfjärden men att en 
del bristfälligheter måste rättas till vilket 
beräknades uppgå till 4 000 kronor. Redan 
den 23 september 1937 avgick Avance II 
från Finnboda till Hårsfjärden och den 
25 oktober beslutade förvaltningen att 
fartyget skulle heta Märsgarn och tillhöra 
Stockholms Örlogsvarv.

Marinen köpte under denna tid in fler 
gamla slupar. År 1940 inköptes från Karls
krona Ångslups Ab dess Trossö som fick 
behålla sitt namn och två år senare Ingarö 
Strand I från grosshandlare James Funch. 
Detta fartyg skulle användas för transport 
av passagerare till Fjäderholmarna och fick

En vinterkulen bild frän 1930-talet visande Avance II. Foto från Arne Sundström.
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därför namnet Fjäderholmen.
Fjäderholmarna hade tagits över av 

Marinen 1918 och man byggde här en an
läggning för slutmontering och förvaring 
av ammunition. Man sprängde också ut ett 
antal bergrum. Det rådde landstignings- 
förbud på ögruppen ända fram till 1976 
då marinen lämnade öarna.

Efter ett tag bytte Märsgarn och Fjä
derholmen trad och Märsgarn fick sedan 
sköta marinens transporter till Fjäderhol
marna.

Enligt en förteckning över flottans far
tyg byggdes Märsgarn om 1958.

Marinen bytte 1966 maskin i Märsgarn 
och satte in en Scania-Vabis D SI11 R82 på 
205 hk, en motor som fortfarande sitter i 
fartyget.

Efter Örlogsbasens utflyttning till Mus
kö och Fjäderholmarnas minskade beman-

4

Märsgarn anländer till Slussen i februari 1960. Foto Arne Sundström.

Fartyget gjorde även civila turer. Enligt denna handskrivna skylt gick hon till Vaxholm var tredje 
timma. Foto Arne Sundström omkring 1970.

inköptes från Karlskrona Bore som han 
byggde om i Värtahamnen med namnet 
Aurora Borealis. Tre år senare sålde han 
detta fartyg som numera har sin hemvist 
i Karlsborg med namnet Sandön.

Tanken var att Märsgarn skulle använ
das till lunchkryssningar men även som 
nattbåt mellan Stockholm och Åkersberga 
med avgång kl 0300. Hon fick sin tilläggs
plats utanför Strand Hotel i Nybroviken. 
Senare flyttades tilläggsplatsen till Slus
sen.

Nu inleddes en successiv påbyggnad 
av fartygets tak. Under 1982 fick farty
get staket på översta däcket vilket året 
därpå försågs med tak. Där sattes en lös 
skorstensattrapp på vilket gav fartyget 
ett något underligt utseende. År 1986 var 
överbyggnaden fullbordad med salong på 
övre däcket.

I en skrivelse av den 12 maj 1987 anhöll

ning tjänstgjorde Märsgarn i Hårsfjärden- 
området under hela 1970-talet.

Åter civil
Den 18 augusti 1980 anmälde Ostkustens 
Örlogsbas försäljning av Märsgarn. Man 
antecknade att fartyget var i mindre gott 
skick men hade uppfyllt Sjöfartsverkets 
krav för passagerarfartygscertifikat till 
och med den 30 juni 1980. Örlogsbasen 
uppdrog åt FFV Allmateriel att sälja far
tyget och den 13 november 1980 såldes det 
för 48 889 kronor till Ann-Margret Reh- 
binder i Stockholm och fartyget övertogs 
av sin nye ägare den 13 december samma 
år. Äganderätten överfördes direkt på 
det nybildade Restaurang Ab Pannkaks- 
huset där friherre Stig-Folke Rehbinder 
var verkställande direktör. Det var inte 
första gången som Stig-Folke Rehbinder 
köpte ett fartyg av Marinen. Redan 1967

Påbyggnaden av övre däck har börjat. Observera attrappen till skorsten. Foto Örjan Kronvall 
den 16 juni 1984.
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rederiet om att få döpa om fartyget till 
Sigtuna Express, men det blev aldrig 
genomfört hos Sjöfartsregistret. Fartyget 
fick nu sin bas i Sigtuna och Uppsala men 
återkom 1991 till Stockholm och tjänst
gjorde som cafébåt vid Gröna Lund. Den 
10 juni 1992 omändrades arten från pas
sagerar- till fritidsfartyg och samtidigt fick 
fartyget ett nytt namn, L'Avance. Den 5 
oktober 1992 omregistrerades hon åter som 
passagerarfartyg. Man får tro att fartyget 
genomgått ombyggnad för att få nytt pas- 
sagerarcertifikat.

Nya ägare
Restaurang Ab Pannkakshuset sålde den 
19 augusti 1993 fartyget till skeppare Björn 
Östlund i Stockholm för 180000 kronor. 
Fartyget låg då vid Björkö Varv på Väddö. 
Hon fick tillbaka namnet Avance II och 
byggdes sedan om vid Pampas Marina i 
Solna där bland annat övre våningen togs 
bort. Björn hade varit skeppare på bland 
annat Drottningholm  i trafiken mellan 
Stadshuset och slottet.

Björn Östlund planerade att sätta in sitt 
fartyg i trafik på Lidingö, men kommunen 
visade ingen förståelse för att lämna bidrag 
till verksamheten. I väntan på att allt 
skulle lösa sig lade han upp nyförvärvet 
på land vid Beckholmen men fartyget kom 
aldrig igång. När Björn Östlund sedan blev 
sjuk fann han för gott att sälja sitt fartyg.

Den 5 september 2000 såldes hon där
för till Rederi Ab Dala Husby i just Dala 
Husby i Dalarna för 200000 kronor. Hon 
byggdes sedan om vid Oxelösunds Båt
varv där stora delar av skrovet byttes ut. 
När det var gjort fortsatte ombyggnaden 
vid Bergshamra Varv i Roslagen där bland 
annat ny inredning installerades. Efter 
att allt var klart tog man båten till Gävle 
där den i maj 2002 transporterades med 
lastbil till Dala Husby. Båten fick hos de

Det var ganska många som följde med Märsgarn pä sightseeing i Stockholm. Foto Örjan Kronvall 
den 16 juni 1984.

Under en period seglade fartyget med namnet Sigtuna Express. Här ligger hon i Sigtuna den 26 
augusti 1989fotograferad av Olle Renck.

Efter är av sysslolöshet kom fartyget till Oxelösund för renovering. Många plätar fick bytas i 
skrovet. Foto hösten 2000 av Gunnar Nielsen.

nya ägarna namnet Dala Husby. Ägarna, 
paret Lena och Pelle Höbinger, drev också 
hotell i Dala Husby och båten blev en bra 
synergieffekt för rörelsen. Fartyget sattes 
i trafik på Dalälven mellan Dala Husby, 
Hedemora och Avesta. Det användes till 
lunchkryssningar, julbord och charter och 
var ett mycket populärt inslag i turistnä
ringen i regionen.

Det fanns tidigare, vid 1900-talets bör
jan, trafik på älven med en ångslup som 
ägdes av Husby-Skedvi Ångbåts Ab. Äga
ren av detta bolag bodde i samma hus som 
paret Höbinger senare flyttade in i, vilket 
naturligtvis inspirerade dem till att åter 
starta båttrafik på Dalälven.

Mot västkusten
Paret Höbinger närmade sig pensionsål
dern och man önskade trappa ner verk
samheten. Därför utbjöds Dala Husby till
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D ala Husby vid sin hemmabrygga i Dala Husby under sin sista säsong pä Dalälven. Foto den 
18 augusti 2006 av Krister Bäng.

salu och den 9 juli 2007 var försäljningen 
fullbordad. Köpare var Claes Claesson på 
Smögen som registrerade fartyget på Re
deri Ab Clave. Det sattes åter på en lastbil 
som fraktade det ner till Vänern där det 
sjösattes för sin vidare färd till den nya 
hemmahamnen. I samband med försälj

ningen döptes fartyget åter om, nu till 
Svea af Smögen. Hon anpassades till sina 
nya uppgifter vid Smögens Slip. Fartyget 
sattes in i turistfart runt Smögen och tog 
även emot busslaster för trafik genom den 
berömda Sotekanalen.

Redan den 22 maj 2009 såldes Svea för

900 000 kronor till Fredrik Åberg på Smö
gen och Brännö Buss i Sverige Ab, Brännö 
men fortsatte att gå i samma trafik.

Kulturbåtarna tar över
Efter en säsong övertogs fartyget den 15 
oktober 2009 av dess nuvarande ägare, Gö
teborg & Bohusläns Rederi Ab i Göteborg. 
Detta företag profilerade sig under namnet 
Kulturbåtarna.

Fartyget sattes in i trafik med flerda- 
garskryssningar på Bohuslän. Eftersom 
det inte fanns några hytter ombord anli
tade man hotell i land. Lunch och middag 
serverades på välkända krogar längs 
kusten. På så vis kunde man attrahera en 
köpstark kundkrets.

En viktig del av försäsongstrafiken 
utgjordes av pensionärsföreningar som 
skulle göra en endagsutflykt. Man hade 
olika resmål, som till exempel Brännö 
brygga och annat i göteborgstrakten. 
Dessa utflykter blev mycket uppskattade 
och många ville göra en sådan utflykt varje 
år, men då inte till samma destination. Det 
inspirerade rederiet att ständigt förnya sitt 
utbud och för 2014 har man därför lagt till 
utflykter i Ekens skärgård med Läckö Slott 
som utgångspunkt.

Eff klassiskt foto av Svea a f Smögen som användes i marknadsföringen under den första tiden pä Smögen. Fartyget är på ingång till Kungshamn 
med norska turister efter en färd till Sotekanalen. Foto Krister Bäng den 24 juli 2008.
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Ombyggd igen
Under vintern 2010/11 byggdes fartyget 
om igen. Förutom en uppfräschning av 
inredningen förstärktes taket till salongen 
med stålbalkar vilket medförde att man 
kunde använda takets utomhusy ta till pas
sagerarnas trevnad. Samtidigt förlängdes 
skorstenen och installerades en bogpropel
ler. Fartyget är nu mycket trivsamt och 
kan ta 54 passagerare, precis lagom för 
en busslast.

Tror på framtiden
Rederiets talesman, Dick Andréasson 
(tidigare verksam inom Brännö Buss) är 
full av kreativitet och ser oanade möj
ligheter inför framtiden. Det gäller att 
marknadsföra Bohuslän som ett resmål. 
Inför 2014 års säsong har företaget slutit 
avtal med resebyråer i Tyskland och 
Schweiz och bolaget har tagit fram ett 
program med det bästa av vad Bohuslän 
har att erbjuda i form av natur, kultur
upplevelser, underhållning, skaldjur och 
annan mat. Och responsen har varit så 
stor att man nu sonderar möjligheten att 
utöka sin fartygsflotta. -£jä-

Svea a f Smögen vid bryggan i Fisketängen. De första åren använde rederiet hotellet i Fisketängen 
som övernattningsplats för sina gäster. Numera bor de pä Smögens Havsbad. Foto den 12 juli 
2010 av Krister Bäng.

Salongen pä Svea a f Bohuslän. Den rymmer 54 personer och med dragspel och tilltugg är det ingen som tänker pä om vädret utanför är dåligt. Foto 
Krister Bäng den 22 oktober 2013.
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Kommer Frifararen att skrotas?
Terje W. Fredh

Garnfiskebåten Frifararen har haft en lång 
uppläggningstid. Sedan 1938 har den legat 
bland annat vid Vikarvets Bohusmuseum 
i Lysekil. Allt pekar på båten kommer att 
huggas upp.

Hon byggdes som garnfiskebåt på Orust 
1890. Man fiskade efter makrill och sill

med Gravarne som hemmahamn. Den 
tunga och otympliga båten, 11 meter lång, 
blev olämplig för fisket. I början av 1920 
talet blev Frifararen upplagd. Ägarna 
skänkte båten till fornminnessällskapet 
Vikarvet i Lysekil, som placerade den vid 
strandkanten till en av Lysekils infartsle-

der sjövägen. Frifararen blev med åren ett 
omtyckt landmärke. I många år var däcket 
täckt, men täckningen togs bort för att ge 
luft. I alla väder har Frifararen stått oskyd
dad i ett utsatt västerhavsläge.

På 1960-talet tjärades skrovet för att 
skydda det. Men tidens tand medförde 
att skrovet sakta förföll efter att drabbats 
av röta och hussvamp. En byggsakkunnig 
gjorde en besiktning av skrovet och var 
ytterst tveksam till en reparation vilken i 
så fall skulle kosta miljontals kronor och 
ändå skulle inte Frifararen i original fin
nas kvar. Nu har en stödförening bildats 
för att försöka rädda båten. Där finns för
slag att plasta in skrovet. Vikarvet själv har 
inga ekonomiska resurser att rädda båten.

Att bevara viktiga träbåtar är inget som 
museer är bra på. Man har inte plats in
omhus och inga pengar till underhåll om 
båten står utomhus.

Ett exempel på detta gäller LL97 Äran 
från Grundsund, byggd 1914. En liten 
träfiskebåt för tvåmansfiske. Båten stod 
från 1983 till 2003 inomhus på Bohusläns 
museum i Uddevalla men skänktes sedan 
till Havets hus i Lysekil. Där stod den ut
omhus men det fanns ingen som var kun
nig att pyssla om båten. Äran skänktes till 
en privatperson och lär stå i en trädgård 
på Stångenäset.

Tala om kusthistoria som går i graven.

Vi drar i Österled av Roy Andersson
Boken skildrar sjömanslivet under 1950-talet, både ombord och iland. 
Den som seglade till sjöss på den tiden fick uppleva många unika och 
ibland bisarra händelser som här skildras med humorn som viktigaste 
ingrediens. De flesta av dessa händelser är självupplevda av författaren 
själv, men en del är också unika historier som andra har upplevt och 
berättat, men som här presenteras som självupplevda för att berättelsen 
skall bli mera levande.

Dina sjömansberättelser var mycket roliga att läsa, det var länge sedan jag läste 
något så roligt och för att jag också varit till sjöss, de var så på pricken 
igenkännande. Valet av fartyg med bommar och luckor med riktiga presenningar 
kan inte vara bättre som omslag. Jag tror det speglar tiden för dina mycket roliga 
historier väl. De påminner om de historier jag brukar höra från min farsom  var 
lots och som kunde många skrönor och historier från världens hav. Det är synd att 
åren går så fort, det är nog inte så många kvar som kommer ihåg den här tiden, 
jag missade den precis och de som var något äldre än jag kom från just dessa 
båtar. I och med att jag kan identifiera mig med språkbruket och miljön blir dessa 
historier så fantastiskt roliga.
Goda Sjömanshälsningarfrån Nils Wigsten, sjökapten.

Tack för många goda skratt, det har varit mycket roligt att läsa boken.
Göran Furedal, sjöingenjör.

Tack för en oerhört rolig berättelse. Det var som att vrida klockan tillbaka 40 år då 
jag själv seglade på östern. Indonesisk kustfart med Kungsbackas M/T Palma, 
efter nio månader ombord var det "rött i avräkningen" d.v.s. jag hade tagit ut lite 
mer än jag tjänat. Jag önskar att jag själv hade fört någon form av dagbok om alla 
dråpliga händelser som inträffade.
Anders Ericson, 2:e maskinist M/S Stena Nautica.

t/i drar i  österded

En humoristisk och mustig skildring av sjömanslivet på 1950-talet 
Känsliga läsare varnas!

Av Roy Andersson

Se även recensioner i Båtologen nr 4, 2013.

Pris 200:-/st inkl. porto inom Sverige. Boken kan beställas påföljande e-postadress: roy.andersson@mailbox.calypso.net
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Z ita  från Malmön med ordentlig däckslast. Här nägot nerriggad till galeas. Samtliga illustrationer frän Edmond Bäck om inget annat anges.

Med skonerten Zita -  seglationsåret 1931
Edmond Bäck

Zita var byggd 1917 av skeppsbyggmästa
ren N Hansen på A Hansens Skibsvaerft 
i Marstal, Danmark, i ek på kravell som 
skonert. Hon inköptes till Malmön den 
10 oktober 1920 från A/S Sy vert (K.O.T. 
Fredriksen) i Mandal, Norge. De som 
köpte in henne var Ferdinand Olsson 
(3/4) och Severin Carlsson (1/4). Priset var 
82500 norska kronor. Hon var vid köpet 
utrustad med en 48 hk "dansk fyrtaktare" 
som år 1923 blev utbytt mot en 50 hk Skan- 
diamotor.

Hon lastade officiellt 180 ton dw. Enligt 
mätbrevet av den 16 maj 1923 var hon mätt 
till 103,99 brutto- och 77,92 nettoregisterton 
samt hade följande dimensioner; längd 
26,11 meter, bredd 6,60 meter, djup i rum

met 2,69 meter. Hennes djupgående med 
full last var beräknat till 3,30 meter.

Den 17 mars 1934 köpte Severin Carlsson 
in de övriga delägarnas andelar i Zita sam
tidigt som hemorten ändrades från Mal
mön till Stensvik, som ligger under Håle 
i Askums socken. Hon blev sedermera 
såld för 70 000 kronor till ett partrederi på 
Stora Askerön den 23 februari 1949. Zita, 
som sista tiden betecknades som lustfar
tyg, förliste i Medelhavet sommaren 1970. 
Hon hade strax dessförinnan blivit såld för 
200000 kronor!

Skeppare under tiden på Malmön var 
omväxlande Severin Carlsson och Birger 
Carlsson, som var söner till Carl Ferdinand 
Olsson.

Säsongen 1931
Inför denna säsong var det som vanligt de 
gängse rutinerna. Man mönstrade den 30 
mars vid Lysekils sjömanshus inför den 
kände ombudsmannen Frithiof Hjelmvik 
och erhöll sjömansrullan. De som mönstra
de denna dag var skepparen Severin Carls
son (44 år), bästemannen Anders Carlsson 
(37 år), lättmatrosen Nils Carlsson (22 år) 
och jungmännen Karl-Gustaf Carlsson (20 
år) och Ragnar Hansson (19 år). Alla var 
släkt med varandra utom Ragnar. Samma 
dag sliptog man Zita vid Fridhems Varv 
i Lysekil och såg över såväl fartyg som 
motor. Den 2 april kompletterade man sin 
utrustning vid Lindboms Segelmakeri i 
Lysekil, för att slutligen, innan avfärden
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Skepparen Ferdinand Olssons barn från vänster Olle, Severin, Armina, Anders och Birger 
Carlsson.

Severin Carlsson var en av skepparna under 
Malmön-tiden. Foto John Wästling, Lysekil.

från hemorten, proviantera hos Engbergs 
Eftr. på Malmön.

Den första lasten för dåtidens segel
skutor var många gånger sten. Så även 
denna gång och man intog lasten i Hun- 
nebostrand i början av april. Det var 170 
ton sten till Nyköbing F i Danmark.

När man studerar sjömansrullan och 
jäm för denna med rederiets egna rä
kenskaper, ser man att den hyra som 
ombudsmannen skrivit in i rullan inte 
överensstämmer med verkligheten. På 
sjömanshuset fick skepparen 200 kronor 
och bästemannen 100 kronor. Sanningen 
var den att dessa två var bröder och tog ut 
samma hyra per månad, 170 kronor. Lätt
matrosen fick 83 kronor, jungmännen 60 
respektive 45 kronor per månad jämte kost 
och logi. Avmönstringen skedde likaså 
i Lysekil inför samma ombudsman den 
28 november efter att stått ombord i åtta 
månader. Därefter fördes Zita till Mal
mön och ankrades upp på Malmö bukt 
tillsammans med alla de andra skutorna 
från Malmön.

Sedan återstår då skatter, avskrivningar 
med mera, så att rederiets egentliga vinst 
blev inte så stor, även om det blev en slant 
över. För den oinvigde kan vi berätta att 
i "klareringar" ingick följande utgifter; 
lotspengar, hamnavgifter, tullavgifter, 
märkrullan, sjömanshusavgifter, porto, 
telefon, telegram, mäklaravgifter med 
mera. allt enligt de förda räkenskaperna.

En liten titt i proviantlistorna brukar ju 
vara populärt så här efteråt. Vad åt man 
till sjöss egentligen? Och vem lagade ma
ten ombord? Den som lagade "käket" var

Ur rederiets räkenskaper
22 april Hunnebostrand-Nyköbing F sten 170 ton å 5,25 kr 935.00
22 april Lubeck-Malmö salt 153 ton å 4 kr 611.25
1 maj Klagshamn-Stockholm cement 182 ton å 5,25 kr 975.84
13 maj Stockholm-Flensburg papper 118 ton å 8,25 kr 969.62
27 maj Lubeck- Trollhättan salt 185 ton å 5 kr 925.00

Göteborg-Härnösand asfalt 125 ton å 8 kr 1067.67
Sundsvall-Randers trä 56,311 standards å 28 1572.71
En liggedag -
Helsingborg-Helsingfors lera 143 ton å 5,75 kr 825,25

10 aug Kotka-Helsingborg trä 57,989 standards å 31 kr 1834,72
19 aug Sölvesborg-Umeå cement 183 ton å 6,50 kr 1189,30
1 okt Köpenhamn-Kalmar kokor 104 ton å 6 dkr 595,31
16 okt Ronneby-Flekkefjord beck 50 ton å 29,01 kr 1442,60
27 okt Menstad-Ronne salpeter 170 ton å 5,50 dkr 906,08
5 nov Liibeck-Köpenhamn briketter 180 ton å 4 dkr 712,80

Lubeck-Fredrikstad koks 163 ton å 8 nkr 1282,27
Försäljning tre tomfat 11,50

Summa kr 17360,74

Hyror (samtliga 7 månader, 21 dagar)
Severin Carlsson, skeppare å 170 kr 1308,86
Anders Carlsson, bästeman å 170 kr 1308,86
Nils Carlsson, lättmatros å 83 kr 641,72
Karl-Gustaf Carlsson, jungman å 60 kr 462,00
Ragnar Hansson, jungman å45 kr 348,00
Summa kr 4069,44

Utgifter under seglationsåret 1931
Assuranser och försäkringar 1136,94
Fartygets underhåll 972,20
Provianträkningar 1426,92
Klareringar 3664,73
Hyror 4069,44
Bränn- och smörjolja 1366,89
Summa kr 12637,12

Totalt
Inseglade frakter 17360,74
Årets utgifter 12637,12
Återstår till rederiets förfogande 4723,62
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Severin Carlssons sjöfartsbok med utdraget för seglationssäsongen 1931. Zita med den ursprungliga skonertriggen och 
de höga stängerna.

yngste man, det vill säga kockjungman, i 
detta fall Ragnar Hansson. Oftast var grab
barna oerfarna med matlagning, så man 
fick inte vara kräsen. Men å andra sidan 
smakade all mat bra efter en dags hårda

ansträngningar i detta yrke.
På menyn fanns följande: salt fisk, fisk,

kaffe, ost, mjölk, kött, bröd, fläskköttfärs, 
lingon, makrill, socker, te, korv, lever, 
ägg, smör, potatis, ansjovis, saltlånga,

grönsaker, svinhuvud, sylt, mjöl, falukorv, 
fläsklägg, fiskbullar, konserver, margarin, 
det vill säga vanlig husmanskost. Dess
utom förekom så kallat brännvin vid två 
tillfällen.

Zita hörde hemma pä Askerön under sin sista aktiva tid. Här fotograferad på Norra Väster i Helsingborg av C.G. Nyström (arkiv KMG). Observera 
distriktsbeteckning för islandsfisket pä bogarna.
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Esvagt Echo ex Skaftö ses her pä opgave ved Gorm-feltet i Nordsoen 16. august 1995. Ved den stationsere platform Gorm F står boreriggen Maersk 
Enchancer, som får forsyninger a f Msersk Feeder. Foto Bent Mikkelsen.

Tre tidligere svenske fiskeskibe får nyt liv i Danmark
Bent Mikkelsen

Esvagt A/S er i gang med en leve- 
tidsforlaengelse af de seks mindste 
skibe i flåden på 37 vagt/standby skibe. 

De seks mindste skibe er alle ombyggede 
fiskeskibe, som efter 30 års drift nu får ny 
aptering. Det sker under en kontrakt med 
Soby Vaerft A/S i Soby på TEro, som skal 
ombygge alle seks enheder over en pe- 
riode. Hver ombygning klares på omkring 
to måneder, hvorefter nseste skib kommer 
til vaerftet. Ombygningen omfatter vagt- 
skibene: Esvagt Echo (der var forste en
hed), som blev bygget i 1962 af VEB Ernst 
Thälmann Werft i Brandenburg/Havel 
som LL 580 Skaftö. Derefter fulgte Esvagt 
Promotor, der blev bygget 1965 af VEB 
Rosslauer Schiffwerft i Rosslau/Elbe som 
LL 370 Pollux. Efter Esvagt Promotor var 
det Esvagt Bravo, der blev bygget af VEB 
Ernst Thälmann Werft i 1962 som LL 357 
Rex. Derefter folger de resterende skibe: 
Esvagt Protector, bygget i Rosslau/Elbe i 
1969 som D. 124 Shika, Esvagt Preventer, 
bygget i 1969 af VEB Rosslauer Schiffwerft 
som S. 179 Tina Pantos og endelig Esvagt

Preserver, bygget i 1966 af 0rskov Staal- 
skibsvaerft som HG. 256 Lis Frank.

Alle skibe er i den såkaldte gruppe 3-ski- 
be hos Esvagt A/S, og förklaringen på den 
radikale ombygning er forholdsvis enkelt.

D irektor i Esvagt, Soren Norgaard 
Thomsen fortaeller: Vi er sådant set ret 
glade for Gruppe 3-skibene, og der er og 
har vaeret et lobende behov for den type 
skibe på markedet og derfor har vi beslut
tet at give dem et loft for besaetningerne. 
Rent teknisk har de hele tiden vaeret opgra- 
deret, men der var behov for et loft af ap- 
teringen. Det betyder, at vi de kommende 
mange år stadig kan tilbyde kunderne de 
seks små, men meget so-dygtige skibe til 
opgaver i Nordsoen.

Alt fornyet
Rent teknisk er skibene blevet strippet 
fuldstaendig i apteringen og styrehuset i 
agterskibet. Helt ind til de rene stålplader 
og derefter er der bygget ny aptering. Der 
er företaget nogle aendringer i selve ind- 
delingen af rummene blandt andet efter

onske fra besaetningerne. Det var blandt 
andet flytning af maskinmesterens kam- 
mer på hoveddaekket. Hans kammer er nu 
flyttet ned på nederste daek, mens pladsen 
med det tidligere kammer er delvist blevet 
et proviantrum med koleskab, fryseskabe 
og tor-proviant stores. Indtil ombygning 
var disse funktioner gemt vaek i det förrest 
survival-rum i den forreste del af skibet.

Det var upraktisk og meget arbejdskrae- 
vende for folkene, når der skulle planlaeg- 
ges måltider mv. og var en ting glemt, 
var det jo en laengere tur tilbage efter det 
glemte, fortaeller kaptajn Michael 0rum , 
Esvagt Echo.

En del af pladsen fra det tidligere ma- 
skinmester-kammer er brugt til en mindre 
udvidelse af skipperkammeret, der ligger 
i umiddelbart naerhed. Der er blevet en 
kvadratmeter mere plads til skipperen. 
Samtidig er elektronikken på kamrene 
blevet fornyet med nye fladskaerme med 
mulighed for at se direkte tv via satellit.

Alle skotter i skibets aptering er blevet 
skiftet og det har givet et helt nyt udseen-
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Esvagt Echo som svenske LL 580 Skaftö. Skibet er bygget i 1961 afVEB Ernst-Thalmann-Werft i Brandenburg / Havel og udsejler herfra Lerwick 
havn. Foto J.A. Hughson. Arkiv Shetland Museum.

de. Den gamle aptering var fra ombyg- 
ning til vagtskib i 1983 og var skotter med 
mahogni-look -  det vil sige morke paneler. 
Det er nu skiftet med lyse paneler og har 
dermed "lettet" apteringen betydeligt. 
Oveni denne aendring har Esvagt også ud- 
styret Esvagt Echo med saerlige amaturer i 
alle lamperne. De gamle er blevet erstattet 
af de saerlige lys-terapi lamper, der bruges 
til at forebygge depressioner.

Vi har en ide om, at det vil gavne os 
alle i den morke tid, men det vil vise sig 
når vi nu får den provet af, siger kaptajn 
Michael 0rum .

I styrehuset er panelerne også blevet 
fornyet, ligesom pultene med instrumenter 
er blevet aendret.

Der er blevet skiftet en enkelt radar- 
skaerm, men ellers er det de samme in
strumenter, vi har om bord, men der er 
blevet aendret på opsaetningen. Det gamle 
lay-out var sådan sket ved knopskydning 
over årene og sådan lidt t il faeldigt hvor der 
var plads. Nu har vi fået det hele placeret 
på den mest hensigtsmaessige måde ud fra 
de erfaringer, vi har fra den daglige drift, 
fortaeller kaptajn Michael 0rum .

Alt i alt er vores skib Esvagt Echo blevet 
et bedre skib, selvom det i forvejen var et 
godt skib, siger kaptajnen.

Fortid
Esvagt Echo er i den nuvaerende konfigu
ration officielt en nybygning, der 1983 blev 
afleveret fra Struer Skibsvaerft A/S som 
nybygning nr. 455. Förklaringen på, af ski

Selvom trawleren Gerda Grenius teknisk set blev ophugget og udstyret med nyt kaldesignal beholdt 
skibet sit oprindelige IMO-nummer, som ses pä fronten a f  styrehuset a f  Esvagt Echo, da den var 
i Esbjerg 9. december 2013. Teknisk set er bygget a f  Struer Skibsvserft i 1982. Foto Bent Mikelsen.

bet står som en Struer-bygget nybygning 
haenger sammen med reglerne omkring 
ombygning af skibe og finansiering. Da 
Esvagt var på udkik efter skibe til ombyg
ning faldt valgt på ex-trawleren Gerda

Länspumpen 2014:1 37



Kik ud over dækket pä Esvagt Echo. Der står en Fast Rescue Boat (en FRB), som betjenes a f  en ekstremt hurtigt kran. Esvagts besætninger kan 
hente en person, der er faldet overbord indenforfem minutter efter alarmen er gäet. Foto Bent Mikkelsen.

Grenius, der lå som vrag i Sæby (navnet 
Gerda Grenius har aldrig været malet på 
skibet). Skibet blev købt på tvangsauktion 
af Struer Skibsværft, der allerede havde 
skrevet kontrakt med Esvagt om ombyg
ningen. Teknisk set blev Gerda Grenius, 
bygget 1962, slettet som ophugget og de- 
refter blev der åbnet en registrering med 
et nyt skib med navnet Esvagt Echo. Alle

disse manøvre blev udført under hårfine 
regler om hvor meget af det gamle skib, 
der kunne benyttes og samtidig sikre sig 
den attraktive finansiering som nybyg
ning. Reglerne var groft sagt, at hvis man 
ombygger et eksisterende skib er det kun 
muligt at finansiere det via sin bank eller 
i begrænset omfang via Danmarks Skib- 
skreditfond. Ved at få Esvagt Echo klas-

sificeret som nybygning var det muligt 
at opnå en meget billigere finansiering 
med 10-årige lån med to års afdragsfri- 
hed. Derfor blev denne specielle måde 
brugt, da Gerda Grenius blev til Esvagt 
Echo. Teknisk set er det selve skroget 
fra hoveddækket og ned, der blev brugt 
til "nybygningen" samt den oprindelige 
bak. Det er faktisk muligt fortsat at læse

Udsigt dæk til Forstavnen. Bakken er den samme som ved 580 LL Skaftö. 
Foto Bent Mikkelsen.

Et kik ind i messen med en stor TV-skærm til besætningsfællesoplevelser 
med film ogleller TV. Foto Bent Mikkelsen.
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Styrehuset pä Esvagt Echo efter den store ombygning ved Seby Vxrft. Der er ikke kommet nye instrumenter pä broen, men installationen er bedre 
koordineret end i det gamle styrehus, hvor instrumenterne var installeret så lidt tilfseldig.

det forste danske fiskerinummer -  FN 
185 -  på staevnpladerne på Esvagt Echo, 
og dermed er det beviset på, at det er det 
oprindelige Brandenburg-byggede skib, 
der sejler rundt på Nordsoen.

Esvagt
Esvagt A/S, der den korte form af Esvagt 
Vagtskibsselskab, blev stiftet i 1981 af 
fiskerskipperne Ole Andersen (der havde 
flere fiskeskibe med navnet Hans Sme’) 
og Kent Kirk (fiskeskibet Sand Kirk) samt 
industrimanden Henning G. Kruse. De tre 
er fortsat medejere af Esvagt A/S, men har 
over årene solgt en del af aktierne til A.P. 
Moller-Maersk gruppen. Det forste storre 
salg skete 1991, da Em. Z. Svitzer's flåde 
af vagtskibe blev fusioneret ind i Esvagt. 
Det skete mod, at Svitzer overtog 50 % af 
aktierne i Esvagt. Den aktiepost er senere 
blev udvidet til 75 % i förbindelse med 
onsket om flere investeringer i ny tonnage. 
Ved årsskiftet 2011/12 blev aktieposten 
overfort fra Em. Z. Svitzer (der også er 
hel-ejet af A.P. Moller-Maersk) til Maersk 
Supply Service A/S.

Udover en kraftig ekspansion af flå
den -  blandt andet har Esvagt to speci

elle vindmoller-service skibe i ordre ved 
Havyard i Norge som de hidtil dyreste 
nogensinde i rederiet historie (to skibe til 
800 millioner danske kroner) -  arbejder 
Esvagt også med at bygget et helt nyt 
kontorhus på kajkanten i Dokhavnen i 
Esbjerg. 1 takt med ekspansionen har det 
vaeret nodvendigt at taenke mere plads til 
kontorfolkene og det bliver så på kajen 
med udsigt direkte til skibene, når de en 
sjaelden gang er langs kaj.

Laenge på havet
Esvagt Echo og i övrigt alle de ovrige skibe 
i Esvagt flåden, er normalt på havet i op til 
12 måneder i et straek. Hvis ellers kontrak- 
terne lober så laenge er det helt normalt 
at skibet ikke kommer i havn mere end 
én gang årligt. Skibets besaetning skiftes 
dog hver 14. dag, idet en afloserbesaetning 
sejles frem til positionen med Esvagt to 
såkaldt besaetningsskifte-skibe. Det er 
Esvagt Alpha og Esvagt Beta, som står ud 
fra Esbjerg med op til 25-30 personer om 
bord og så sejles der rundt til de skibe, som 
er på opgave i Nordsoen. Vel fremme ved 
for eksempel Esvagt Echo flyttes mand- 
skab fra Esvagt Alpha til Esvagt Echo med

FRB'en (Fast Rescue Boat), som var det en 
helt almindelig opgave på soen. Når skiftet 
er fuldfort sejles den afloste besaetning 
til Esbjerg og 14 dages frihed og ferie for 
naeste udmonstring.

Der kan forekomme afvigelser fra dette 
monster hvis der for eksempel opstår et 
havari, der ikke kan fixes af besaetningen 
om bord eller hvis kontrakten lober ud og 
ikke bliver fornyet.

Forsyningen af et vagtskib, der ligger 
12 måneder ved samme platform/instal- 
lation, klares på flere måder. De besaet- 
ningsmedlemmer, der moder om bord, 
kan eventuelt have proviant eller andet 
grej med på turen med Esvagt Alpha. De 
mere daglige forsyninger af friske fode- 
varer leveres via forsyningsskibene, der 
betjener platformen. Via platform leveres 
proviant eller reservedel med en kran til 
vagtskibet på soen. Det er også forsynings
skibene, der står for bunkring af gasolie 
og ferskvand. Når det er tid til bunkring 
får vagtskibet trosse fra forsyningsskibet 
og derefter kobles de sammen med en 
bunkerslange og olien pumpes over til 
vagtskibet. a .

Länspumpen 2014:1 39



Här ser vi tvä superflexfärjor på kontrakurs. De trafikerar Helsingborg-Helsingörleden. Troligtvis möts de mitt ute på Öresund.

Doxford: omorganisationer och nedläggning
Eric Hallberg

Krig, samman
slagningar och nedläggning

Under andra världskriget byggde var
vet ett stort antal handelsfartyg, både 
till M inistry of War Transport och till 
civila rederier. Totalt byggdes 24 fartyg 
till M inistry of War Transport under 
denna tid. Till marinen byggdes bara två 
landstigningsfarkoster (Landing Craft 
Tanks), LCT 7067 och LCT 7068. Detta 
kan jäm föras med första världskriget 
då varvet byggde drygt tjugo jagare till 
Royal Navy. För civila rederier byggdes 
under kriget över 40 fartyg. Under 1942 
levererades 16 fartyg, vilket var det störs
ta antalet som levererats under ett år.

Efter kriget fortsatte verksam heten 
som tidigare, men 1956 kom varvet or

ganisatoriskt att delas upp i två enheter: 
William Doxford and Sons (Shipbuilders) 
och William Doxford and Sons (Engine
ers). Man separerade alltså varvsverk- 
sam heten från m otortillverkningen. I 
fortsättningen kom det att bli en avse
värd turbulens när det gällde varvets 
organisation, vilket kom att innebära 
sam m anslagningar med andra varv i 
Sunderlandregionen.

1961 var det dags för den första sam
m anslagning då D oxfordvarvet gick 
samman med ett annat varv i Sunder
land, Laing and Thompson i Deptford, 
som ligger helt nära Pallion, där ju Dox
ford hade sin verksamhet. Namnet på 
denna konstellation blev: Doxford and 
Sunderland Shipbuilding and Engine

ering Co. Tydligen tog det fem år innan 
sammanslagningen var helt fullbordad. 
Under perioden 1946-1966 byggdes 123 
fartyg vid varvet, och av dessa var 23 
tankfartyg.

Doxford and Sunderland Shipbuilding 
and Engineering Co. förvärvades 1972 av 
det Londonbaserade rederiet Court Line, 
som vid denna tid gick in för en bredare 
verksamhet. Court Line lät bygga Do- 
rington Court, vid Sunderlandvarvet 
J.L. Thompson & Sons som levererades 
1938, och som kom att bli en förebild 
för de Empire-fartyg som M inistry of 
War Transport lät bygga under andra 
världskriget. Detta fartyg sägs också ha 
varit en förebild för Liberty-fartygen. 
Förutom varvet och rederiet hade man
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Denna ritning visar Stena Seawell. Akterut finns två rejäla kranar; förut en helikopterplatta. Under däck finns dykbrunnar (moonpool). Syra som 
används för att få  fart på oljan (well-stimulation) finns akterut, liksom pumpar för att få  ner syran till oljekallorna.

ett flygbolag med samma namn som re
deriet och i samband med detta var man 
en pionjär när det gällde paketresor till 
länderna runt Medelhavet. Aret efter var 
det dags för ett namnbyte på varvet som 
då fick namnet Sunderland Shipbuilders. 
En ombyggnad av Doxfords varvsom- 
råde i Pallion påbörjades också. Court 
Line gick i konkurs med dunder och 
brak redan 1974, och man hade inte ens 
hunnit bygga någon båt för det egna re
deriet. Dessutom hade man lämnat runt 
soltörstande 100000 resenärer i sticket.

Lösningen för Sunderland Shipbuil
ders efter Court Lines konkurs blev 
nationalisering år 1975, och året efter 
stod de båda överbyggda stapelbäddarna 
vid Pallion klara. Det hela kom att kallas 
Pallion Ship Factory. Här byggdes under 
åren 1976-1978 fjorton torrlastfartyg för 
Bank Line, och ytterligare fartyg för 
Bank Lines byggdes vid Deptfordvarvet 
(tidigare Laing and Thompson). Under 
tiden (1977) hade Sunderland Shipbuil
ders fått namnet British Shipbuilders Stena Seawell.
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Ltd. Därefter övergick man att bygga 
bulkfartyg på runt 30000 ton till olika 
rederier.

1986 var det dags för ytterligare en 
sammanslagning, denna gång med Aus
tin och Pickersgill. Den nya konstellatio
nen fick namnet North East Shipbuilders 
Ltd (N.E.S.L.). Austin och Pickersgill var 
kanske mest kända för SD14-fartygen 
som var tänkta att bli en ersättare för 
Libertybåtarna som nu började bli ål
derstigna. SD14-fartygen blev en stor 
framgång för varvet, och totalt byggdes 
211 SD14-fartyg, men flera byggdes av 
licenstagare utanför England. N.E.S.L. 
kom nu alltså att omfatta Doxford; Laing 
and Thompson och A ustin and Pick
ersgill. Ritkontoret var lokaliserat till 
Pallion, och här tillkom flera fartyg som 
kom att ha en anknytning till Sverige.

Stena Seawell 
och Stena Wellservicer 

Stena Seaw ell levererades 1987, och 
Stena W ellserv icer året efter. De var 
high-tech-byggen för oljeplattformar och 
de kom att bli bland de sista nybyggena 
vid Pallionvarvet. Att de var uppseende
väckande konstruktioner kan man sluta 
sig till eftersom Englands prem iärm i
nister M argaret Thatcher döpte Stena 
Seawell. De benämndes: diving, main
tenance support/fire fighting vessels for 
offshore installations. De var mycket 
avancerade och kunde utföra krävande 
uppgifter vid oljefälten. De var utrustade 
med två rejäla kranar på akterdäcket och 
helikopterplatta på fördäcket. Under 
däck fanns det tre dykbrunnar, genom 
vilka även olika typer av utrustning 
kunde sänkas ner förutom dykare. Efter
som dykning var en viktig uppgift fanns 
det även dekompressionskammare och 
dessutom på däck en högtryckslivbåt. 
För att få fart på oljekällor (well-stimu- 
lation) används syra, och syretankar och 
pumpar för detta ändamål fanns akterut
under däck.

Kort efter det att Stena W ellservicer 
levererats beslutades att N.E.S.L. skulle 
läggas ner, vilket så här i efterhand kan 
synas vara synd eftersom man hade ska
pat en nisch i form av avancerade fartyg 
för oljefälten till havs.

Superflexfärjorna 1987-1988
Om byggena för Stena var riktigt high- 
tech, så kom de sista nybyggena från 
Doxford och övriga varv i N.E.S.L. att 
betraktas som motsatsen, men de repre
senterade ett nytänkande när det gällde 
färjor. De var ju tillsam m ans med de 
båda Stenabyggena den sista fartygsse- 
rien som levererades från Pallion.

Vid Pallionvarvet byggdes sju färjor 
av denna typ, nämligen Superflex Alfa;

Superflex A lfa var den första färjan i superflexserien. Foto: Per-Henrik Sjöström

i
c,u

Superflex Bravo.

Charlie; Echo; Golf; India; Kilo; Mike.
Ytterligare superflexfärjor byggdes av 
övriga varv i N.E.S.L. Totalt blev det 15 
stycken Superflexfärjor som byggdes för 
danska redare. Det blev viss oenighet vid 
leveransen vilket gjorde att de drog ut 
på tiden. Man kan ju så här i efterhand 
konstatera att de flesta fortfarande exis
terar, och att man nu kan finna flera av 
dem utanför det avsedda trafikområdet. 
Själv har jag sett Superflex Kilo i Split 
med namnet Split Prvi. Numera tycks 
hon vara ombyggd till offshoe-fartyg.

Konstruktionen är ju något speciell: 
för och akter är identiska. Driften var 
d ieselelektrisk  med tio enheter med 
Cummins dieselmotor och generator som 
var placerade på bildäcket. Det går ett

avgasrör från varje enhet. Det fanns en 
thruster i varje hörn av färjorna.

Flera av Superflexfärjorna har byggts 
om, vissa mer varsamt, andra till oigen
kännlighet. Bland de mer varsam m a 
ombyggnaderna är de som omfattar en 
utvidgning av passagerarutrymmena. 
Större ombyggnader av tre färjor pla
nerades av M ercandia runt början på 
1990-talet. D enna ombyggnad skulle 
omfatta ytterligare utvidgade passage
rarutrymmen samt ett nytt maskineri av 
mer konventionell typ. Man ansåg också 
att andra rederier som hade Superflex
färjor skulle vara intresserad av denna 
modifiering.

P ankrator (Sup erflex  Foxtrot) om
byggdes mer omgripande och den ser nu-
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Här vinkas bilarna in pä M ercandia IV, som trafikerar Helsingborg-Helsingör. Tvä drivenheter vardera med en dieselmotor och generator syns i 
bakgrunden.

mera ut som en helt normal färja, med för 
och akter av traditionellt utseende och en 
rejäl överbyggnad med hytter. Pankrator 
går i trafik i den grekiska övärlden.

Många fortfarande i drift, bland annat 
trafikerar de Helsingborg-Helsingör för 
HH-line. Här finns nu M ercandia IV 
(Superflex November) och M ercandia 
V III  (Su p erflex  Bravo). De flesta är 
igång, men G itte III (Superflex Juliet) 
som länge låg i Helsingborg är nu skro
tad.

N.E.S.L.lades slutligen ner 1988 och vid 
Doxfordvarvet blev 2400 varvsarbetare 
arbetslösa. Nedläggningen skedde efter 
ett visst rävspel i EU, och det anses att 
N.E.S.L. offrades till förmån för varvet 
i Govan. Emellertid sattes det in stimu
lansåtgärder från EU för att lätta upp 
situationen i Sunderland.

Av de övriga varven som in gick  i 
N.E.S.L. finns Austin och Pickersgill 
kvar som reparationsvarv i Hebburn, 
Middlesbrough och Falmouth.

Doxf ordmotorerna: 
rättelser och kompletteringar

Eriksberg hade licens för att tillverka 
doxfordm otorer, och min förm odan 
att de inte tillverkat några sådana var 
felaktig: N.-Göran Jönsson, Bror Nils
son och Pär Olson har kontaktat mig 
och meddelat att Eriksberg byggde två 
doxforddieslar till de norska byggena 
som levererades 1952: Kollgeir (NB 422) 
och Favor (NB 424). De var på runt 18 000 
ton dödvikt och de hade en 6-cylindrig 
doxfordmotor av typ 67LB6.

Bror Nilsson arbetade då på Eriksberg 
som filare och var inblandad i tillverk
ningen av Doxforddieslarna, och han 
kunde meddela att överingenjör Öster
man var över i England och ordnande 
tillverk n in g slicen sen . Ö sterm an var 
mycket stolt över att motorernas vibra- 
tionsfria gång, och demonstrerade detta 
genom att ställa en krona på högkant på 
cylindertoppen under provkörningen.

Pär Olson från Grundsund som då 
arbetade på Eriksberg berättade att dox- 
fordmotorerna förde så mycket oväsen

vid provkörningarna att H älsovårds
nämnden krävde att extra ljuddämpare 
skulle monteras på motorerna för att de 
inte skulle vara alltför störande för om
givningen. Tydligen var de vibrations- 
fria, men inte ljudlösa!

När det gäller junkermotorernas vev
axlar så har Torsten Hagnéus meddelat 
att de bara hade en vevaxel och att de 
övre kolvarna var försedda med ett ok 
som var kopplat till den enda vevaxeln 
liksom på doxfordmotorerna. Enligt vad 
jag kunnat se på nätet var detta fallet 
med de tidigare motorerna från Junker: 
dieslarna som satt i flygplanen hade två 
vevaxlar. Överhuvudtaget tycks mot- 
kolvsmotorernas historia vara lång och 
ganska invecklad.

Källor:
Janes Fighting Ships 1922.
Svensk Sjöfarts Tidning 1993, nr 3, sid 39.
W.J. Harvey, Stena 1939-1989. Göteborg 1989. 
Wikipedia: Opposed-piston engine.
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Håkan Sjöströms vackra tavla pä Spero med grönt skrov specialbeställdes av Klas Brogren till författaren.

Spero med grönt skrov
Anders Bergenek

Den här berättelsen har trådar bakåt 
till min barndom på 1950-talet. Jag 
växer upp på Hamngatan 13 i Halmstad 

med utsikt från vår balkong över hamnen. 
Min far brukar promenera med mig på 
kajerna och berättar om alla fartygen som 
ligger där. Jag är oerhört fascinerad över 
fartygen i sig och inte minst det faktum att 
de kommer till Halmstad från den stora 
världen som jag då vet ganska lite om. På 
nyårsafton brukar alla fartygen tuta. Vi 
står på balkongen och vinkar åt dem med 
brinnande tomtebloss. Jag tycker synd om 
de stackars sjömännen som inte får fira jul 
och nyår med sina nära och kära.

Ungefär 400 meter bort vid tullhuset 
ligger det fartyg jag tycker bäst om. Det 
är Ellerman's Wilson Lines Teano. Hon 
ser större ut än de andra fartygen inne i 
hamnen. Hon är också färgstarkare med 
sitt gröna skrov och sin röda skorsten. En 
vinterkväll i slutet av 1950-talet tar jag själv 
en promenad ner i hamnen för att titta på 
Teano. Jag är inte fyllda tio år men min

far har lärt mig att inte gå under lyftkra
narnas hängande last och hålla mig borta 
från brädstaplar som kan rasa. Jag känner 
mig trygg där jag står i kvällsmörkret 
och tittar på lastningen av den kraftigt 
upplysta Teano. Jag är nästan förtrollad 
av den vackra synen.

År 1964 flyttar vi från Hamngatan. Jag 
är nu mer intresserad av färjan Prins Ber-

Författaren fotograferad 1962 på balkongen med 
utsikt över Halmstads hamn.

til som seglar från Halmstad. Som andra 
tonåringar gillar jag att vara med kamra
ter, är intresserad av musik, fotboll och så 
vidare. Teano och hennes efterföljare är 
inte längre så spännande.

Resa till språkkurs i England
Mina föräldrar försöker ge mig och mina 
syskon chansen till att åka på en språkkurs 
i utlandet. Själva har de inte varit längre 
än till Danmark. År 1968 beger jag mig 
till Concord College i Tunbridge Wells, 
söder om London. Att flyga är det inte tal 
om bland annat av kostnadsskäl. Istället 
åker min kamrat och jag med England- 
Sverigelinjens färjor Spero och Saga. Spän
ningen är enorm inför det stora äventyret 
som väntar.

Spero är fartyget som förkroppsligar 
flera av mina drömmar. Jag slukar sedan 
flera år alla böcker jag kan komma över 
om andra världskriget. England är mitt 
favoritland. Jag beundrar dess politiker 
och militärer som under kriget stod upp
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Författarens barndomsfavorit s/s Teano vid Tullkammarkajen i Halmstad. Foto Hull Maritime 
Museum.

mot nazismen. Samtidigt är jag fascinerad 
av den moderna popkulturen med dess 
rötter i swinging London. Brittiska Spero 
innebär mitt första möte med detta spän
nande land.

Upplevelsen blir inte mindre av att jag 
har läst att Speros befälhavare David 
Stokes är en veteran från kullagertrafiken 
under andra världskriget. Den gick mellan 
Lysekil och Hull. Det är också just Hull 
som vi är på väg till.

David Stokes tjänstgör inte då vi åker 
men i övrigt blir jag inte besviken. Far
tygets inredning speglar väldigt tydligt 
den brittiska efterkrigstidens smak. Den 
är spatiös som på en liner men i övrigt 
ganska enkel. Det är mycket träpaneler 
men också ganska billig skinnimitation 
på en del möbler.

Maten är definitivt brittisk även om jag 
försiktigtvis äter spagetti och köttfärssås 
till lunch och smörgås på kvällen. Perso
nalen i båda barerna är män i femtioårs
åldern med mustasch. De är ytterst artiga 
och tilltalar mig med "sir". Jag känner mig 
genast hemma i miljön. Många år senare 
kommer jag att skratta då David Stokes 
berättar för mig att rederiet fick avskeda 
just de här två personerna för att de sålde 
sprit vid sidan om kassaregistret och tog 
pengarna själva. Sjutton år gammal trodde 
jag inte att något sådant kunde ske i ett 
kulturland som England.

Språkresan är lärorik och rolig. Min 
kamrat och jag åker sex veckor senare 
hem med Saga som visar sig vara mycket 
elegantare än Spero. Det blåser bra och 
vi är båda sjösjuka. Det här är dock en 
annan historia.

Intresset växer för Spero
Hemkommen börjar jag leta uppgifter om 
Spero. Rederiet är ju Ellerman's Wilson 
Line. Jag är medveten om att det är samma 
ägare som min barndoms favorit Teano 
hade. Det konstiga är att Teano hade grönt 
skrov medan Speros är grått. Med tiden 
tar jag reda på att Spero faktiskt byggdes 
med grönt skrov. Detta väckte anstöt hos 
partnern Svenska Lloyd som inte tyckte 
att hon såg ut som ett passagerarfartyg. 
Det prestigefyllda engelska rederiet ville 
emellertid inte anpassa sig till de svenska 
fartygens vita skrovfärg. Istället målades 
Spero vid första varvsöversynen om i 
rederiets kylfartygs gråa skrovfärg.

Hemresan gick via Göteborg med Svenska Lloyds Saga. Arkiv Bruce Peter.

Nu föds tanken hos mig att jag vill ha ett 
kort på Spero med grönt skrov och en lång 
resa börjar. I Svensk Sjöfarts Tidning finns 
en svartvit bild publicerad men jag vill 
ju se Spero i färg. Jag skriver till rederiet 
utan att få svar. Antikvariat är en annan 
möjlighet och jag är trägen gäst i sådana 
affärer under nästan 20 år. Framgången 
uteblir tyvärr. Det är som att leta efter en 
nål i en höstack.

På 1980-talet börjar jag kommunicera 
med en del sjöfartsvänner både i Sverige 
och i utlandet. Alla vill hjälpa mig att 
hitta bilden på Spero med grönt skrov 
men ingen lyckas. Vid den här tiden lär 
jag också känna Klas Brogren som har 
världens största bildsamling på färjor i sitt 
företag. Bilden jag söker lyser ändå med 
sin frånvaro. Inte heller via Klas unikt 
stora nätverk når jag några framgångar.

Kontakt med David Stokes
År 1983 börjar jag skriva artiklar till Klubb 
Maritims tidning i Båtologen. Jag drivs 
egentligen av tre faktorer. Jag älskar för 
det första att dokumentera historia. För 
det andra ger artikelskrivandet ett giltigt 
skäl att söka upp och intervjua gammalt 
sjöfolk. För det tredje innebär artiklar 
hos Klubb Maritim att de lägger in sina 
kanske bästa foton där. Att se dem blir 
min belöning.

Min första artikel handlar om Lion 
Ferry. Den andra artikenl handlar natur
ligtvis om Spero. Kanske någon i Klubb 
Maritim har en bild på henne med grönt 
skrov? Nej, så är det inte. Spero tycks inte 
ha lyckats få ut de svenska båtologerna på 
någon fotosafari.

I samband med arbetet med artikeln 
om Spero får jag kontakt med den första 
befälhavaren, David Stokes. Jag hittar ho
nom via brittiska ambassaden i Stockholm

Länspumpen 2014:1 45



, an na n ia n  ■>■■■■ m i

Det här fotot användes i många presentations- 
artiklar om Spero. Foto frän Hull Maritime 
Museum.

med stöd av den pensionskassa som beta
lar hans pension. David Stokes bor i Bever
ley några mil norr om Hull. Jag skickar ett 
brev och hoppas på kontakt. Han meddelar 
att han just när han får mitt brev är på väg 
på en bilsemester i Yorkshire Moors. Han 
ska svara då han kommer hem.

Det gör David Stokes några veckor se
nare. I ett tätt skrivet brev ger han svar på 
de frågor jag ställt. En av dem är om han 
har något färgfoto på Spero med grönt 
skrov. Han har ju trots allt varit med och 
byggt fartyget. Svaret är även nu nej. Dä
remot har han bilder där skrovet är grått. 
Det har ju även jag.

Det går mot jul i Västervik där jag bor 
med min familj. Jag funderar på om jag ska 
skicka ett julkort till David men gör det

Last och passagerarfartyget R ollo  i väntan på avgång frän Masthuggskajen i Göteborg. Arkivbild 
Bertil Söderberg.

först inte. Det känns lite påfluget tycker 
jag. Några dagar före jul dimper det ner 
ett påkostat julkort med relieftryck med 
vapnet för Hull Trinity House. Det är 
från David. Jag springer ut och köper det 
största julkortet jag kan hitta i Västervik 
och skickar det till familjen Stokes i Bever
ley. Så inleds en lång brevkorrespondens 
oss emellan. Den kommer att vara nästan 
tjugo år.

I samband med artikelskrivandet till 
Båtologen kontaktar jag Cammell Laird 
i Birkenhead, varvet som byggde Spero. 
Jag försöker ge sken av att vara en seriös 
skribent och frågar efter färgbilder på 
Spero med grönt skrov. Tyvärr, blir svaret. 
Något sådant kan de inte hitta. De skyller 
på oordning i sitt arkiv. Jag lyckas dock 
komma över en GA-ritning på fartyget.

Sommaren 1988 är vår familj i England 
på bilsemester. Vi besöker då David och 
hans fru Joyce. Det visar sig att David är 
lika fascinerad av Sverige som jag är i Eng
land. Han har en svensk björk i trädgården

Spero med grönt skrov på ett svartvitt foto taget vid provturen.

Speros befälhavare David Stokes har en viktig 
roll i den här berättelsen.

och matsalsmöbeln är i "svenskt teak" från 
1950-talet, inköpt i Köpenhamn. Det finns 
också en svensk bordsflagga i matsalen.

Vilka andra fartyg har då David tjänst
gjort i. Jo, han berättar att han var den 
förste befälhavaren i Teano och att han 
varit mycket i Halmstad. Låg där inte en 
rakbladsfabrik på andra sidan hamnen, 
frågar han? Jovisst, det är helt rätt. Den 
hette Matadorverken. Sedan var David 
många år i Rollo i trafiken mellan Hull 
och Göteborg. Det verkar ha varit hans 
favoritfartyg. Från Spero, som var hans 
sista befäl, minns han mest bekymmer.

Självklart frågar jag igen om foto på 
Spero med grönt skrov. Nej, han är inte 
någon nostalgiker som har sparat på så
dant från sina fartyg. Han lovar dock att 
höra med sina gamla gillesvänner på Hull 
Trinity House om någon kan ha en sådan 
bild. Tyvärr blir det inget napp på det här 
sättet heller.
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Det passagerarförande lastfartyget R ollo  gick pä linjen Hull-Göteborg under mänga är. Hon var ett vackert fartyg och kanske inte sä konstigt att 
David Stokes gillade Rollo.

Spero med grönt skrov
Under 1990-talets början skriver jag flera 
artiklar till Klas Brogrens tidning Cruise & 
Ferry Info. Jag vill inte ha betalt. Klas lever 
på detta och för mig är det en hobby. En 
dag kommer Klas helt överraskande hem 
till mig. Han frågar, vilket fartyg är det 
du alltid letar efter bilder på? Jag svarar 
Spero. Och med vilken färg på skrovet, 
frågar Klas. Grönt, svarar jag. OK, säger

Författarens vän Klas Brogren blev den som till slut lyckades finna Spero med grönt skrov. Se 
bild pä sidorna 44 och 50.

Klas, jag har inte kunnat hitta någon så
dan bild men här är en målning på Spero 
med grönt skrov, som jag har beställt till 
dig som tack för dina tjänster. Det är den 
fantastiske Håkan Sjöström, som har gjort 
konstverket. Det sätts naturligtvis upp på 
en paradplats i vårt hus.

En dag ringer David mig och är lite 
uppjagad. Han har talat med en kollega 
på rederikontoret som heter Bob Fewlass

och som skriver en universitetsuppsats 
om kullagertrafiken. Fewlass behöver 
hjälp med att översätta svenska källor till 
engelska och David har rekommenderat 
min hjälp. Nu är han lite förtvivlad över att 
det kanske kommer att innebära mycket 
arbete för mig. Jag säger att det inte är 
några problem. Jag är själv ganska inläst 
på frågan.

På det här sättet får jag kontakt med 
Bob Fewlass och levererar med tiden 
översättningarna till honom. Han frågor 
då naturligtvis om det finns något som 
han kan göra för mig. Blixtsnabbt svarar 
jag att jag gärna skulle vilja ha ett foto på 
Spero med grönt skrov och berättar att 
jag letat efter en sådan bild under mer än 
20 år. Konstigt, tycker Fewlass, det fanns 
ju massor av färgbilder på henne. Jag tog 
själv en diabildserie på henne. De bilderna 
finns just nu på min vind. Oj då, säger jag, 
jag skulle oerhört gärna vilja ha kopior 
på de bilderna. Det går inte just nu säger 
Bob Fewlass. Du förstår, jag har ett dåligt 
knä, som ska opereras och kan inte klättra 
uppför stegen. Jag ska fixa det senare. Så 
länge sänder han en stor plansch till mig 
på Spero, dock med grått skrov.

Bob Fewlass skaffar sig den trevliga 
vanan att ringa upp mig varje nyårsafton 
och önska gott nytt år. Vi pratar alltid en 
del och så fort det känns hövligt brukar jag 
fråga efter diabilderna på Spero med grönt
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H U L L  A N D  L O N D O N  T O
G O T H E N B U R G

År 1966 såldes det här målade vykortet ombord. Färgerna är korrekta men konstnärligt finns en 
del att önska.

skrov. Javisst, säger han, men det är svårt 
att komma upp på vinden. När knät är 
opererat får han hjärtbesvär och vågar inte 
utsätta sig för den extra ansträngningen. 
Några bilder på Spero med grönt skrov 
kommer aldrig.

Spero i Grekland
En vinterdag 1999 frågar Klas Brogren 
mig om jag inte ska följa med honom till 
Grekland dit han ska på en affärsresa. Då 
kan du ju ta farväl av gamla Spero, nu 
Sappho för hon kommer säkert att skrotas 
snart, tror han. Vid påsktid åker vi ner och 
jag får åter trampa däcket på det fartyg, 
som betydde så mycket för mig drygt 
trettio år tidigare. Väldigt mycket är sig 
likt. I Grekland har hon blivit något av ett 
kultfartyg för besättningen. De uppskattar 
bland annat hennes goda sjöegenskaper. 
Jag ringer från bryggan till David Stokes 
och överbringar varma hälsningar från 
den nuvarande befälhavaren.

I Piraeus hittar jag i en maritim bokaf
fär en nyutgiven, stor, brittisk bok om 
Ellermans W ilson Line. Jag köper den 
naturligtvis. Den innehåller bilder på alla 
deras fartyg, dock i svartvitt.

David Stokes avlider
Till julen 1999 kommer det inget julkort 
från familjen Stokes. Jag anar vad det 
innebär. Några veckor in i januari 2000 
kommer ett brev från Joyce Stokes med 
beskedet att David varit sjuk under julen 
och att han nu har avlidit. Jag beklagar 
sorgen och pratar lite med Joyce. Jag berät
tar att det är konstigt för Bob Fewlass har 
inte ringt som vanligt till nyår och inte 
heller för att berätta om Davids bortgång. 
Men, säger Joyce bestört, vet du inte att 
han också har dött? Han begravdes samma 
dag som David.

Inom mig tänker jag tankar som jag 
inte kan uttala. F-n, där rök säkert sista 
chansen att få en bild på Spero med grönt 
skrov. Inför Joyce beklagar jag det tråkiga

i mr Fewlass bortgång.
Jag börjar nu fundera på att skriva en 

artikel om David Stokes liv. För att göra 
detta behöver jag ta semester och åka till 
England för att göra intervjuer och leta 
uppgifter i arkiv. Joyce Stokes lovar att 
ställa upp. Jag får också goda kontakter 
med Hull Trinity House, Hull Maritime 
Museum och University of Hull. Alla lovar 
att ta emot mig. Till museet ringer jag och 
frågar om det finns foton på Spero i deras 
arkiv. Absolut, är svaret. Det finns sanno
likt inget fartyg från Hull som är så mycket 
fotograferat. Vi har en stor låda med bilder. 
Nu, säger jag till min fru, kanske jag ändå 
har bra chans att få tag på ett foto på Spero 
med grönt skrov.

Jag har underbara dagar i Hull och Be
verley. Att ha varit vän med David Stokes 
innebär att alla dörrar öppnas. Jag be
handlas som en VIP i alla avseenden. Joyce 
bjuder på söndagsmiddag och vi pratar en 
hel eftermiddag om David och hans liv. Jag 
prövar igen att fråga om hon kanske hittat 
några bilder på Spero med grönt skrov? 
Joyce förstår inte varför jag vill ha det. Jag 
har ju andra bilder på fartyget. Det ser ju i 
princip likadana ut. Nej, hon kan inte min
nas att hon har sett några sådana bilder.

Baksidan pä en broschyr om Spero.

f  . t
ym-
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Turlista för de samseglande rederierna.

Nästa dag är jag på Hull Maritime Mu
seum. Skälvande öppnar jag lådan med 
bilder på Spero. Jag tar ut dem en efter 
en. Det är massor av flerdubbla dubblet
ter. På många foton har hon grönt skrov 
men de är alla i svartvitt. På färgbilderna 
är skrovet genomgående grått. Det är ett 
roligt besök och jag blir mycket vänligt 
behandlad. Ändå är jag lite besviken då 
jag promenerar hem till mitt hotell.

Sista kvällen i Hull ringer Joyce och 
undrar hur det har gått. Hon är så orolig
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Bilderna pä denna sida är ur en broschyr som 
fanns ombord pä Spero. De är ett tidsdokument 
från mitten av 1960-talet och ger en bild av hur 
det var att resa med färja till England.

För att lättare orientera sig ombord delades enkla planskisser ut. Jag sov i hytt 209 pä D-däck.

att hotellet inte har varit fint nog eller att 
jag inte har fått prata med rätt personer. 
Jag försäkrar henne att jag har fått massor 
av uppgifter till min artikel och känner 
mig väldigt nöjd. Förresten, säger Joyce då, 
letar du fortfarande efter ett foto på Spero 
med grönt skrov? Jag svarar naturligtvis ja 
med en lite uppgiven ton. Jag har letat här 
hemma, säger Joyce och har faktiskt hittat 
ett foto. Jag försöker ta det lugnt. Är det 
verkligen ett foto, frågar jag? Det finns flera 
målningar på henne som jag redan har. Det 
står Kodak på baksidan, säger Joyce, så det

måste väl vara ett foto. Vill du ha det? Ja, 
tack hemskt gärna, svarar jag.

Några dagar efter att jag har kommit 
hem kommer fotot från Joyce. Det är helt 
rätt, det står Kodak på baksidan. Det är ett 
foto som jag själv har tagit i vårt hem på 
Håkan Sjöströms tavla. Självklart hade jag 
skickat det till David.

Kontakten med Hull Maritime Museum 
var så positiv att jag nu sätter mig i kontakt 
med ett flertal sjöfartsmuseer i England. 
Ingen har dock något kort på Spero med 
grönt skrov. Jag prenumererar på Ships

Monthly och skriver till dem och frågar 
efter ett sådant kort. De svarar inte ens och 
jag avslutar prenumerationen.

Äntligen ett foto med grönt skrov
Under 2000-talets första årtionde lär jag 
känna flera nya, mycket seriösa färjehis- 
toriker. Har de, det kort jag söker? Nej, 
tyvärr! Alla är lika fascinerade av det 
faktum att en sådan bild kan vara så svår 
att hitta. De kontrollerar med sina egna 
kontakter vilket jag tror inkluderar i stort 
sett alla kända färjeskribenter.
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Till slut-fo to t på Spero med grönt skrov som Klas Brogren lyckades ta fram!

En dag kommer ett tjockt kuvert från 
Hull Maritime Museum. Det visar sig 
vara lite olika saker med anknytning till 
Ellermans Wilson Line; tändsticksaskar, 
almanackor, en fällkniv och så vidare. 
De är inlämnade av en mrs Fewlass, som 
beskrivs som änka till en av rederiets med
arbetare. Museet ser ingen anledning att 
spara dem. Jag ringer till intendenten för 
museet och berättar att denna dam på sin 
vind sannolikt har en ask med diabilder 
på Spero med grönt skrov. Han lovar att 
höra av sig ifall hon återkommer. Sedan 
är det tyst.

Spero passerar under Älvsborgsbron, sannolikt pä senvintern 1967, för att visas upp med sitt 
nymålade skrov.

Runt 2005 börjar jag ge upp. Under 
drygt 35 år har jag letat efter en bild som 
hela tiden har gäckat mig. Åren har gått 
och minnena av Spero och vänskapen 
med David Stokes bleknar. Mina främsta 
fartygsupplevelser får jag numera på 
kryssningar tillsammans med min fru.

Vännen Klas Brogren har emellertid inte 
slutat sitt sökande. En dag 2008 hittar han 
i en brittisk sjöfartstidning en annons om 
en nyutkommen bok som heter något i stil 
med Building ships on Mersey. Vid den flo
den var ju Spero byggd så Klas kontaktar 
författaren och frågar om det i boken finns

någon bild på Spero med grönt skrov. Sva
ret är nej men följs av den förvånade frågan 
om Klas vill ha en sådan bild. Nu är Klas 
inte speciellt förtjust i traditionellt byggda 
färjor som Spero så han framhåller att han 
frågar för en väns räkning. Det kan jag 
säkert fixa, svarar författaren. Jag tror att 
jag har en kamrat som har en sådan bild.

Klas får den här bilden inskannad och 
kontaktar mig med det glädjande beske
det. Det är konstigt att när man slutar 
anstränga sig så händer det man vill av sig 
själv. Det finns bara ett problem. Fotot är 
ganska svårt angripet av tidens tand. Det 
gröna skrovet är mörkblått och skorstenen 
nästa lila. Med dataprogrammet Photo 
Shop blir resultatet ändå hyfsat.

Till jul 2012 köper jag en ny dator av mär
ket Mac. Det innebär att jag kan skaffa mig 
bildbehandlingsprogrammet Aperture. Ett 
knappt år senare går jag in och bearbetar 
fotot på Spero igen. Nu blir resultatet så 
bra att jag blir nöjd. Jag är äntligen i mål.

Jag känner stor tacksamhet 
Spero är borta. David Stokes finns inte hel
ler. Klas Brogren avled tidigt 2013. Mycket 
har hänt och mycket har förändrats under 
de här åren som jag sökt efter ett gäckande 
foto. Jag känner en ödmjuk tacksamhet till 
dem som har hjälpt mig och till det faktum 
att jag till slut faktiskt har fått se Spero 
med grönt skrov!
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Vy av museets exteriör. 1 bildens mitt ser man bron som leder till Kronborg och under denna hörsalen. Museets utställning finns i utrymmen utanför 
dockans väggar. Museets arkitektur har imponerat stort pä New York Times, som listar det som ett av 52 platser värda att besöka.

Nytt sjöfart smuseum i Helsingör

Eric Hallberg

Museibyggnaden
Det har ju funnits ett sjöfartsmuseum tidi
gare i Helsingör. Det kallades Handels- og 
Sofartsmuseet och var inhyst i den andra 
våningen på Kronborgs slott under nästan 
100 år. Det är ju numera stängt och sam
lingarna är flyttade till det nya museet som 
ligger helt nära Kronborg. Det nya museet 
invigdes i oktober 2013, lite försenat efter
som invigningen var planerad att äga rum 
i juni, men ett kraftigt skyfall gjorde att 
invigningen fick skjutas upp till 5 oktober. 
Museet har också bytt namn och heter 
numera Museet for Sofart, vilket mycket 
passande förkortas M/S.

Tankarna på ett nytt sjöfartsmuseum 
kom upp redan 2004, och tidigt kom idén

upp att museet skulle lokaliseras till områ
det där tidigare Helsingörs varv var loka
liserat. Det före detta varvsområdet kallas 
nu Kulturvasrftet och namnet antyder ju 
den nuvarande verksamheten, och stora 
förändringar av många av byggnaderna 
på området har skett. Fem arkitektfirmor 
utsågs att komma med förslag 2007, och 
det blev BIG, Bjarke Ingels Group som 
utsågs till vinnare. År 2010 togs det första 
spadtaget till det blivande museet, och 
planerna var alltså att det skulle invigas i 
juni 2013. Flera fonder har gjort det möjligt 
att bygga museet som kostnadsberäknades 
till 300 miljoner.

De nya lokalerna ligger alltså på Hel
singörs varvs gamla område, helt nära

Kronborg. Museet är alltså beläget i, och 
framförallt runt, den torrdocka som hade 
nummer 1 under varvsperioden, och som 
anlades 1953. Det allra mesta av museet 
ligger alltså utanför de gamla dockväg
garna, men det går glasklädda gångar 
tvärs över dockan som förbinder de olika 
delarna av museet med varandra. Det 
finns också en hörsal som ligger inne i 
själva dockan. Museet är underjordiskt, 
och det finns tre våningar som alla ligger 
under markplanet. I den översta våningen 
finns receptionen och en museibutik, 
med mycket sjöfartlitteratur, och i den 
understa våningen finns bibliotek, kontor 
och en restaurang. Samlingarna inryms 
i långa salar som hänger ihop utan att
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Filmen Martha finns representerad i en monter. Välkommen till tatuerarenl

vara avgränsade från varandra. Golvet i 
utställningssalarna sluttar, vilket gör att 
man utan att behöva gå i trappor kan se 
hela utställningen.

Utställningen
Utställningen har ju givetvis blivit moder
niserade jämfört med det gamla museet 
och de olika delarna av utställningen kny
ter an till olika teman. Här finns det när 
man från receptionen kommer in i själva 
utställningen exempel på olika personer 
och föremål från sjön som blivit populära 
i det allmänna medvetandet (Vores alle- 
sammens somand). Som exempel på detta 
har vi exempelvis kapten Haddock från 
Tintinserierna, kapten Långstrump och fil
men Martha. Den filmen är ju dansk, men 
jag har förstått att den har hängivna fans 
i Sverige också. Fortsätter man rakt fram 
möts man först av ett antal galjonsfigurer, 
varav jag i alla fall kände igen en från det 
gamla museet på Kronborg.

Nästa avdelning är en utställning om 
hamnar (Porten till verden). Den mest 
iögonfallande detaljen här är nog en ta- 
tueringsavdelning som nästan ser ut som 
en tandläkarmottagning. Här finns allt 
från "red light district" till sjömanskyrkor 
presenterat. Speciellt intressant tycker jag 
att det är med exempel på saker som sjö

männen tog med sig hem från främmande 
länder. Jag själv har elefanter, snäckor och 
sågfisksvärd som min far tog med sig 
hem. De engelska porslinshundarna är 
riktigt typiska. Tydligen var det så att de 
sattes så att de tittade ut när sjömannen 
var till sjöss, och in i lägenheten när han 
var hemma. Denna avdelning är ganska 
kompakt anordnad, men det passar ju bra 
eftersom livet i hamnarna upplevdes som 
ganska stökigt.

I nästa avdelning finns en konstruktion 
som liknar ett båtskrov och inuti detta 
finns olika aspekter på livet ombord pre
senterade (Om bord). Exempel på detta är 
vakter, isolering, fackföreningar och mat. 
Även här har man ett historiskt perspektiv.

Därefter kommer en avdelning som 
behandlar navigation (Navigation og ver- 
densbilleder), med montrar som behandlar 
olika aspekter av detta: kronometerar, lod, 
loggar, sjökort och fyrar bland annat. I 
varje monter ges en historisk tillbakablick. 
Montrarna är här mycket spatiöst anord
nade och på väggarna projiceras rörliga 
vågor, och fartyg som har navigerat fel, 
alltså gått på grund.

Kommen så långt har man kommit till 
den gamla dockans sydligaste ände, och 
här kan man gå ner till restaurangen, el
ler fortsätta att titta på samlingarna. Man

har nu ganska omärkligt kommit ner en 
våning, eftersom golvet ju sluttar. Här 
finns det modeller och tavlor av fartyg från 
skilda epoker och av olika storlekar (Alle 
tiders skibe). Antalet modeller är inte så 
stort, om jag räknade rätt var det totalt 11 
stycken. Den allra äldsta är en karack från 
1400-talet, den senaste från 2000-talet. En 
modell av amerikaångaren Frederik VIII, 
är rejält stor, gissningsvis är den cirka tre 
meter lång. Karacken är inte heller så stor, 
och Jytte Bewa är uppskattningsvis 59 cm. 
Modellerna i sina vitriner är föredömligt 
beskrivna med upplysningar om: namn, 
byggnadsår, byggnadsplats, typ, längd, 
besättningsantal och trafik. Detta med 
texter som finns på vitrinernas baksida 
och som kan läsas på några meters håll.

Direkt efter detta kommer en avdelning 
som behandlar dansk sjöfart under världs
krigen (I krigens skygge). Här finns minor, 
en torped och en 8,8 cm kanon, förutom 
flera modeller av fartyg som sänkts. De 
modellerna är inte placerade på normalt 
horisontellt sätt, utan visas under det att de 
sjunker. Det finns också besättningsbilder 
från fartyg som förolyckades under krigen. 
Många danska fartyg var i tjänst hos de 
allierade under andra världskriget. Skol- 
skeppet Danmark lämnade sitt hemland 
1939, och kom tillbaka efter 6 år och 97
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I montern till vänster finns lod, i montern till höger loggar. Pä väggen 
projiceras vägor och grundstötta fartyg.

Fartyg frän olika tider och av olika typer finns i montrarna och pä tavlor 
i detta parti av utställningen.

dagar. Under bortavaron hade hon ingått 
i den amerikanska flottan. Denna avdel
ning är också, liksom den om hamnarna, 
ganska kompakt anordnad.

Fortsätter man nerför det försiktigt 
sluttande golvet kommer man till en 
avdelning som visar dansk sjöfart ur ett 
historiskt perspektiv (Teselskabet -  den 
forste globalisering), med modeller och 
exempel på de varor som de transporte
rade. Det är främst trafiken på Ostindien 
och Västindien under 1700- och 1800-ta- 
len som illustreras. De viktiga varorna 
från Ostindien var tyg och porslin, och 
Danmark hade flera stödjepunkter här, 
till exempel Trankebar i södra Indien. 
Trafiken på Västindien var främ st in
riktad på socker. Trafiken på Färöarna 
var betydande: under 1700-talet expor
terades stora mängder långstrum por 
härifrån till Danmark, över 80000 par. 
Man antar att det smugglades ungefär 
lika mycket.

Till slut förflyttas man till en exposé 
(Hele verden i din inkobskurv) över dansk 
sjöfart av idag. Här kan man på väggen 
följa danska fartygs kurser över haven 
med hjälp av stora bildskärmar. Så vitt jag 
kunde se var den aktuella tiden mars och 
april 2012. Vid sidan av detta projiceras 
andra verksamheter med anknytning till 
fartygens laster: exempelvis interiörer 
från slakterier och textilfabriker. Det finns 
också mindre monitorer där man kan följa 
olika viktiga händelser för sjöfarten under 
efterkrigstiden. I denna sal finns också 
några rejäla modeller av nutida danska 
handelsfartyg, till exempel den stora 
containerbåten Msersk Mc-Kinney Mol
ler med exempel på olika typer av laster, 
exempelvis djupfryst fisk (Pangasius), lek
saker, kläder och skor.

Ja, kommen så långt har man kommit 
ner till den understa våningen. Här finns 
också en del av ett nästan 400 år gammalt

vrak (Tidsvraget), vilket kan ge en orsak 
till att fundera på tidens gång. Det finns 
också en specialutställning som med stora 
fotografier som visar hur museet byggdes.

På vägen ut mot receptionen kan man få 
reda på den exakta positionen tack vare en 
lysboj som projicerar longitud och latitud 
på golvet. Här finns också en tänkvärd text 
på väggen: Der er tre slags mennesker: de 
levende, de dode og de sofarende. Dessa 
visa ord kommer från Anacharsis, en grek 
som levde ca 600 år före Kristus. Men man 
kan nog anta att han inte uttryckte sig på 
danska.

Utställningarna är arrangerade av den 
holländska firm an Kossmann.dejong, 
och de har lyckats synnerligen väl med

Pä utvägen (eller pä vägen in till utställningen) kan man fä  reda pä exakt var man befinner sig 
tack vare den alldeles speciella tysbojen.

utställningen, som är mycket tilltalande 
och intressant. Man kan säga att det gamla 
museet på Kronborg hade en imponerande 
exteriör. I det nya museet är det interiören, 
det vill säga utställningen och lokalerna 
som är mer imponerande. Det är lite ma- 
rigt att hitta entrén till museet då denna 
är täm ligen diskret utmärkt. Men väl 
inkommen i museet glömmer man det. 
Jag rekommenderar varmt ett besök på 
museet! På museets hemsida (se nedan) 
finns upplysningar om öppettider och 
entréavgifter. -gf

Källor
www.mfs.dk
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Året är med all sannolikhet 1921 och visar upplagda fartyg i älven mellan Pölsebo och Kusten samt Majnabbe. I fotots överdel pä Hisingssidan ses 
Eriksbergs Mekaniska Verkstads flytdockor. Vykort ur författarens samling.

Upplagda fartyg i Göteborgs hamn på 1920-talet
Bertil Söderberg

Efter första världskriget uteblev den för
väntade uppgången inom sjöfarten som 
man hade hoppats på. En anledning var att 

industriproduktionen, som till största delen 
hade bestått av krigsmateriel, hade svårt att 
snabbt ställa om till civil produktion. Sociala 
problem i krigets efterdyningar hade varit 
grogrund för strejker och därför fördröjt 
industrins utveckling.

Frakterna, vilka hade varit mycket höga 
under kriget, hade minskat rejält under 1919. 
Den svenska handelsflottan bestod den 31 
maj 1919 av 1229 ångfartyg om 870638 brut
toton, 410 motorfartyg om 81841 och 1073 
segelfartyg om 121893 bruttoton. Tillsam
mans 2712 fartyg om 1074217 bruttoton.

En liten konjunkturuppgång i början av 
1920 såg lovande ut men i mars började 
frakterna falla igen och resten av året syntes 
ingen ljusning. Det blev sammanbrott och 
fraktraterna som gavs påföljande år täckte 
inte ens kostnaderna. Det blev billigare att 
lägga upp än att segla!

En anledning var att under kriget hade 
i USA producerats många handelsfartyg 
som nu konkurrerade på världshaven om 
frakterna. USA hade ökat sin andel från

4,3% 1914 till 22,7% 1919 av världshandels- 
flottan. En annan anledning var att under 
1920-talet behandlades främmande länders 
handelsfartyg sämre än landets egna. Pro- 
tektionismen frodades då man skyddade

Mänga kanalbåtar var upplagda vid Eriksbergs varv. Arkivbild Bertil Söderberg.

sin egen handelsflotta vilket blev en dubbel
beskattning i många länder bl a i Frankrike 
som befriade sin egen flotta från skatt. Detta 
drabbade den svenska handelsflottan hårt. 
Det var lätt att förstå problemen när man
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Kartorna visar Göteborgs hamn 1930. Men bojarnas placering var samma som 1921. Här ser man från vänster Röda Stens bojar, Kustens bojar, 
Sågens bojar och pä norra älvstranden Pölsebo bojar.

ser att vid krigsutbrott 1914 bestod världs- 
handelsflottan av 47 miljoner bruttoton och 
sommaren 1921 var den 62 miljoner brt trots 
att många fartyg sänktes under kriget.

Det blev prisras på andrahandstonnage 
då allt fler fartyg lades upp. En stor del av 
fartygen skrotades, såldes och nybyggnads- 
kontrakt annullerades. Detta medförde att 
många rederier gick i konkurs. Även varven 
fick problem eftersom en hel del redare hade 
betalat överpriser för nybyggen och nu inte 
klarade betalningarna. Perioden 1920-1925 
var trampfrakterna konstant under de redan 
låga frakterna.

Konjunkturen gick över i depression 
varför många av redarna tvingades lägga 
upp sina fartyg och vid årsskiftet 1920-1921 
var 66 fartyg på 80000 bruttoton upplagda. 
I Göteborgs hamn, liksom i andra svenska 
hamnar, fylldes bojarna med upplagda far
tyg av alla sorter och 1921 var det trångt i 
hamnen. Svenska redare hade sämre möjlig
heter att hålla fartygen i trafik utan förluster 
än grannländerna i Norden, på grund av 
ogynnsamma valutaförhållanden. Följden 
blev att fler svenska fartyg lades upp och i 
Göteborgs hamn låg i maj 1921 fartyg med 
inte mindre än 264000 ton overksamma.

Upplagda fartyg i Göteborg 1921
Enligt en artikel i SST nr 18 år 1921 låg följade 
större fartyg upplagda i Göteborgs hamn.
Transatlantic Tdw
Erken 5000
Bolmen 5200
Kratos 5600
Skagern 8800
Unden 8000
Sydic 7700
Aspen 4950
Gullmaren (segel)______________ 3300
8 fartyg 48550

I Kusten bojar var det fullbelagt med både segel- och ångbåtar 1921. Bild Fotopumpen.
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Utanför Fiskhamnen ligger tvä bojar därefter Flackets bojar utanför Masthuggskajen och tre bojar utanför Skeppsbrokajen.

Svenska Lloyd
Calabria 2450
Dahlia 1480
Ingeborg 1430
Vicia 4200
Göteborg 1040
Scotia 3200
Lunaria 2300
Bothnia 2130
Hispania 2380
Bolivia 2370
Tilia 2500
Anglia 3230
Ring 1600
Frisia 1440
Patricia 2000
Saga 2700
Fritiof 2110
Sylvia 2250

Domald 2815
Scania 635
Elsa Olander (segel) 3300
22 fartyg 47560

Broström
Fermia 720
Cavalla 3700
Götaland 6000
Nippon 7000
Framnäs 1530
Hemland 2650
Fors vik 1900
Svealand 1600
Japan 9000
Högland 3800
Uppland 3500
Smyrna 3000
Falster 800

Carolina, G ötaland och Fryken förtöjda vid 
Sägens bojar. Fotopumpen.

Flackets bojar utanför Masthuggskajen var fullbelagda med upplagda ängare. Bild Fotopumpen.
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Franska Tomtens bojar utanför Packhuskajen och därefter Lilla Bommens bojar.

Vareg och Alice förtöjda vid Flackets bojar. K ratos i hamnen på ett foto frän första världskriget

Uppland i Flackets bojar och Orania akterom. Frank med flera ångare i Flackets bojar.

Nyland 5650
Varna 3830
Småland 3000
Braheholm 8675
Tip 1900
18 fartyg 68255

Ångfartygs Ab Götha
Carl O Kjellberg 650
Wallonia 2250
Orania 3400
Burgundia 2500
4 fartyg 8800

Ångfartygs Ab Nornan
Gylfe 700

Tre ångare med Inga närmast i bild vid Skeppsbrons bojar. I bakgrunden Götaverken med ytter
ligare fartyg. Delförstorat vykort ur Bertil Söderbergs samling.
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Niord 600
Vasa 800
Aurora 700
Svenske 700
Godhem 700
6 fartyg 4200

Sveabolaget
Presto 1300
Dux 1100
Rex 1100
Nautilus 1050
Nörve 225
5 fartyg 4775

Gustaf E Sandström
Bia 4650
Fagern 2300
Carolina 3500
Juno 1450
Magda 3300
Casablanca 1400
6 fartyg 16600

Diverse rederier
Jane 1050
Gustaf 590
Macedonia 2300
Gävle 2300

Jane i Franska Tomtens bojar. Arkivbild Klubb Maritim -  Göteborg.

Uddeholm
Märtha
Greta
Freja
Pallas
Barbro
Elsa
Stina
Cremona
Storvik
Sölve

750 Pedro Christophersen___________6550
500 37 fartyg 62620
500

2250 Diverse segelfartyg
1150 Otti " 280
1900 Panu 280
3050 Gunnar 290
1900 Mary 1100
1750 Sigurd_________________________ 550
4800 5 fartyg 2500

650
Dessutom låg halva kanalflottan upplagd, 
dvs ca 20000 ton.

Upplagda skutor vid pälvirket utanför Masthuggskajen den 13 mars 1922.

Upplagda båtar, 
arbetslösa sjömän, depression

Under kriget hade många rederier tjänat 
mycket pengar. Rekorden i vinstutdelningar 
till aktieägarna slogs hela tiden och 1916 
nåddes kulmen. De flesta äldre etablerade 
rederierna höll sina utdelningar på en ac
ceptabel nivå, men spekulationsrederierna 
som vuxit upp som maneter i havet visade 
inte några som helst hämningar vad gällde 
storleken på vinstutdelningar.

Med detta scenario var det inte så konstigt 
att sjömännen reagerade starkt när redarna

Gertrud
Ester
Ellen
Margit
Leila
Inga
Oscar
Majvik
Mollösund
Pan
Figge
Cimbria
Teutonia
Kullen
Manhem
Liibeck
Malmö
Scandinavic
Tärnan
Storfors
Forshult
Marie

750 Arbetslösa sjömän pä fackets expedition vid Fjärde Långgatan i Göteborg. Denna blev både väntrum 
■700 och värmestuga under depressionen. Bild ur boken Förbund på sju hav.
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markant sänkte de ombordanställdas löner 
efter krigsslutet. Man förhandlade då om att 
krigsriskersättningen skulle göras om till 
dyrtidstillägg. Minfaran fanns fortfarande 
kvar och sjömännen ville ha kompensation 
för den och att även inflationen minskade 
deras köpkraft. Redarna ville minska sina 
kostnader på grund av fallande fraktpriser. 
I januari 1919 brakade det loss i en öppen 
konflikt. Sjömansunionen proklamerade 
strejk med början den 9 januari.

På hösten 1921 sade Redareföreningen 
upp avtalen med de ombordanställdas or
ganisationer. Man var oense om det mesta 
men redarna var hårt pressade av den då
liga konjunkturen och de ombordanställda 
ville ha bättre arbetsvillkor med bl a kortare 
arbetstid. Strejker var omfattande och man 
kan få en inblick hur det var internationellt 
då man jämför löner vid avtalet 1922 då en 
svensk överstyrman hade 350 kronor i må
naden och en amerikansk dito 1100 kronor 
och en tysk styrman 96 kronor i månaden. 
Inte förrän 1939 var lönerna tillbaka på 
samma nivå som 1917!

När båtarna lades upp blev sjömännen 
arbetslösa och många hade ingenstans 
att ta vägen i väntan på hyra. Många drev 
omkring i städerna i hopp om ströjobb och 
avdelningsexpeditionen vid Fjärde Lång
gatan 25 i Göteborg, blev både väntrum och 
"värmestuga" för sjömän som gick arbets
lösa under depressionen.

Demonstration för ny bemanningslag pä Linnégatan i Göteborg den första maj nägot är pä 
1920-talet. Bild ur boken Förbund pä sju hav.

År 1925 stabiliserades fraktmarknaden 
och redarna såg en vändning av konjunk
turen. Man började åter beställa fartyg och 
nu vid de svenska varven som modernise
rats. Högkonjunkturen fortsatte och man 
använde intjänade medel till att beställa 
nybyggen och den svenska handelsflottan 
fick en modernisering bl a med motorfartyg 
för linjetrafiken.

I slutet av 1920-talet skedde en struk
turförändring av den svenska sjöfarten då 
man övergick från lågkostnadsland till hög-

kostnadsland. Även 1929 låg det upplagda 
ångare i Göteborgs hamn. I Flackets bojar 
låg den 14 mars flera gamla Svea-ångare 
upplagda i väntan på frakter.

Källor:
Förbund på sju hav, 1964
Svensk Sjöfarts Tidning
Svensk Sjöfarts Tidning 100 år 1905-2005 
Sveriges redareförening 100 år 1906-2006.

Upplagda ålderstigna Svea-bätar i Flackets bojar den 14 mars 1929. Bild Fotopumpen.
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Mera om 
Hjalmar Branting

I Länspumpen 3 frågar Arne 
Karlsson under Horisonten runt 
efter stationeringar för SSRS 
Hjalmar Branting. Det är en 
glädje att lämna den pusselbit 
jag har.

H jalm ar Branting var åt
minstone under tiden 1959-1976 
stationerad på Kållandsö i Vä
nern, först på Tranholmen norr 
om den ost-västgående leden 
genom Ekens skärgård, inte 
långt från de så välkända nutida 
turistfällorna Läckö slott och 
Spikens fiskehamn.

Senare flyttades stationen in 
till Spiken på fastlandet, antag
ligen 1972 i samband med till
komsten av den snabbare båten 
Signe och Gunnar Nilsson.

Hjalmar Branting byggdes 
om på Kållandsö varv 1964, då 
tidigare styrhytt och däckshus 
i trä ersattes av en modernare 
konstruktion. Räddningsupp

Tidningsurklipp med leveransbild pä rättprämen.

Råttpråmen

I LP 2009:4 efterlyser Chris
ter Carlsson en bättre bild på 
den så kallade Råttpråmen. I 
Hvar 8:e dag fann jag bifogade 
leveransbild på Råttpråmen 
då jag letade efter något helt 
annat. Tidningsklippet som 
Christer hade visar pråmen 
för eller akteri från. På bifogade 
bild syns tydligt att pråmen ser 
likadan ut i båda ändarna, så 
vilket som var för eller akter kan 
ju diskuteras.

Så här skrev man i tidskriften:

dragen vid denna tid gällde 
fortfarande ganska ofta det yr- 
kestonnage som frekvent var 
i trafik.

Själv har jag en personlig er
farenhet av Hjalmar Branting 
från hösten 1961, trots den tra
giska bakgrunden ett trevligt 
minne. Som en av de värnplik
tiga förarna på Skaraborgs Flyg
flottiljs (F7 Såtenäs) räddnings
båt hade vi beredskap i vårt hus 
i hamnen, när trafikledaren, 
TL, ringde strax före övningens 
slut vid klockan 21 och förvar
nade om ett eventuellt saknat 
flygplan.

En man stannade vid tele
fonen och övriga gjorde båten 
klar för avgång. TL återkom 
snart, bekräftade att en A 32 
saknades och beordrade oss att 
gå ut och söka.

Vi gick ut i det svarta mörk
ret och inledde sökandet i en 
känsla av hopplöshet med en 
ganska svag strålkastare som

"Bergsunds mek. Verkstad 
har nyligen till Känsö Karan- 
tänsanstalt utanför Göteborg le
vererat ett "krigsskepp" af mera 
ovanlig typ, snarast en pråm. 
Det är konstruerat af ingeniör 
P. Härdén som jämte doktorerna 
K. Sandén i Stockholm och K.J. 
Gezelius i Göteborg studerat 
anstalter mot råttor i utlandets 
hamnstäder.

Pråmen är försedd med ap
parater för att medelst inpress- 
ning af koloxid i misstänkta

enda hjälpmedel. Efter en stund 
anropade TL på UK-radion och 
anmodade oss att återgå till 
hamnen för att ta ombord vår 
chef, en förste flygtekniker. Un
der det fortsatta sökandet ham
nade vi på grund i den steniga 
skärgården vid Såtenäsmålet, 
men kom loss och sökte vidare.

Framåt småtimmarna åter
kom TL och beordrade oss i 
hamn.

På morgonen hittades haveri
platsen av en helikopter från F 6 
i Karlsborg. Lansenplanet hade 
inte avbrutit anfallsdykningen 
utan slagit ned på ett av områ
dets skär och splittrats i småbi
tar med tvåmansbesättningen 
kvar ombord.

Fyra dykare anlände för att 
bärga materiel för haveriutred
ningen. Under flera dagar låg 
vi på platsen med dykarna och 
även Hjalmar Branting tillkal
lades.

I stationens journal, återgiven

fartyg fullständigt döda och 
utrota skeppsråttorna. Procedu
ren drager några timmar, under 
hvilka människor ej kunna up
pehålla sig ombord, då gasen 
är giftig och måste med stor 
försiktighet handhafvas. Hela 
kostnaden för pråm och attiral
jer är 50000 kronor."

Bogseringen till Göteborg 
gick förmodligen runt kusten 
då leveransen skedde den 17 de
cember 1911. Då jag har en stor 
samling foto och vykort från 
Göteborgs hamn har jag inte 
funnit Råttpråmen på någon 
bild förutom vid sjösättningen 
av pansarskeppet Sverige 1917, 
då Råttpråmen syntes i ena hör
net av bilden på varvet. På den 
lågupplösta bilden gick inte att 
få fram ett foto på Råttpråmen.

Bildtexten till leveransbilden 
löd: "RÅTTKRIG. Den nya rått
pråmen till Känsö karantän
anstalt." Vem fotografen var är 
okänt men klichén gjordes av 
Bengt Silversparre.

Bertil Söderberg

I SSRS årsbok 1962, berättas på 
typiskt korthugget sätt om upp
draget: Assisterat vid bärgning 
av störtat flygplan vid Såtenäs 
9-12 och 6-18 oktober.

Flottiljens tiometers mahog
nybåt saknade värme. För oss, 
och än mer för dykarna, var det 
ett himmelrike att komma in i 
Brantings varma inredning för 
att återfå kroppsvärmen under 
intagande av varm choklad och 
utmärkta skink- och ostsmörgå
sar från flottiljens kök.

De båda skepparna Offer
sten och Jonsson, båda från i 
sjöfartssammanhang på Vä
nern legendariska släkter, var 
mycket trevliga och behandlade 
oss värnpliktiga som jämlikt 
sjöfolk.

Stig-Arne Jacobson

(  . >
Vinjettbilden ovan är fotogra

ferad av Per Lindquist.
I  J

Diverse
Takk for et interessant nr 4. 
Forst og fremst var det betret- 
ningen om Consul Bratt som 
ble bygd i min hjemby Trond
heim som fanget oppmerk- 
sam heten. D ernest var det 
biidet på side 57 som ga meg 
svar på hvilket skip det var 
som hadde lidd den noe ublide 
skjebne å vaere halvt nedseket, 
nemlig norske Polykarp.

Så over till biidet på side 22 
som angir å vise Tor Anglia. 
Imidlertid var det visse kon- 
struksjonsmessige forskjeller 
mellom dette skipet og sos- 
terskipet Tor H ollandia, så 
hensett til dette, våger jeg den 
påstand at det her dreier seg 
om sistnevnte, også ut fra det 
lange navnet på styrbord baug.

En liten morsomhet til slutt: 
På side 23 nevnes at et par av 
Atlantic-skiperne hadde fått 
sponsorer for å bedre stabili
teten. Det måtte vel vaere den 
okonomiske?

Tore Nilsen
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Vilket fartyg?
Fotot föreställer motorseglaren 
Tidan reg.nr 8239 från Lid
köping lastande sågat trä i 
Bergsviken, Glava.

Akter om henne ligger ett 
litet fartyg av vad man kan se 
hemmahörande i Glava och 
med ett namn som ser ut att 
sluta på AV, eventuellt LAV. 
Fartyget ser för stort ut för att 
vara oregistrerat. Jag kan inte 
hitta något registrerat fartyg 
hemmahörande i Glava under 
aktuell period, 1937 till mitten 
på 1940-talet.

Kan någon i läsekretsen  
hjälpa mig med identifiering 
av det lilla fartyget akter om
Tidan?

Olle Gustafsson Vilket är fartyget akter om Tidan i Bergsviken? Foto frän Olle Gustafsson.

Henrys jakter
Jag har några rättelser och 
tillägg till uppgifter i boken 
Fiskebåtarna och varven.

Sidan 199: Selma (GG386). 
Enligt skeppsmätaren var 
byggnadsvarvet i Strömstad. 
År 1929 gjorde Landsfiskalen 
i Hisingens distrikt en ut
mätning av Sargon som hon 
hetat sedan 1925. I brev till 
Kommerskollegium frågade 
han om fartyget var infört i 
skeppsregistret. Han skrev 
vidare att E. Johansson på 
Hönö var befälhavare. För
utvarande ägare var Harald 
Alexandersson, H.A. Roghe 
och Karl Hansson. I april 1930 
fick fartyget ny ägare i Olof 
Eriksson, Öckerö. Namnbyte 
till Britty (GG 139). Nytt netto 
13,40. Enligt fiskets årsbok 
1931/1932 var hemorten Styr- 
sö med Ch. Andreasson som

skeppare. År 1934 såld till JW 
Berg på Hälsö.

Sidan 162: Vanadis (MD 132). 
Efter att ha hört hemma i 
Strömstad som Ulla återfanns 
fartyget med detta namn 1949 
på Hönö som GG 500. John 
Niklasson och John Olofsson 
med Hönö Fisk-Sillsalteri stod 
som ägare. Såldes 1956 till Gö
teborgs Torskmjölsfabrik. Året 
därpå påseglad i Göteborgs 
fiskhamn och sjönk. Bärgades 
och kondemnerades.

S id a n  357: B rö d e rn a  
(GG 398) återfanns i mars 1935 
på Henån som Orion (LL4) 
med C. Olofsson som redare. 
Ny mätning efter förminsk
ning av motorrummet, netto 
19,60. Inga uppgifter om när 
hon såldes därifrån.

Sidan 104: Themis (GG450) 
byggd i Norge och mätt som 
jakt i Göteborg den 3 mars

1911. Brutto 35,68, netto 27,69. 
Hade inget motorrum. In
fördes i skeppsregistret med 
nummer 5507.

Sidan 17: Freden (GG 396). 
Sprang läck och sjönk under 
räkfiske utanför Egersund 
den 9 april 1935. Besättning
en räddades. Det var andra 
gången Viktorsson förlorade 
en båt under fiske. Den 17 
augusti 1932 blev hans båt 
Svea (SD 764) påseglad och 
sänkt av den norska fiskebå
ten Björn utanför Egersund. 
Även denna gång räddades 
besättningen. Denna Svea var 
byggd på kravell 1911 i Norge 
för Birger Johansson i Fiske
bäck som A lfh ild  (GG 471) 
och mätte 13,08x5,30x2,17 m. 
Brutto 24,54, netto 14,18, utrus
tad med en Skandia 15 hk. År 
1920 var hemorten Göteborg, 
ägare fiskhandlare Gustav

Andersson. Båten omdöpt till 
Saga. Såld 1921 till Oskar Möl
ler med flera på Donsö, nytt 
namn Svea (GG471). 1925 var 
bruttot 25,37 och nettot 11,26. 
Såld 1930 till G. Viktorsson 
på Rossö och blev där Svea 
(SD764).

Sidan 26: Viking. Tillhörde 
vadlaget Viking 1915. Brutto 
30,23.1927 brutto 30,13, netto 
11,66. Såld i mars 1928 till 
Oskar Edvardsson på Hönö 
och omdöpt Emma (GG 91). 
M ått 13 ,89x5 ,58x2,27  m. 
Brutto 30,13, netto 8,48. Kan 
vara identisk med den Emma 
(GG 91) av Hönö, ägare Albert 
Andersson, som 1935 mät
tes till 14,04x5,67x2,24, brutto 
30,13, netto 8,48. Därefter inga 
uppgifter.

Henry Jansson

Ett okänt järnskrov vid Tingstad i Göteborg fotograferat av Krister Bäng.

Okänd farkost 
Vid en resa med Diana från 
Göteborg fotograferade jag 
detta flytetyg vid Tingstad i

Göteborg. Skrovet har ju ett 
ålderdomligt utseende, men 
kan någon identifiera det?

Krister Bång

Ångarna Särö med flera
Jag söker bilder och informa
tion om de ångbåtar med nam
net Särö som bland annat gått 
mellan Göteborg och badorten 
Särö under 1800-talets senare 
hälft och början av 1900-talet. 
Några lär ha fortsatt till okän
da bryggor i Onsala. Jag har 
funnit fyra stycken i registren, 
men bara bild på en av dem.

Särö, ex Venern, Göteborgs 
Mek Verkstad #105, 1853, se
nare Marstrand.

Särö Göteborgs Mek Verk
stad #142, 1864, senare Olde- 
vig med mera.

Särö  ex E lfd ro ttn in g en ,
Lindholmen # 252, 1875, reg. 
nr 2255, senare K innekulle, 
såld till Norge.

Särö ex Lilla Edet, Göte
borgs Mek Verkstad #177,1873, 
reg.nr 2540, såld till Finland.

D essutom  bilder och in 
form ation om hjulångaren 
Kungsbacka, Göteborgs Mek 
Verkstad 1835, samt ångaren 
Gottskär, byggd 1893 och såld 
till Norge 1896.

Någon som vet mer om far
tyg och trafik Göteborg-Särö 
-Onsala-Kungsbacka undrar 

Sven-Anders Boman
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Sjösättning vid Lindholmen bevittnad frän Henriksberg. Kan det vara 1948 och i sä fall vilket är fartyget som 
sjösätts? Foto genom Bo Norvinge.

Dokumenterat 
från Henriksberg

Önskar att få klarhet i när en 
filmsekvens från en fartygs- 
sjösättning är filmad. Tyvärr 
är det svårt att utifrån digi
taliserat filmmaterial datera 
filmsekvenser då i detta fall 
fildigitaliseringsfirm an ver
kar ha fått sig tillsänd en kar
tong 16-milimeters film rul
lar, omärkta sådana i en salig 
blandning och bara fört in 
dessa en efter en. Resultatet 
har då blivit svartvitt omväx
lande färg mellan åren 1939 till 
1958 framställt i en för de flesta 
obegriplig röra. Men ändå en 
unik samlad dokumentation

rörliga bilder från staden ur en 
svunnen tid.

Så långt har jag kom m it 
fram till, eller tror mig veta 
att platsen för sjösättningen är 
Lindholmens Varv.

Mycket talar för att året är 
1948 då händelsen råkade fö
revigas både på film och på 
fotografi.

En av Göteborgs större åkeri
ägare J.P. Bergkvist förevigade 
händelsen från Henriksbergs 
restaurang med sin 16-mili
meters filmkamera. Samtidigt 
togs ett fotografi av händelsen 
från samma plats, ett fotografi 
som jag fann i Sveriges Åkeri
företag Västra Götalands arkiv

i m itten av 2013. A ntingen 
är både film sekvensen och 
bilden tagen av åkeriägaren 
och hans dotter, alternativt 
är bilden tagen av en åkar- 
kollega. En teori är att det då 
var i samband med Svenska 
Lasttrafikbilägareförbundets 
årliga kongress som 1948 hölls 
i Göteborg. Datumet var ons- 
dag/torsdag 9-10 juni men 
detta kan ha utspelat sig i nära 
anslutning till detta och då 
kanske redan från den 4 juni 
1948 då det vid sådana sam
manhang flera dagar innan 
övas i den sociala samvaron. 
Vidare är ju också frågan om 
sjösättningar utfördes under

helger. I så fall kan den 6 juni 
strykas som var en söndag.

Om nu årtalet verkligen var 
1948 kan man tack vare hjälp 
från medlem i fartygsforumet 
Landgången inringa fem last
fartyg som byggdes detta år på 
Lindholmens Varv.

Lyngenfjord, Ronda, Three 
Rivers som senare blev Höegh 
Flore. Vidare Höegh Cygnet 
och slutligen Höegh Bell.

Nu är inte årtalet 1948 hug
get i sten, tyvärr. Det finns en 
del som faktiskt talar för att 
året kan ha varit 1946 i form av 
kringliggande filmklipp och 
i så fall finns inga som helst 
ledtrådar annat än att det inte 
var under vinterperioden.

Någon annan ledtråd i form 
av kringliggande film klipp 
kan vara att RMS Caronia möj
ligen strax innan sjösättningen 
avgick från Masthuggskajen 
eller om det var från Stigbergs- 
kajen, men då kan man ju ge
nast avfärda året 1946 då hon 
i sin tur sjösattes först oktober 
1947. Men kanske hörde det 
inte till vanligheten att RMS 
Caronia besökte Göteborg och 
därför går att pricka in ett da
tum även för denna händelse 
som ser ut att ha väckt invå
narnas intresse?

Bo Norvinge, Brälanda 
bosse@norvinge.se

070-587 38 67

Vem vet något om Snurre? 
Den sjunkna båten Snurre 
ligger i Önnered. Bryggan an- 
löptes av ångbåten Göteborg 
-  Särö fram till 1907. Därefter 
hade Vestkustens Petroleum 
försäljning av olja till fiske
båtar från Fotogenboden vid 
O ljebryggan som den även 
kallades. Fotogenboden blåste 
ned i en storm 1938. Önnereds 
sommargästförening köpte då 
bryggan och anlade en dans
bana för sina fester där boden 
stått. Bryggan och dansbanan, 
även om den inte fungerar som 
sådan nu, finns kvar än idag. 
Den förlista båten Snurre har 
enligt obekräftade uppgifter 
gått i passagerartrafik. Typo
graf Rickard Sjökvist tog fotot 
den 24 mars 1931 från Önne
reds Båtvarvs brygga.

Valdemar Johansson

|u ■1 ■

Oljebryggan och fotogenboden i Önnered med Snurre i halvsjunket skick. Foto Rickard Sjökvist den 24 mars 
1931. Frän V Frölunda hembygdsförening.
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Antilope var först u t . ..

Rederi Ab Transal 
i Göteborg

När jag tittade på en leverans
bild av kylfartyget Australic 
för Rederi Ab Transal, blev jag 
förvånad. Stävornamentet var 
Salénrederiernas men det var 
övermålat med samma färg 
som skrovet. Skorstenen var 
målad i Transatlantics färger. 
Här var något som inte stämde. 
Skulle Salénrederierna ta över 
Australic framöver? Så blev 
inte fallet utan Transatlantic 
kom att ta över hela fartyget.

Rederi Ab Transal i Göte
borg var ett samägt rederi av 
Salénrederierna och Transat
lantic med hälften var. Tran
sal skulle endast sköta de sex 
kylfartygen från Eriksbergs 
Varv vilka levererades inom 
loppet av 15 månader! Vid sjö
sättningar med Saléns emblem 
märkta med S.

Antilope S 631220
Albany 640218
Ariel S 640316
Argonaut S 641118
Arawak S 650218
Australic s 650323

Ägarstrukturen lades i part
rederier. Det verkar vara en 
salig blandning med korsä- 
gande i fartygen och det kan 
säkert finnas en förklaring till 
det. Men att äga hälften var 
i två systerfartyg kan synas 
märkligt men är förmodligen 
en ekonomisk konstruktion. 
Angående A ustralic så blev 
hon aldrig helägd Salenbåt 
utan Transatlantic köpte ut/ 
bytte andelar med Saléns och

Argonaut sjösatt.

tog även helt över Albany. 
Min undran kvarstår varför

Australic hade Saléns emblem 
i fören och Trans skorstensfär-

ger. Var det meningen att hon 
skulle bli Salénbåt från början, 
eller kan det vara Eriksbergs 
Mekaniska Verkstads fel?

Bertil Söderberg

De tre övriga systrarna Ariel, A raw ak och A lbany varav den senare var helt transägd. Samtliga foton frän Eriksbergs Mekaniska Verkstad.
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Motsägelsefull bild
Här är det endast frack som 
gäller! Fotot insänt av

Bernt Säfström

Fyrmastskonare på väg ut ur Fiskebäckskil i mitten av 1950-talet. 
Båda fotona tagna av Dagmar Säfström.

Tyr assisterade med värisbrytning.

Okänd skuta
Sänder en bild på en stor 
fyrmastad skuta (ett sk klip
perbygge) som är på väg ut 
ur hamnen i Fiskebäckskil 
efter att ha legat vinterupp- 
lagd vid Lyckans Slip. Det 
är i mars månad och året 
är troligen 1956, möjligen 
1955. Bifogar även en bild, 
som hör ihop med bilden 
på den stora fyrm astaren, 
och det är på Rederi Ab Tyr 
i Uddevallas bogserare Tyr 
som utför vårisbrytning i 
Fiskebäckskils hamn för att 
vinterupplagda skutor skall

komma ut. Tyr bröt upp isen i 
hamnen i ett enda svep, speci
ellt av effekten från sitt svall. 
Ett par dagar senare lämnar 
flera skutor Fiskebäckskil, då 
hamnen var praktiskt taget 
helt isfri. Bogseraren Tyr kän
ner jag väl till och de flesta av 
skutorna som avgick, men 
inte fyrm astaren. Hoppas 
att någon i läsekretsen kan 
tala om vilken skuta det är. 
Och tom  kanske kan berätta 
hennes historia? Båda fotona 
är tagna av min mor Dagmar 
Säf ström.

Bernt Säfström
__________________________ )

W alona pä land i Lucerna. Snart finns bara rester kvar.

Fartyget har tidigare sett relativt välhållet ut. Foto Arne Karlsson i 
november 2013.

Walona upphuggen
I slutet av november 2013 hit
tade jag fiskefartyget Walona 
av Västervik upplyft på land 
på Lucernaön i Västervik. En 
grävskopa stod redo att sätta 
sina käftar i fartyget. Efter 
några dagar fanns det bara 
några rester kvar av fartyget.

Walona kom till Västervik

Stoppdag för nästa 
nummer av Länspum- 
pen är den 8 april 2014

för några år sedan från Sunds
vall om jag inte minns fel. Hon 
var då ombyggd till lustfartyg 
och bostad. Hon har sjunkit ett 
antal gånger under de senaste 
åren. Kanske någon av Läns- 
pumpens läsare vet mera om 
Walonas tidigare namn och 
hemorter.

Arne Karlsson
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SJÖMÄN II
En hyllning till sjöfartsyrket! Stefan F 
Lindbergs nya fotobok är en fristående 
uppföljare till Sjömän från 1982. Ca 130 
fantastiska fotografier ramas in av texter 
av Ove Allansson, Lennart Johnsson och 
Anders Lindström. Erbjudande t.o.m. 2312: 
Ange »Länspumpen« i din beställning för 
specialpris 250 kr. (Ord. pris 345 kr.)

ATT SKAPA EN VÄRLD
Här beskrivs hur Stena Bulk och Concordia 
Maritime gått från att ha ett brokigt urval 
båtar med skiftande kvalitet i början av 
1980-talet, till en verksamhet som omfattar 
nära 100 fartyg. 199 kr. Paket ihop med 
»Stockbolmsrederierna« 299 kr + 95 kr frakt.

SPANSKA IRRFÄRDER 
& VÄRLDENS ÄNDE
Reseskildringar

130 kr/st. Paketpris 220 kr.

SEGLING I FÖRBJUDNA 
FARVATTEN
Smugglarkungen Ernst Bremer tog sig 
1944 igenom minspärren ut i Nordsjön 
för att fiska åtråvärda fångster för 
leverans till Storbritannien. Han 
internerades av engelsmännen. Läs även 
om utbrytarkungen George Binney som 
transporterade svenska kullager till 
England. 140 kr.

HISTORIEN OM STENA 
BULK 1982-2012
Rederiets 30-åriga historia 
och dess fartyg. Även engelsk 
upplaga. 295 kr.

SVERIGES MARITIMA 
INDEX 2013
Den enda illustrerade maritima 
uppslagsboken över större 
svenskägda fartyg. Årets utgåva av 
SMI är den 34:e. 200 kr.

Välkommen med din beställning!
Beställ via vår hemsida, plusgiro 192366-3 eller bankgiro 463-8417. 
Frakt tillkommer med 60 kr inom Sverige eller 150 kr inom Europa per 
beställning. Kontakta förlaget för företagsköp och större inköp.

Breakwater Publishing AB
www.breakwater.se | 031-722 74 80 | order@breakwater.se
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Böcker på frivakten
Redaktör Lennart Bornmalm

Spanska irrfärder
Bengt Garsell
Rikt illustrerad, 172 sidor, häftad 
Förlag Breakwater Publishing, Göteborg 
ISBN 978-91-86687-20-5
Pris 130 kronor + 60 kronor i porto vid 
köp från Breakwater Publishing, Göte
borg, tel 031-722 7480, alternativt e-post 
inf o@breakwater. se

Trots titeln tycks det ha varit en mycket 
välplanerad resa. På en karta i början 
av boken visas resrutten. Kartan skulle 
kunna vara mer detaljerad: ibland är det 
svårt att hänga med i texten när orter 
som omnämns inte finns med på den. 
Resan bestod av fyra etapper: Den första 
omfattade de spanska enklaverna Melilla 
och Ceuta som ligger i Nordafrika; den 
andra gick längs europeiska Spaniens 
atlantiska sydkust till gränsen mot Portu
gal; den tredje var en resa inne i Spanien 
norrut, öster om gränsen till Portugal, till 
Spaniens nordvästra atlantkust, och den 
fjärde följde kusten österut till Gijon där 
resan avslutades.

När det gäller resorna längs kusterna är 
det främst fyrarna som fångat Bengt Gar- 
sells intresse. I texten kallar sig Garsell 
omväxlande han eller resenären. Garsell 
lyckades att få besöka fyrar som inte var 
så lättillgängliga för allmänheten. Liksom 
på andra ställen i världen har beman
ningen av de spanska fyrarna skurits ned 
kraftigt. Det är typiskt för de äldre span
ska fyrarna att det finns rejäla bostadshus 
för fyrpersonalen i nära anslutning till 
dem. Hus som nu till största delen står 
tomma eller hyser annan verksamhet. 
Förutom fyrarna så är det andra ting som 
fångat författarens uppmärksamhet: det 
är ju speciellt uttalat när det gäller den 
del av resan som skedde inne i landet. 
Här beskriver Garsell olika saker som är

värda att besöka längs resrutten: allt från 
nedlagda gruvor och järnvägsstationer, 
minnesmärken från romartiden och både 
gamla och nya byggnader.

Världens äldsta fyrplats, med anor 
från romartiden, Herculestornet utanför 
staden A Coruna i Galicien får Garsell 
också tillfälle att besöka, guidad av fare- 
ron (fyrvaktaren) Pedro.

Generellt är texten välflytande, välfor
mulerad och personligt skriven. Bildma
terialet är omfattande och av god kvalitet, 
men tyvärr är bildtexterna ibland väl 
knapphändiga. Det är nog inte en bok 
man sträckläser, men den är synnerligen 
lämplig om man vill drömma sig bort från 
det nordiska vintermörkret. Den är också 
en utmärkt reseguide speciellt om man är 
intresserad av fyrar! Se för övrigt annons 
i Länspumpen 2013:4!

Eric Hallberg

Förbund på sju hav. Sjöfolksförbundet 
blir SEKO sjöfolk
Del 4. Facklig vardag i med- och motvind
1990-2011
Lennart Johnsson
Rikt illustrerad, 263 sidor, inbunden
Breakwater Publishing, Göteborg
ISBN 978-91-86687-09-0
Pris 220 kronor, porto 60 kronor vid köp
från Breakwater Publishing, Göteborg,
tel 031-722 7480, alternativt e-post info@
breakwater.se

Som undertiteln indikerar så inträffade 
en viktig händelse under den tidsperiod 
som behandlas i boken, nämligen de stora 
förändringar av sjöfolkets fackliga till
hörighet. Diskussionerna om detta hade 
pågått en längre tid, och man ville liera 
sig med något av de större fackförbunden. 
Transportarbetarförbundet var påtänkt 
som en naturlig samarbetspartner för 
sjöfolksförbundet. Så här i efterhand 
avslöjas det i boken att Sjöfolksförbun- 
dets ordförande Gunnar Karlsson och 
Transports ordförande Hans Eriksson 
knappast kunde vistas i samma rum 
utan att ryka ihop. Så det var kanske inte 
så märkligt att det inte blev något av det 
tilltänkta samarbetet. Istället blev till slut 
SEKO som sjöfolket kom att tillhöra från 
1996. Dessförinnan hade det varit en lång 
process med många turer och motstridiga 
viljor inblandade. Detta redogörs det för i 
detalj i det aktuella kapitlet i boken.

Del 4
Facklig vardag i med- och motvind 1990-2011 

Lennart Johnsson

I övrigt är bokens innehåll mycket 
varierat: här finns redogjort både för de 
rent fackliga organisatoriska aspekterna 
och ett vidare spektrum av fackligt ar
bete. Förutom den fackliga tillhörig
heten redogörs också bland annat för 
TAP-avtalets (TAP = Tillfälligt Anställd 
Personal) innebörd och betydelse och för 
det fackliga arbetet i närsjöfarten som ju 
förhållandevis har blivit viktigare i den 
svenska handelsflottan när fjärrsjöfarten 
minskat i omfattning.

Facklig-kulturell samverkan har se
dan länge varit en viktig när det gäller 
sjöfolkets fackliga arbete. Detta har ju 
varit påtagligt i tidskriften Sjömannen 
som har en lång historia bakom sig. Två 
kända kulturpersonligheter som medar
betat i Sjömannen är Harry Martinsson 
och konstnären Torsten Billman. Numera 
medverkar Lars Mellis Melander i tid
skriften, och han har också gjort bokens 
omslagsbild. Sedan 1988 har Sjöfolkets 
kulturstipendier utdelats till bemärkta 
kulturpersoner. Bland dessa märks bland 
andra: Walter Nilsson, Ove Allansson, 
Kent Andersson och Kjell Bergqvist.

Som sig bör avslutas boken med ett 
avsnitt om de visioner som kan dyka 
upp när man försöker sia om den svens
ka handelssjöfartens framtid. Det är 
flera av sjöfolkets fackliga förtroende
män och även SEKO:s ordförande, Janne 
Rudén, som redogör för sina tankar om 
denna.

Bildmaterialet är rikt, och somliga av 
bilderna är av en enastående kvalitet. 
Bokens författare, Lennart Johnsson, är 
ju även en duktig fotograf, och han har 
tillsammans med de andra fotograferna 
lyckats väl med att illustrera boken.

Bokens innehåll är och rekommende
ras till den som vill ha aktuell översikt 
över svensk handelssjöfart. Det första 
kapitlet i boken ger också en tillbaka
blick med rubriken: Historien om det 
svenska m anskapet till sjöss i sam 
mandrag.

Eric Hallberg
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Vi drar i österled
Roy Andersson.
Sparsamt illustrerad, 164, häftad
Pris 200 kronor vid köp från roy.anders-
son@calypso.net

På omslaget anges att det är En humoris
tisk och mustig skildring av sjömanslivet 
på 1950-talet. Känsliga läsare varnas också 
innan de öppnat boken.

Roy Andersson tjänstgjorde som fjärde
maskinist på fartyg som tillhörde Ostasia
tiska kompaniet under slutet av 1950-talet. 
Författaren talar inledningsvis om att hän
delserna sker under flera resor och i flera 
fartyg. Därutöver tas även upp äventyr 
och eskapader som hans skeppskamrater 
upplevt.

Har man läst inledningen och baksi
destexten får man kanske onda aningar, 
men de kommer på skam under läsningen. 
Roy Andersson förklarar också att han 
medvetet använder sig av den svenska 
som lärdes ut på sjöbefälsskolorna under 
den aktuella tiden. Resultatet har givetvis 
blivit en något uppstyltad prosa som verk
ligen är effektfull.

1 de olika händelser som skildras beskri
ver författaren sig ibland som en hjälte, 
ibland som en något tafatt person, och 
självironin finns där. Händelserna som 
skildras är ju tämligen olika, här finns 
både upplevelser ombord och iland. De 
senare är ju inte alltid rumsrena, men så 
skall det ju vara. Min personliga favorit 
är restaurangbesöket i Rotterdam, men de 
övriga äventyren kommer inte långt efter.

Skulle jag ange något som ytterligare 
hade förhöjt totalintrycket hade det varit 
att bilderna hade varit bättre och mer 
heltäckande. Som det nu är finns det 
några bilder från fartyget, de flesta från 
maskinrummet; några bilder på kvinnor 
författaren mött samt från "tandläkarmot
tagningen" i Surabaya.

Jag tror att varningen på omslaget där 
känsliga läsare varnas är överflödig, så låt 
er inte skrämmas av den: så alarmerande 
är inte innehållet, utan det är påtagligt 
läsvärt och underhållande. Se för övrigt 
annons i detta nummer av Länspumpen!

Eric Hallberg

Blekinge Sjöfartsmuseum nr 27-2013
Redaktör Ulf Jansson och Örjan Persson 
Illustrerad 90 sidor, häftad 
Utgivare Blekinge sjöfartsmuseum Drott
ninggatan 5, 374 35 Karlshamn

En liten men mycket läsvärd sjöfarts- 
skrift ges ut av Blekinge Sjöfartsmuseum. 
Sedan gammalt är landskapet förknippat 
med fartyg och sjöfolk därför finns det 
rik tillgång på historiska berättelser med 
maritim anknytning. De som skriver är

historieintresserade och har varit till sjöss 
i allt från sex meters fiskebåtar upp till 
supertankers.

Skriften ger en fyllig presentation av 
vad som utförts och kommer att göras på 
museet. Som vanligt är det ideellt arbete 
som gäller. Med glädje noterar jag en arti
kel om livet ombord i ett kustfraktfartyg; 
denna gång m/s Dragon vilken byggdes 
några år efter andra världskriget vid 
Uddevallavarvet. Dragon och flera andra 
mindre fraktfartyg sattes in i sillfarten 
utanför norska västkusten. Där gjordes 
enorma sillfångster vilken fraktades som 
färskvara till tyska och polska hamnar.

Vidare finns det en artikel om före detta 
skutan Ann-Ida från Bohus-Malmön, vil
ken såldes till Blekinge och sattes i trafik 
på Östersjön, men man fick stora problem 
med motorn. Skutan såldes därefter till 
Tyskland.

Skriften ger sig också ut på de stora 
haven. En av författarna var ombord i ett 
Transfartyg, vilket trafikerade de västafri- 
kanska floderna. En del är redan tidigare 
skrivit om de crooboys vilka var med på 
floderna, men här finns nya detaljer om 
denna linjetrafikepok som sedan länge 
är borta.

En kock som varit verksam ombord i 
Atlantic Span berättar om jungfruresan 
1967. På den tiden hade man inte så bråt
tom, utan det hanns med ett flertal partyn 
med gäster för att introducera denna nya 
typ av fartyg.

Terje W. Fredli

Båtar på Fryken
Erling Ärlingsson och Ingvar Svensson 
Rikt illustrerad, 128 sidor, inbunden 
Förlag Sunne Hembygdsförening, 1979 
Pris mellan 90 och 300 kronor vid köp från 
antikvariat beroende på bokens skick. www. 
antikvariat.net

Mestadels presenteras/recenseras nyut
komna böcker i Länspumpen. Vid något 
tillfälle har jag för omväxlings skull recen
serat någon tidigare utgiven bok. Vi som är 
maritimt intresserade bör inte glömma att 
det finns, förutom alla nya böcker, en hel del 
sjöfartsböcker till salu antikvariskt.

Tidigare var enda möjligheten att finna 
sådana böcker genom att söka i antikvariat. 
Sådana finns i större och medelstora städer, 
men är sällsynta i mindre städer eller på 
landsbygden.

Numera finns, förutom antikvariat, ett 
flertal böcker utlagda på internet. Före- 
trädelsevis söker man på Bokbörsen. Här 
finns normalt cirka två miljoner böcker till 
försäljning. Dessa kommer både från privat
personer och handlare. Man kan söka dels 
på boktitel och dels på område exempelvis 
Sjöfart. Föreliggande bok återfanns den 22

oktober 2013 i 15 exemplar.
Båtar på Fryken är utgiven 1979 av Sunne 

Hembygdsförenings förlag. En av förfat
tarna, Erling Ärlingsson, är konstnär och 
har bidragit med ett antal bilder dels i färg 
och dels i svart/vitt. Texten torde båda förfat
tarna ha medverkat till.

I förordet tackar man ett antal personer 
som varit behjälpliga vid bokens tillkomst. 
Åtminstone några är kända, nämligen Arne 
Sundström, Donald MacFie och Yngve Rol- 
lof, vilket torde borga för att uppgifterna i 
allmänhet skall vara korrekta. Boken består 
av elva kapitel med berättelser från sjöfarten 
på Fryken, en skeppskatalog, en bildförteck
ning samt ett alfabetiskt register.

Berättelserna är dels fakta till exempel 
kapitlet om timmerflottning på sjön och 
dels klipp ur gamla ortstidningar. Dessa 
utgörs bland annat av intervjuer med olika 
personer som har varit med om mer eller 
mindre dramatiska upplevelser ombord i de 
olika fartygen. De sistnämndas trovärdighet 
kanske man inte skall ta helt på allvar.

Bilderna, som består av dels teckningar 
och målningar av Ärlingsson och dels av 
fotografier av varierande kvalitet. Under 
vissa illustrationer saknas bildtext medan 
andra bilder återfinns på annan sida än 
texten. Detta medför vissa svårigheter vid 
läsningen av texten. Skeppskatalogen (fleet- 
list) är inte förd i bokstavordning och tycks 
heller inte ha någon annan ordning, vilket 
försvårar sökandet efter ett visst fartyg.

Så till det positiva med boken. Den är 
mig veterligen den enda bok som behandlar 
detta ämne. Den är rikt illustrerad och ger en 
bra bild av sjöfarten på Fryken från historisk 
tid och fram till mitten av 1970-talet. En an
nan positiv detalj är att inga bilder täcker ett 
helt uppslag.

Boken är i formatet 22x31 cm och har 
som omslag en målning av Gösta Berling. 
Båtar på Fryken är definitivt värd priset på 
Bokbörsen och kan rekommenderas till alla 
som är intresserade av den värmländska 
sjöfarten.

Olle Gustafsson
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M öteskalender för Klubb Maritim -  Göteborg

Tisdagen den 4 mars kl 19
Bertil Söderberg och Ragnar Magnander 
kåserar om vykort ur Bertils samling; 
gamla rederi- och varvsvykort samt 
svenska hamnvykort.

Tisdagen den 11 mars kl 19
Filmvisning: Johnson minnen, Rederi Ab 
Nordstjernan 100 år + passagerartrafiken 
på 1990-talet.

Tisdagen den 1 april kl 19
Programmet ännu inte fastställt. Se vår 
hemsida för information!

Tisdagen den 8 april kl 19
Filmvisning: The Liners Volym 1, Maiden 
voyage/Ships of War.

Tisdagen den 13 maj kl 19
Film visning: Teve-dokum entär. Om 
skrotningsstranden Alang Beach och om 
Stena Lines miljöprogram.

Sjöfartsklubben
Kajutan är öppen alla tisdagar mellan kl 
18 och 21 från den 7 januari. Adressen

är Sockerbruket 17, in på gården, första 
våningen. Tel 031-24 65 15 (endast tis
dags- och arkivkvällar).

Forskning
Kajutan är öppen torsdagar mellan kl 
12 och 15 från 9 januari till och med 
den 24 april.

Öppet arkiv och arbetskväll
Varannan torsdag (jämna veckor) under 
våren håller vi arkivet öppet i Kajutan 
mellan kl 18 och 21 från den 9 januari. 
Då arbetar vi med vårt bibliotek och våra 
samlingar. Digital sakkunskap kommer 
att finnas tillgänglig.

OBS! Håll Dig uppdaterad. Ändringar 
i programmen kan förekomma. Dessa 
meddelas på vår hemsida http://klubb- 
maritimgbg.se

Välkomna!

Böcker till salu

Nedanstående böcker till salu. Kontakta 
Stig Selander på telefon 0523-12468 efter 
klockan 18.00

Skeppslista Färöarna 2002 
I sjöfartens tjänst -  Ahlmark 
Stena 1939-1989
Wilhelm Wilhelmsen 1861-1977 
DFDS 1866-1991
Alla mina skepp -  Gustav B Thorden 
Ett sekel till havs. Effoas hundra första år 
Handelsflotta och sjöfart. Ture Rinman 
Sjöfartens historia. Thorsten Rinman 
Dan Broström. Olof Traung
Amerikabåtarna. Christer Winberg 
Mälarbåtarna. Fredrik och Lennart Oldsjö 
Förbund på sju hav. Yngve Gyllin 
Fyrskepp. Björn Werner
Skillinge Skutor och sjöfart. Gunnar Ståhl 
Min första båt. Thorsten Rinman 
Den långa natten. Stockholm/Andrea Doria. 
Algot Mattsson
Svenskt sjöfolk i krig och fred. Skildrar alla 
krigsförlisningar. Rikt illustrerad. 720 sidor 
Sista seglatsen. Moshulu. Erik Newby 
För fulla segel. Rydbergska stiftelsen 
The last windjammers volume 11. Basil Lubbock 
Skibe og söfolk fra Svendborgsund. F Holm 
Petersen
Svenska Ostindiska Companiets Flotta. Inne
håller ett antal ritningar. Hugo Hammar 
Norsk Sjöfart Band 1 och 2. Brit Berggreen, 
Arne Emil Christensen, Bård Kolltveit 
Nordover med Hurtigruten. Reidar Stavseth

Ur Örjan Kronvalls diabildsamling hos Klubb Maritim -  Göteborg

Antal foton:

10x15.........

18x24.........

20x30 ........

FOTOARKIVET • Klubb Maritim-Göteborg • Offert 009
Fotoformat 10 x 15 (10 kr/st) 18 x 24 (55 kr/st) samt 20 x 30 (65 kr/st)

Tillkommer porto och expeditionskostnad 15 kr, utlandet 30 kr 
Betalning vid leverans. Vid betalning från utlandet endast kontant 

OBS! FOTONA LEVERERAS I ORDNING FRÅN LISTAN. OBS!

Altair Göteborg 7663 Kari T Stockholm 13187 Neptun Gothia Stockholm 12515
Atlantic Saga Göteborg 10860 Key Kalmar 11053 Oden Gävle 10726
Balder Husum 8213 Key Kalmar 13258 Oktella Stockholm 12971
Brio Göteborg 8858 Knut Malmö 12081 Okturus Stockholm 13415
Fridolf Stockholm 9519 Kolsnaren Göteborg 12458 Oxen Mariestad 8108
Härdig Helsingborg 9610 Kullen Helsingborg 12102 Pitsund Piteå 6209
Hörneå Domsjö 3711 Lato ex Lom maren Panama 9355 Polar Piteå 10363
Insula Degerhamn 9568 Libra ex Westön Panama 10140 Seattle Stockholm 8892
Isvania Panama 8289 Malmöhus Malmö 8722 Svenne Stockholm 12848
John (halvsjunken) Göteborg 4902 Malo Lidköping 8915 Volrat Göteborg 10785
John Fengersfors 4902 Margaron Göteborg 13135 Zeus Hallsbäck 4484
John (bogs) Göteborg Margita Norrköping 8689 Ägir Halmstad 10155
Kalmarvind Göteborg 11279 Moon Trader ex Otaru Haugesund 11048 Östanhav Lidköping 10685

Sista beställninsdag är 
12 april 2014

därefter leverans inom 8 veckor

Fotoarkivet c/o Bertil Söderberg, Kupeskärsgatan 69, SE 421 60 V Frölunda
Namn................................................................................................

Adress..............................................................................................

Beställning via e-post bsg.soderberg@telia.com
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