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FORORD

Ett lands kulturhistoria har skilda epoker. Vissa näringar och verk
samheter har genomgått stora förändringar under 1900-talet men har 
inte på något sätt upphört att existera utan är många gånger långt 
större och mer omfattande än tidigare. De finns inte längre i centrum 
av städerna eller är synliga i vår vardag.

Sjöfartsnäringen är ett talande exempel på detta. Få andra näringar 
har genomgått så omdanande förändringar. De svenska varven, som 
blomstrade och var bland världens största och mest framgångsrika, 
har så gott som helt försvunnit. Sjöfarten som transportnäring är i 
dag större än någonsin, men ligger utanför stadskärnorna i hamn
anläggningar som inte längre är tillgängliga för besökare som förr.
Ingen står längre på Amerikakajen i Göteborg och vinkar till släk
tingar och vänner, Sveabåtarna lägger inte längre till vid Skeppsbron 
i centrala Stockholm och inte ens bananbåtarna kommer synligt till
kaj med sin gula och vitaminrika last. Göteborg. Amerikabåtarna Gripsholm,

I takt med att näringarna utvecklas, omdanas också de fysiska mil- Kungsbolm och Drottningholm vid 
jöerna. Hamn- och varvsområdena är i högsta grad stadda i föränd- kaj. Fotot är taget 1928 eller senare.



ring. Ett sjönära läge är för stadsplanerare i dag inte på något sätt 
kopplat till sjöfart utan ses som spännande områden för bostäder och 
kontorsbyggnader. Nedlagda varvs- och hamnområden ska givetvis 
användas och utvecklas men många gånger har det skett utan hänsyn 
till vare sig deras historiska kvaliteter eller den kvarvarande, aktiva 
sjöfartens behov. Spåren efter tidigare verksamheter har ofta raderats 
ut eller står som monument över en förgången tid.

Vid hamnarnas omvandling har även det flytande kulturarvet av 
segelfartyg och ångbåtar många gånger fått flytta på sig, ett kulturarv 
som i stället skulle ha kunnat användas för att berika miljöer för både 
boende och besökare.

Sjöfartens miljöer är en del av vårt kulturarv. Utveckling ska ske 
och kommer alltid att ske. Men förändringen kan också göras var
samt och med hänsyn till miljöernas historia. Boken Sjöfartsmiljöer är 
tänkt att lyfta fram olika områden, ge smakprov på de verksamheter 
som fanns där och de näringar som en gång var världsledande, världs
omspännande och som hade stor del i människors liv. De historiska 
kvaliteterna kan med fördel utnyttjas när sjöfartens miljöer nu står 
inför nya utmaningar.

Inger Liliequist Klas Helmerson
Riksantikvarie T.f. Överintendent
Riksantikvarieämbetet Statens maritima museer
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INLEDNING

Alla historier utspelar sig på en plats. Platsen skapas av historien men 
påverkar den samtidigt. Historien kan ses som ett ömsesidigt samspel 
mellan geografiska förutsättningar och människans inverkan och ut
nyttjande av resurserna. Det gör att varje historia innehåller en kom
bination av såväl unika som generella faktorer och under modern tid 
är dessa påverkade av den tekniska utvecklingen.

Den svenska sjöfartens historia har utspelat sig under lång tid och 
på en mängd platser men den kom särskilt att påverkas av industria
liseringen från mitten av 1800-talet. En av dessa platser är hamnen. 
Hamnen har i alla tider symboliserat återkomsten, tryggheten, resans 
mål men också äventyrets början, förväntan och hopp. Hamnen har 
utgjort en central del i många städer och varit en viktig arbetsplats 
för stuvare, sjåare och kranskötare. En annan betydelsefull industri
miljö för sjöfarten är skeppsvarven som i många fall grundades i mit
ten på 1800-talet. Varven kom att sätta sin tydliga prägel på åtskilliga 
kuststäder, både som dominerande arbetsplatser och utbredda indu
striområden. Under 1800-talet skedde också en utbyggnad av viktiga 
miljöer som var förenade med sjöfartens säkerhet som fyrar, lotssta
tioner och räddningsstationer. Andra miljöer, som är ett resultat av den 
begynnande industrialiseringen, är kanaler och slussar. Dessa hade pri
märt som syfte att göra de inre delarna av landet och därmed viktiga 
råvaror mer tillgängliga.

Boken Sjöfartsmiljöer behandlar främst de miljöer som utgjorde 
arbetsplatser för tusentals pojkar och vuxna män under 1800-talet 
och början av 1900-talet då Sverige industrialiserades. Är sjöfarten 
numera endast historia? - Nej, självfallet inte. Sverige har i dag över 50 
aktiva hamnar som anlöps av cirka 50 000 handelsfartyg per år. Vid de 
civila varven har nybyggnadsverksamheten i stort sett upphört men 
behovet av reparationsvarv finns kvar i och med handelssjöfartens 
fortsatt centrala betydelse för svenskt näringsliv. Fyrarna har visserli
gen avbemannats men de flesta av dem kastar ännu sina ljussignaler 
långt över mörka vatten. Sjöfartens olika miljöer skapar med andra 
ord fortfarande arbetstillfällen för ett stort antal män och även en del 
kvinnor, bara på andra platser än för etthundrafemtio år sedan.

Motstående sida. Delar av Malmö 
hamn- och varvsområde 2004. Från 
gjuteriets tak pä Kockums gamla 
fabriksområde ser man torrdockan 
från 1875, maskinverkstaden, varvs- 
bassängen, delar av den inre hamnen, 
en av Sveriges mest centrala fyrar 
från 1878, den ombyggda Smörkon
trollen bakom maskinverkstaden 
samt Frihamnskajens två moderna 
hamnkranar som sticker upp i 
bakgrunden.





SJÖFARTENS UTVECKLING UNDER 
INDUSTRISAMHÄLLETS FRAMVÄXT

Mot en ny tid
Sverige utvecklades under 1800-talet från ett agrart samhälle till en 
industrination. Ett viktigt drag i denna utvecklingsprocess var såväl 
varvsindustrins som andra industriers etablering. Andra betydelse
fulla faktorer för sjöfartens utveckling var urbaniseringen och utri
keshandelns expansion. År 1800 hade landet 2,3 miljoner invånare, 
varav endast en tiondel bodde i städerna. De flesta städerna var små 
med oregelbundna stadskärnor där huvuddelen av bebyggelsen var 
uppförd i trä. Människor på landsbygden odlade för självhushållning 
men det förekom också en del handel med jordbruksprodukter. En 
av inrikessjöfartens viktigaste funktioner var att frakta livsmedel och 
ved från landet till städerna. Längre persontransporter och distribu
tion av post skedde också främst med fartyg. Trots att städerna var 
små hade de en stark ställning i landet. Det var endast stadens bor
gare som tilläts bedriva handel. Bönderna fick sälja och köpa hos bor
garna i närmaste stad. Det var också bara borgarna i stapelstäderna 
som fick ha segelfartyg i utrikesfart. Bönderna kunde äga mindre far
tyg, men endast för att transportera sina egna produkter. Det förekom 
givetvis undantag, bland annat beroende på var i Sverige man bodde.

Motstående sida. Bolidenhamnen i 
Skellefteå.

Sedan slutet på 1600-talet hade 
Sverige en relativt regelbunden 
postforbindelse mellan Ystad och 
Stralsund. Den 1 maj 1824 öppnades 
dock den första ångfartygslinjen. Den 
första inrikeslinjen med ångfartyg gick 
Stockholm-Västervik-Visby. Bilden 
visar postångfartyget Öland i början 
av iyoo-talet.



I Stockholms skärgård och på Västkusten kunde alla frakta gods oav
sett vem som ägde det. I Skåne och på Västkusten bedrev bönderna 
till och med en del utrikeshandel.

De industrier som fanns i början av 1800-talet var främst sågverk 
och järnbruk. Tillverkningen skedde under hantverksmässiga for
mer, i anslutning till större vattendrag som gav kraft till driften. 
Utmed Norrlandskusten, särskilt runt Sundsvall och längs Ånger
manälvens stränder, fanns otaliga sågverk. Det fanns också många så
gar utmed Smålandskusten och på Gotland. Järnbruken var däremot 
lokaliserade till inlandet, framförallt till Bergslagen, norra Uppland 
och Värmland. Både trä- och järnvaror utgjorde viktiga exportvaror 
och den utrikes sjöfarten ägnades främst åt handel med dessa. Andra 
betydelsefulla exportvaror i början på 1800-talet var sill, koppar och 
tjära. Importen bestod bland annat av stenkol, spannmål, salt, kaffe 
och kryddor.

Även om handelns regleringar gynnade vissa städer, eftersom god
set måste transporteras via dem, var systemet i sin helhet ineffektivt. 
Transportvägarna blev längre och godset lastades om flera gånger. 
Böndernas transporter var ofta små, lastutnyttjandet var dåligt och 
barlastresorna var många. Transportkostnaderna blev på så sätt hög
re än om godset transporterats den närmaste vägen. Förutom regle
ringarna begränsades också sjöfarten av klimatet. Södra Sverige hade 
transportsäsong från mitten av april till november medan säsongen

Isbrytaren II levererades 1915 och 
fick namnet S:t Erik 1959. Fartygets 
huvudsakliga uppgift var att säker
ställa sjöfarten vintertid till och från 
Stockholm. Fartyget ligger numera 
utanför Wasamuseet i Stockholm.
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var kortare ju längre norr ut fartygen seglade. Fraktkostnaderna steg 
också på hösten eftersom risken för stormar och skador var större. Vid 
denna tid var inte lots- och fyrväsendet fullt utbyggt och det fanns 
ingen organiserad sjöräddning, inga väderrapporter eller isbrytare. 
Det fanns sjökort och seglingsbeskrivningar över vissa områden men 
systemet var inte täckande eller fullständigt. Trots gott sjömanskap 
var varje resa ett riskabelt företag.

Hamnen
Några riktiga hamnanläggningar i modern mening fanns heller inte i 
början på 1800-talet. Städernas stränder stabiliserades genom pålverk 
av trä och man fick gå i land via smala landgångar eller mindre bryg
gor. Det fanns inga hamnkranar och få magasin. Fartygen ankrade 
upp i åmynningen eller havsviken och godset lastades om till mindre 
båtar och pråmar för att föras i land. Det flesta affarer gjordes upp när 
godset kommit i land, så ville man uppleva liv och rörelse i staden så 
var det i hamnen. Varje nyanlänt fartyg hade med sig någon form av 
historia, ingen resa var den andra lik. Med ett nytt fartygs ankomst 
spreds också nyheterna från den stora världen. - Hur var det i Stock
holm eller Göteborg? Hur fortskred krigen på kontinenten? - Ham
nen och handelsplatsen som en gång varit orsaken till stadens grun
dande, var knutpunkten för utbyte av information, post och varor.

Trots att deförsta ångfartygen byggdes 
i början av iSoo-talet, dominerade 
segelfartygen trafiken in på 1900-talet. 
Bilden visar Skärhamn, troligen i 
mitten av 1960-talet.
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Ar i8i6 satte Samuel Owens verkstad 
in ångpanna och ångmaskin i en 
segelskuta samtförlängde kölen akter
överför montering av propeller. Owen 
kallade fartyget Waterwitch. Propel
lern fungerade bra men dåtidens 
ångpannor kunde inte ge tillräckligt 
med ånga så efter ett tag stannade 
propellern i väntan på att trycket 
skulle stiga. Skovelhjul monterades i 
stället på sidan och eftersom hjulen 
snurrade långsammare än propellern 
räckte ångtrycket och Owen fann att 
hjul fungerade bättre än propeller. 
Waterwitch användes aldrig i reguljär 
trafik och ligger som utfyllnad under 
Stadshusplan i Stockholm. Fartyget 
harfelaktigt benämnts Stockholms- 
häxan. Foto från 1934. Modell.

Sjöfart och handelsskepp
På 1840-talet skedde stora förändringar, både vad gällde regleringen 
av näringslivet och den tekniska utvecklingen av fartygen. En av ång
fartygens stora nackdelar jämfört med segelfartygen var den stora 
bränslekonsumtionen. Fartygen var tvungna att lägga till flera gånger 
för att fylla på sina vedförråd, vilket medförde att längre resor över 
öppet vatten var omöjliga. Med tiden blev ångmaskinerna mer ef
fektiva och det krävdes mindre ved. Man hade också börjat elda med 
kol som vägde betydligt mindre. De tidiga ångfartygen var ursprung
ligen byggda av trä och hade drivits av skovelhjul, vilket medförde 
vissa begränsningar. År 1840 byggdes det första svenska ångfartyget av 
järn och sex år senare fanns det första propellerdrivna ångfartyget i 
trafik. Det var också under denna tioårsperiod som alla produktions
begränsningar inom industrin togs bort. År 1846 instiftades lagen 
om näringsfrihet vad gällde både handel och hantverk och därmed 
kunde vem som helst bedriva handel.

Befälhavaren på både segel- och ångfartyg hade fram till mitten 
på 1800-talet haft en stark maktposition med ansvar för såväl gods 
som fartyg och dessutom var han köpmannens ombud. Det var med 
andra ord befälhavaren som gjorde upp affärerna när godset väl var 
framme i hamnen. Köpmännen var tvungna att förlita sig på hans 
omdöme och skicklighet eftersom det inte fanns andra transportmöj
ligheter än fartyg och landsvägsforor. Detta förändrades delvis när 
den elektriska telegrafen installerades i Sverige i slutet på 1850-talet. 
Genom telegrafen kunde köpmännen kommunicera med varandra 
om eventuella affärer. En köpman i Örebro kunde till exempel lägga 
en beställning på morgonen och dagen därpå få en leverans med 
ångfartyg från Stockholm. Handeln kunde därigenom rationaliseras 
och kontrolleras på ett sätt som inte varit möjligt tidigare. Även om 
fartygsbefälhavarens roll som köpmannens förlängda arm så små
ningom upphörde fortsatte hans position att vara stark.

Sjöfart och skeppsbyggen
År 1818 sjösattes den första svenska ångbåten för reguljär trafik. 
Amphithrite var byggd på Samuel Owens mekaniska verkstad på 
Kungsholmen i Stockholm och trafikerade sträckan mellan Stock
holm och Drottningholm under några år. Skeppsbyggartraditionen 
var djupt rotad i det svenska samhället. Under hundratals år hade det 
byggts både stora fartyg och mindre skutor runt om i landet. Örlogs-
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varvet i Karlskrona var i slutet av 1700-talet ett av världens mest ut
vecklade och effektiva och i Stockholm hade man byggt otaliga krigs
fartyg ända sedan Gustav Vasas dagar. Så även om det var en relativt 
nyinvandrad, förmögen engelsman som skulle komma att inleda den 
svenska sjöfartens förändring, hade det aldrig gått utan den inhemska 
skeppsbyggartraditionen.

De första ångfartygen byggdes på träbåtsvarv och skroven flyttades 
senare till de mekaniska verkstäderna där ångmaskiner och ångpan
nor tillverkades. När efterfrågan på fartygen ökade, började de meka
niska verkstäderna även att bygga fartyg. Två av de främsta i mitten av 
1800-talet var Motala Verkstad och Nyköpings Mekaniska Werkstad. 
I Nyköping byggdes 1858 bland annat Sveriges första ångfartyg för 
oceangående trafik. Att bygga fartyg och ångmaskiner krävde stora 
resurser, och trots Samuel Owens tidiga framgångar, gick hans verk
stad i konkurs 1843. Han var inte ensam, det var många mekaniska 
verkstäder som upplevde upprepade motgångar. Detta verkar dock 
inte ha påverkat branschen som helhet utan det etablerades hela ti
den nya verkstäder inriktade på skeppsbyggeri. Runt 1870 fanns 29 
varv i Sverige som sysselsatte cirka 2 000 personer. Större delen av de 
fartyg som användes i inrikes fart kunde därför byggas på varv inom 
landet, såväl ångfartyg som segelfartyg.

Repslagarbanan vid örlogsvarvet i 
Karlskrona användes från 1697 till 
i960. Byggnaden är 300 meter lång 
och ingår i dag som en viktig del av 
den miljö som sedan 1998 är klassifice
rad som världsarv av Unesco.

Skeppsbron var den första 
delen av Stockholm som 
användes som hamn. 
Utsiktfrån Skeppsbron 
mot söder.
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Vippfyrar var vanligt på 1700-talet. 
Konstruktionen var relativt lättma- 
növrerad och i korgen eldades med kol. 
Detta gjorde dock att brandfaran var 
stor, och det hände ofta att de brann 
ned. Denna vippfyr står på Gotlands 
västkust där Stora Karlsö syns i bak
grunden.

Sjöfart och säkerhet
Den tilltagande sjöfarten innebar ökade krav på säkerhet till sjöss på 
grund av de stora värden som var förbundna med godstransporterna. 
Köpmännen hade i och med telegrafens tillkomst fått större kontroll 
över handeln och välkomnade statens investeringar i fyrar, lots- och 
räddningsstationer. Att statsmakterna därigenom ökade sin kontroll 
över kusterna, ingick förmodligen också i den allomfattande planen 
att under senare delen av 1800-talet förbinda landets alla delar och 
därmed stärka den nationella identiteten.

Fyrplatser hade funnits i olika former i Skandinavien ända sedan 
1200-talet. I början eldades de med ved och senare med kol. Det kom 
att dröja ända till 1800-talet innan fyrväsendet på allvar byggdes ut. 
Angöringsfyrar var i början kompletterade med fyrskepp till havs vid 
förrädiska grund. Med tiden utvecklades flera olika typer av fyrar. 
Sverige var i början på 1900-talet ett framstående land vad gällde fyr
konstruktioner och fyrbelysning med bland annat Gustaf Dahléns 
uppfinningar som klippapparaten och solventilen. Genom solven
tilen kunde fyrarna automatiskt tändas vid solnedgång och sedan 
släckas vid soluppgång. Gåsfetens fyr i utanför Ronneby i Blekinge 
skärgård kom att bli den första Dahlénfyren.

Under 1840-talet hade det inrättats navigationsskolor i Göteborg 
och Stockholm samt i några andra kuststäder. Tidigare hade det inte 
krävts några formella kunskaper för att framföra ångfartyg. Utbild
ningen vid navigationsskolorna var främst till för att förbättra säker
heten hos utrikessjöfarten och först på 1860-talet infördes en formell 
befäls- och maskinistutbildning för ångfartyg i inrikes fart. Genom 
utbildningen stärktes befälhavarens ställning, vilket bland annat ytt
rade sig i bildandet av föreningen Ångfartygs-Befalhavare-Sällskapet 
(Åb).

Sjöfart och järnväg
En viktig samhällsförändring under slutet av 1800-talet, som kom att 
påverka sjöfarten i allra högsta grad, var uppbyggnaden av järnvägs
nätet. Tidigare hade det inte funnits några alternativ till sjöfarten för 
större gods- och persontransporter. En av förgrundsgestalterna i den 
svenska järnvägsetableringen var värmlänningen Nils Ericson, bror 
till den berömde uppfinnaren John Ericsson. Båda bröderna och de
ras far hade varit anställda vid byggandet av Göta kanal och pojkarna 
utbildades senare till ingenjörer vid Motala verkstad. Nils Ericson
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kom att figurera i flera hamn-, varv- och slussprojekt innan han tog 
sig an det svenska järnvägsnätet.

Sverige byggde upp sitt järnvägsnät förhållandevis sent i jämförelse 
med andra europeiska länder vilket delvis berodde på att vi hade en 
väl fungerande sjöfart. Den statliga målsättningen med järnvägsnätet 
var att förbättra förbindelserna mellan rikets ekonomiskt och befolk
ningsmässigt mer utvecklade delar. Järnvägen skulle bilda stommen 
i ett modernt nationellt transportsystem, där befintliga vattenleder 
och nya järnvägar kompletterade varandra. En av de principer som 
följdes var att statsbanorna inte fick följa existerande sjöfartsleder 
utan endast korsa sådana, en princip som visar på sjöfartens be
tydelse. Järnvägslinjerna drogs således längs de inre landsvägarna, 
långt ifrån kusten. Ingen onyttig konkurrens fick uppstå mellan de 
två transportmedlen. Tanken var också att skydda järnvägsnätet från 
militära angrepp vid händelse av krig genom att förlägga det på be
hörigt avstånd från kusten. Det svenska stambanenätet var i stort sett 
klart 1893.

Sjöfart och handel
I slutet av 1800-talet genomsyrade industrialiseringen hela samhäl
let. Andelen människor som bodde i städerna var fortfarande liten, 
jämfört med dem som försörjde sig på jordbruk. Städerna växte dock 
snabbt som en följd av bland annat järnvägen och en ökad indu
strietablering. Trots konkurrensen från järnvägen och trots att inri- 
kessjöfarten minskade avspeglades samhällsutvecklingen tydligt i

År 1909 ankom och avgick 1207far
tyg till och från Lidköping. Godshan
teringen dominerades av socker, kli, 
spannmål, foder, gödningsmedel och 
fisk. Foto senast sommaren 1949.
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Styckegods förpackas i dag främst i 
containrar och hanteras av truckar. 
Det är först när det lastas om i hamn 
för att köras ut till grossister och andra 
som godset blir mer synligt.
Till höger. Hamnen i Sundsvall.

godshanteringen i hamnarna. Städernas tillväxt hade skapat ett ökat 
behov av inrikestransporter för livsmedel, byggmaterial och bränsle. 
Hanteringen av tegel, sten, byggnadsträ, ved, kol och koks samt olika 
former av livsmedel dominerade många hamnars godsstatistik. Ett 
annat utmärkande drag i industrialiseringsprocessen var jordbrukets 
effektivisering som bland annat innebar att farre människor behöv
des inom jordbruket och i stället kunde arbeta i industrin. Effektivi
seringen medförde också en ökad förbrukning av konstgödsel och 
kraftfoder, vilket var mycket påtagligt i godshanteringen i hamnar i 
anslutning till jordbruksbygder som till exempel Lidköping, Malmö, 
Landskrona och Norrköping. Industrialiseringen medförde också att 
utrikeshandeln förändrades - vi importerade en allt större mängd rå
varor och exporterade i stället fler färdiga produkter. Fram till mitten 
av 1800-talet hade trävaruexporten dominerat utrikeshandeln men 
mot sekelskiftet 1900 avtog dess betydelse till förmån för produkter 
som massa och papper samt olika järn- och stålprodukter. Mekani
seringen av industrin krävde också mer energi och importen av kol 
och koks ökade kraftigt.

Sjöfart och teknisk utveckling
Trots de krig och ekonomiska kriser som präglade den första halvan 
av 1900-talet fortgick den svenska industrialiseringen. Förädlingen 
inom industrin fortsatte med en ökad mekanisering av arbetet som
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följd, vilket bland annat påverkade såväl fartygsteknik och hamnan
läggningar som fyr- och lotsväsende. Nya varor krävde andra fartyg, 
annan hanteringsteknik och öppnade också nya marknader. Från 
sekelskiftet 1900 började det motordrivna tonnaget att bli allt van
ligare genom att flera svenska varv skaffat sig licensrättigheter för 
motortillverkning men det var först på 1920-talet som varven började 
producera motorfartyg i någon större omfattning.

Sjöfarten efter kriget
Efter andra världskriget skedde en omfattande utbyggnad av hamn
arna, vilket framförallt var ett resultat av den kraftigt ökande utrikes
handeln. Många hamnar investerade i någon form av uthamn där 
större fartyg kunde lägga till och skrymmande massgods kunde lag
ras. Under denna tid expanderade också den svenska varvsindustrin. 
Utfyllnads- och anläggningsarbeten i hamnområdena var ständigt 
igång. Utvecklingen av militär transportteknik under andra världs
kriget hade också fått långtgående effekter på hela den civila trans
portindustrin. Det rörde sig om allt från serietillverkning av standar
diserade fartygstyper och enhetsberedning av gods, till en allmänt 
ökad mekanisering av lossnings- och lastningsarbetet i hamn. Utveck
lingen av specialiserade massgodsfartyg var särskilt stark och Sverige 
låg i framkant med att utveckla bland annat oljetankers. Den svens
ka varvsindustrin hade ett stort försprång framför varven på konti
nenten som led av krigets verkningar i flera avseenden; den svenska 
stålindustrin var inte sönderbombad, det var heller inte de svenska

Sjöfarten började komma igång. En del linjerederier 
hade bildats. Malm- och träskeppningarna kommo så 
småningom igång. Göteborgsflottan hade lagt sig till 
med io-tusentonnare, bäst att prova en sådan. Jag er
höll plats på en av de första byggda i Svenska Afrikalin- 
jen nuvarande Trans. I dessa båtar voro vakterna 4 om 
8 timmar men de vakterna voro illusoriska, emedan 2: 
dre, 3:dje och 4:de maskinisterna hade att göra så kall
ade arbetsvakter på 2 timmar varje dag till sjöss, utom 
söndagar. Så arbetstiden blev ju 10 timmar på dygnet. 
Till slut kom arbetsvakterna bort och väl var det. Ur 
arbetssynpunkt fick man nog göra skäl för hyran och

maten. Båtarna voro hårdarbetade och ej lämpliga för 
det varma klimat i vilket vi hade att arbeta. Denna min 
första resa med Afrikalinjen, utsträcktes till Australien, 
vilket gjorde att rundresan tog ett år, varefter jag stan
nade i hemmet i 5 månader och arbetade i båtar, vars 
maskineri skulle bli översedda. Detta var av behovet 
påkallat, ty under de långa resorna hann vi icke med 
dylikt jobb. Det blev att gå emellan hamnarna i och för 
lossning och lastning.

Utdrag ur Sjöfolksundersökningen 1954.
Meddelare: Maskinist Arthur Andersson, född år 1879.
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Råolja och petroleumprodukter är 
några av världens viktigaste han
delsvaror som främst transporteras 
sjövägen. De flesta handelshamnarna i 
Sverige har oljecisterner eller bergrum 
fór lagring av olja. Bilden visar delar 
av oljehamnen i Skellefteå.

hamnarna. Produktionen kunde fortgå utan större omställningar av 
fartygstillverkningen för civila ändamål. Transportbehovet växte, det 
fanns en stor efterfrågan ute i världen på förnödenheter och material 
att bygga upp städer och infrastruktur med igen.

Fram till andra världskriget hade inte lastbilstrahken varit särskilt 
omfattande i Sverige. Vagstandarden var dålig och lastbilarnas ka
pacitet begränsad. Efter kriget ökade lastbilstrahken starkt och tog 
över såväl kortväga som längre transporter av framförallt konsum
tionsvaror och senare även den expanderande verkstadsindustrins 
produkter. Följden blev att hanteringen av konsumtionsvaror suc
cessivt försvann från flertalet hamnar. Inrikessjöfarten och delar av 
utrikessjöfarten övergick till att endast transportera större mängder
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Pansarkryssaren Fylgia började byggas 
på Finnboda varv i oktober 1902 och 
blev då flottans största fartyg. Hon var 
ny,3 meter lång hade en maxfart av 
22,8 knop och 322 besättningsmän. 
Fartyget var i flottans tjänst till början 
av 1950-talet.

råvaror och halvfabrikat till industrin. Många hamnar fortsatte att 
spela en stor roll för den svenska exporten av såväl stål- som skogs
produkter. Importen av viktigt styckegods ökade men hanteringen 
koncentrerades till färre och färre hamnar och kördes sedan ut med 
lastbil eller tåg.

Under efterkrigstiden utvecklades transportledet till att successivt 
bli en del av industriprocessen och industrin genomförde allt fler ra
tionaliseringar och specialiseringar. Exporten och importen av föräd
lade, högvärdiga produkter ökade hela tiden, vilket innebar att själva 
transportkostnaden blev en mindre viktig del av varans försäljnings
värde. Det var väsentligare att snabbt kunna leverera produkterna, 
gärna så nära konsumenterna som möjligt. I detta avseende passade 
lastbilstrafiken både producenter och konsumenter. Hanteringen 
av styckegods i hamnarna gick fortfarande långsamt även om vissa 
framsteg hade gjorts med containrar. Ett fartyg som transporterande 
styckegods i linjetrafik tillbringade i mitten på 1960-talet nästan hälf
ten av sin restid i hamn. Eftersom Sverige till största del handlade 
med länderna ute i Europa slogs många godstransporter till sjöss ut 
av de mer effektiva landtransporterna.

En annan faktor som kom att påverka sjöfarten, de svenska var
ven och hamnarna under 1950- och 60-talen var den kraftigt ökade 
handeln med olja och petroleumprodukter. Av säkerhetsskäl och ut- 
rymmesskäl kunde inte hanteringen av olja och bensin ske inne i 
städerna. Oljetankers var också mycket djupgående och vattendjupet 
i de äldre hamnarna var inte tillräckligt för att de skulle kunna an- 
löpa dessa. I stället byggdes bergrum och cisterner i anslutning till 
uthamnarna. Hanteringen av olja och bensin samt användandet av
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Varbergs hamn har sedan länge 
haft reguljäraförbindelser med 
både Danmark och Tyskland. / dag 
trafikerar färjan dagligen sträckan 
Varberg-Grend och färjeterminalen 
ligger centralt i Varberg.

lastbilar kom helt att förändra hamnarnas funktion som centra och 
handelsplatser till att bli renodlade industriområden. Hanteringen 
av styckegods som livsmedel, kläder och tekniska apparater har inte 
helt försvunnit från hamnarna utan koncentrerats till ett fåtal och 
detta gods är numera till största del förpackat i containrar. Godset 
har således blivit osynligt samtidigt som hamnarna förskjutits mot 
städernas utkanter. Den stora varvsavvecklingen som inleddes i slutet 
av 1970-talet bidrog också till att sjöfartsindustrins starka närvaro i 
städerna successivt avtog.

Sjöfarten i vår tid
I dag utgör färjesjöfarten den mest synliga delen av sjöfartsnäringen. 
Det är också den del av den kommersiella sjöfarten som utnyttjas

22 SJÖFARTSMILJÖER



av flest människor och som sätter en tydlig prägel på några av våra 
hamnstäder genom sina centrala färjeterminaler och gigantiska far
tyg. Trots samhällets och sjöfartens radikala förändring under de se
naste etthundrafemtio åren är det maritima kulturarvet fortfarande 
levande. Kanaler och slussar är några av de miljöer som trafikeras av 
tusentals människor under sommarhalvåret. Det finns också många 
fyrar kvar medan stora varvskranar och fartygsbäddar nästan helt för
svunnit. Utmed stensatta kajer står fortfarande en och annan gammal 
hamnkran. Det finns mycket få torrdockor från 1800-talet bevarade i 
ursprungligt skick, däremot är det vanligare att verkstadshallar och 
magasin fortfarande används, även om det är för andra ändamål än 
vad de en gång byggdes för. Dessa byggnader inlemmas också succes
sivt i den kraftiga bebyggelseexpansion som sker på gamla hamn- och 
varvsområden.

Wilhelm Tham byggdes 1912 på 
Motala Verkstad som ett kombinerat 
passagerar- och lastfartyg speciellt 
anpassat fór Göta kanal. Efter en 
ombyggnad 1965 trafikerarfartyget 

fortfarande under sommarmånaderna 
hela sträckan mellan Göteborg och 
Stockholm tillsammans med otaliga 

fritidsbåtar.
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HAMNAR OCH LASTAGEPLATSER

Handelshamnar
I mitten på 1800-talet fanns flera hundra hamnar och lastageplatser 
utmed Sveriges kuster, större insjöar och vattendrag. De flesta av dessa 
var omlastningsplatser eller hamnar på mindre öar. Huvuddelen av 
handelshamnarna låg i anslutning till någon av de städer som grun
dats under medeltiden. De två största var Göteborg och Stockholm, 
viktiga knutpunkter mellan inre vattenvägar och havet. Senare kom 
de att utgöra centrum för den sjöburna utrikeshandeln varifrån vik
tiga exportvaror skeppades ut och importvaror distribuerades runt 
i landet. Andra hamnar som hanterade större mängder varor i både 
utrikes och inrikes fart i mitten på 1800-talet var Gävle, Malmö och 
Norrköping.

Handelshamnarna har haft olika funktioner. En del har gamla 
anor som farjelägen mellan öar och fastland eller mellan Sverige och 
utlandet. Bland viktiga farjehamnar kan Trelleborg och Helsingborg 
nämnas men också Kalmar och Färjestaden samt Nynäshamn och 
Visby. Insjöhamnarna har också haft stor betydelse. Mälaren anses 
vara ångfartygstrafikens vagga och här fanns under andra hälften av 
1800-talet reguljära förbindelser mellan Stockholm och Arboga, Es
kilstuna, Köping, Mariefred, Strängnäs, Torshälla, Uppsala, Västerås 
samt Örebro.

Vånersjöfarten har alltid varit speciell genom att den haft sin egen 
seglationsstyrelse som bildades 1779 av köpmän och sjöfolk från 
Kristinehamn och som hade till uppgift att ansvara för sjöfartens 
säkerhet i Vänern. Detta arbete omfattade tillsyn av farleder och fyrar 
samt lotshjälp. Förutom Kristinehamn fanns ytterligare sju handels
hamnar och många lastageplatser utmed Vänerns stränder och då är 
även Arvika inräknad som nåddes genom Säffle kanal. Godshante
ringen i Vänern avspeglade främst omlandets skogs- och järnindu
stri. En hel del jordbruksprodukter hanterades också i Mariestad och 
Lidköping som låg i anslutning till den bördiga Skaraborgsslätten.

Motstående sida. Stockholm, Friham
nen 1940.

Helsingborgs hamn har sedan lång 
tid tillbaka fungerat som färjeläge 
med tätaförbindelser med Helsingör i 
Danmark. Cirka 12 miljoner resenärer 
passerar hamnen årligen.



Oskarshamn är en relativt ung stad som anlades 
först 1856. Staden kom tidigt att bli en betydelsefull 
hamn- och varvsstad. Här hanterades i början av 
1900-talet stora mängder trävaror som fortfarande 
är en dominerande godsgrupp.

Brunne är en del av det som senare kom att bli 
Kramfors. Här låg ett ångsågverk från 187s dll 1943.

Karlstad har varit den dominerande hamnen i 
Vänern under lång tid. Stora mängder malm, järn, 
kalksten, kol och trävaror hanterades här i början på 
1900-talet. Bilden visar den uthamn som anlades 1906 
fór hantering och lagring av bland annat stenkol.
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Lastageplatser och industrihamnar
Med tiden kom sjöfarten att bli en viktig del av industrialiseringen. 
Så pass viktig var sjöfarten att många industrier skaffade sig en egen 
hamnanläggning. Dessa brukar omnämnas som lastageplatser eller 
industrihamnar och här hanterades endast industrins egna varor. I 
mitten på 1800-talet låg huvuddelen av lastageplatserna utmed Ång
ermanälvens stränder och runt Alnön vid Sundsvall. Sågade trävaror 
var vid denna tid en av Sveriges viktigaste exportvaror och sågverks
industrins centrum låg i Medelpad och Ångermanland. Nästan varje 
sågverk hade en egen lastageplats. Skogsindustrins behov av sjöfarten 
har sedan dess fortsatt att vara stark. En del massa- och pappersindu
strier har i dag också egna industrihamnar som till exempel Skutskär 
i Norra Uppland eller Husum utanför Örnsköldsvik. Många hamnars 
verksamhet domineras också av enstaka industriers transportbehov 
som i Gävle, Oskarshamn och Sundsvall där också främst skogsindu
strins produkter hanteras. Andra industrier som varit och fortfarande 
är beroende av närheten till hamn är stenindustrin, till exempel ce
mentindustrin i Slite på Gotland.

Från pålverk till stensatt kaj
Fram till mitten av 1800-talet hade det huvudsakliga problemet för 
själva hamnanläggningarna varit det minskande vattendjupet i farle
derna. Uppgrundningen berodde delvis på effekterna av landhöjning
en men vattendjupet påverkades också av sediment som grundade 
upp inloppen. I samband med den tilltagande trafiken med ångfartyg 
ställdes också högre krav på bättre kajer och hanteringsutrustning. 
Från mitten av 1800-talet påbörjades en omfattande upprustning av 
hamnarna genom nya pålningar, kaj byggen och muddringsarbeten 
i farlederna. Upprustningen sammanföll med en intensiv period av 
stadsplanering i Sverige då många städer fick nya stadsplaner efter då
tidens rutnätsideal. En del städer hade också drabbats av omfattande 
eldsvådor, vilket medförde att gatunäten reglerades av brandskydds- 
skäl. De flesta nybyggda hus uppfördes följaktligen i sten, i stället för 
trä. Eftersom hamnarna var centrala delar av många städer, reglerades 
även hamnmiljön, och de magasin, tullhus och kontor som byggdes, 
ritades för att passa in i den övriga stadsmiljön.

Ångfartygens stora fördel framför segelfartygen var att de var min
dre beroende av väder och vind, vilket innebar att trafiken blev så pass 
regelbunden att det gick att upprätta tidtabeller. De ångfartyg som
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Kalmar är en av Sveriges äldsta städer 
och har varit en viktig hamn bland 
annat genom fårjeforbindelser med 
Öland men också med Danmark och 
Tyskland. Bilden visar Tullhamnen 
som ligger i direkt anslutning till 
staden. Här ligger tullhuset och hamn
kontoret samt även en ängkvarn med 
anor från mitten på 1800-talet.

gick i inrikestrafik var dock inte mer djupgående än segelfartygen, så 
på så vis påverkades inte hamnarna av den ökade trafiken. Ända fram 
till slutet av 1800-talet fraktades också massgods, som till exempel 
spannmål, kol och malm, främst med segelfartyg och pråmar. Det 
som kom att förändra förutsättningarna för verksamheten i hamnar
na var den ökade styckegodstrafiken, både i inrikes och utrikes fart. 
Sverige hade fått flera transoceana linjeförbindelser och utrikeshan
deln hade blivit mer varierad. Fartyg i utrikestrafik var mer djupgåen
de. Den expanderande utrikeshandeln innebar också att många olika 
varor hanterades och inte endast de stora export- och importvarorna 
som trä, järn, malm, massa och stenkol. För dessa varor krävdes olika 
typer av lagringsmöjligheter. Även om hanteringsmetoderna blivit 
mer effektiva och fartygens tid i hamnarna förkortats, så innebar den 
ökade fartygstrafiken att behovet av utrymme vid kajerna var stort. I 
de flesta hamnstäder pågick under andra halvan av 1800-talet ständiga 
förbättringsarbeten av hamnen genom utökade kajer, investeringar i 
kranar, muddringar och utfyl 1 nadsarbeten.

Runt sekelskiftet 1900 blev det vanligt med elektrisk belysning i 
hamnarna. Samtidigt blev det också vanligare att dra järnvägsspår till 
kajerna med anslutning till stambanenätet, vilket bland annat med-
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Under mina första år som maskinist var ej lifvet så jäktigt i hamnarna, 
som numera, med »Gustav Adolf« kunde väntan på plats vid malm
kajen i Luleå bliva 2 till 4 dagar fast lastningen endast tog 10 tim. 
och lossningen i Stettin cir. 233 (sammanlagt) i La Plata lossning, 
gång till lastplats och lastning av spannmål cir 2 månader. På Nord- 
Östers jötraden var ej heller tiden i hamnarna så knapp som nu, en 
kollast på cir 2000 ton tog en vecka och en trälast på en båt av samma 
storlek i Norrland 10 till 14 dagar beroende på om vädret var vackert 
eller regn.

Utdrag ur Sjöfolksundersökningen 1954.
Meddelare: Karl Axel Vilhelm Björklund, född 1880.

förde att kraven på kajernas hållbarhet ökade. Betong användes nu i 
större utsträckning i stället för trä och sten. Järnvägsspår till hamnen 
underlättade frakten av tyngre massgods avsevärt men det innebar 
också att hamnen utvecklades ett steg från funktionen som stadens 
centrum och handelsplats till en mer industriell verksamhetsplats. 
De stora bangårdarna, som till exempel i Malmö, kom att få ett cen
tralt läge i förhållande till staden men formade också en tydlig gräns 
mellan staden och de växande industriområdena. Användandet av 
elektriciteten medförde en ökad mekanisering av arbetet och sär
skilt påtaglig var ökningen av antalet maskinella kranar. Strax före 
första världskrigets utbrott hade det funnits lite mer än 200 kranar 
i svenska hamnar och trettiofem år senare fanns det närmare 700 
stycken. Godshanteringen kom genom en ökad mekanisering att bli 
mer effektiv men de riktigt stora tidsbesparande förändringar kom 
långt senare.

Vid sekelskiftet 1900 planerade många städer för nya hamnanlägg
ningar utanför centrum där större mängder gods kunde hanteras och 
lagras. Dessa planer kom i vissa fall att hindras av både första och 
andra världskriget. Den egentliga hamnverksamheten kom därför att 
bedrivas inne i städerna långt in på 1950-talet, innan den flyttades ut. 
I samband med att lastbilar började användas för transporter, utveck
lades även andra typer av motorfordon till hjälp för lossnings- och 
lastningsarbetet. Hamnområdena asfalterades, truckar och lastbilar 
tog större utrymme och trafiken till och från hamnarna blev också 
allt intensivare, vilket påskyndade en utflyttning av verksamheten ur 
städerna. Styckegodstrafiken koncentrerades successivt till ett fåtal

Stora mängder stenkol och koks som 
används både av industrier och till 
uppvärmning av hus hanteras i 
svenska hamnar.

När hamnområdena kunde anslutas 
tilljärnvägsnätet underlättades trans
porter av tyngre gods avsevärt. Bilden 
visar i bakgrunden Götaverken City
varvet ab sett från Lundbyhamnen.

HAMNAR OCH LASTAGEPLATSER 29



Göteborg. Södra älvstrandens olika 
kajerfungerar i dag främst som färje- 
lägen. Närmast i bild är Mastbuggska- 
jen därfärjorna till och från Danmark 
lägger till. Sedan följer Stigbergskajen 
varifrån Amerikabätarna en gång 
i tiden avgick. Majnabbehamnen, 
längst bort i bild, byggdes på 1930- 
taletfór den växande utrikestrafiken. 
Härifrån avgår i dag färjan till Kiel 
i Tyskland. Bilden är tagen 1993 och 
sedan dess har det hänt mycket med 
norra älvstranden.

Träpiren i Göteborgs hamn var ett 
begrepp fór göteborgarna och skär- 
gårdsbåtstrafiken till Styrsö, Öckerö 
och andra platser. I dess närhet fanns 
Stenpiren som fortfarande finns kvar, 
dock någotförkortad. Därifrån utgick 
kustångarna till Uddevalla, Ström
stad, Lysekil och Oslo. Något längre 
upp i Göta älv fanns Lilla Bommens 
hamn där mindre lastångare och 
kanalångarna lade till. Fartyget när
mast i bild är Svea.
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Ostindiska kompaniet bildades 1731 
i Göteborg och hann under 75 års tid 
att sända ut 13z sjöburna expeditioner 
till bland annat Indien och Kina. 
Bilden visar kompaniets huvudkontor 
och magasin invid Stora Hamnka
nalen. Byggnaden uppfördes under 
1730-talet och inhyser i dag Göteborgs 
stadsmuseum.

hamnar, vilket innebar att den ekonomiska och sociala kopplingen 
som tidigare varit tydlig mellan handlare, rederier, skeppsmäklare 
och hamnen, byttes mot andra nya förbindelser med bland annat 
åkare och grossister. Inom loppet av ett tiotal år på i960- och 70-ta- 
len förflyttades sjöfartens verksamhet från de svenska hamnstädernas 
centrum till periferin. Endast färjeterminalerna blev kvar. I många 
äldre hamnområden tog nya verksamheter i stället vid.

Göteborgs hamn
Stränderna utmed Göta älv har under hela Göteborgs stads historia 
präglats av sjöfart, handel och skeppsbyggeri. Thorsten Rinman skri
ver i ett särtryck ur Sjöfartsmuseets festskrift från 1920 att« ... ham
nens historia är stadens«. Det är således svårt att beskriva hamnens 
utveckling utan att beröra stadens. Göteborgs stad grundades av Gus
taf II Adolf 1621 på södra stranden av Göta älv där Gullbergsån och 
Säveån har sina utflöden. Eftersom staden hade ett strategiskt läge på 
gränsen till Danmark byggdes den enligt en stjärnformad stadsplan 
efter holländsk förebild. Staden fick en stark befästning och omgavs 
med en vallgrav vars form kan spåras än i dag, även om vallgraven till 
viss del är igenfylld. Den första hamnverksamheten bedrevs utmed 
vallgravens olika inlopp, framför allt längs Stora Hamnkanalen och 
Östra och Västra Hamnkanalerna.
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Sannegårdshamnen utmed norra 
älvstranden var underförsta hälften 
av ljoo-talet en viktig kolhamn. I dag 
har hamnområdet omvandlats till ett 
modernt bostadsområde.

Under 1700-talet var Göteborg centrum för Ostindiska kompaniets 
verksamhet men det var först i mitten på 1800-talet som den kommer
siella sjöfarten började expandera på allvar. Hamnen fick ett kraftigt 
uppsving i och med de stora emigrantvågor till Nordamerika som 
startade runt 1870-talet och pågick en bit in på 1900-talet. Muddringar 
av farleden förekom tidigt under 1800-talet eftersom leran utgjorde 
ett problem för framkomligheten. Den första egentliga hamnplanen 
fastställdes dock först 1844 och var delvis inspirerad av den hamn- 
byggnadsplan som Nils Ericson gjort 1837. Ericson hade särskilt upp
märksammat hamnens brister för utrikessjöfarten. Hamnplanen re
sulterade bland annat i en stenpir vid Södra Hamngatans förläng
ning samt två vågbrytare som tillsammans skapade en hamnbassäng. 
Vidare stensattes kajen utmed Skeppsbron och senare längs Packhus
kajen och Lilla Bommen. Den första stora lyftkranen monterades vid 
Skeppsbron i slutet av 1850-talet och åtföljdes av flera mindre kranar 
vid Packhuskajen. Denna kaj kom under lång tid att utgöra centrum 
för rederier, mäklare, tullare med flera och här byggdes bland annat 
det nya tullhuset 1864. Packhuskajen användes i över hundra år men 
stängdes av för kommersiell hamntrafik 1973.

När västra stambanan byggdes i mitten på 1800-talet, förväntades 
antalet fartyg öka i Göteborgs hamn. Ytterligare planer på en utvid
gad hamn presenterades också. Eftersom Nils Ericson var ansvarig 
för järnvägsnätets uppbyggnad, kom han även att spela en framträ
dande roll för hamnens utformning och expansion. Det kom dock att 
dröja ända till 1880-talet innan en ny hamn hade anlagts, inte minst 
för den omfattande emigranttrafiken, först vid Masthuggets östra del 
och senare i början av 1900-talet vid Stigbergskajen. Vattendjupet vid 
kajerna och i farleden uppgick vid slutet av 1800-talet som mest till 6 
meter men det fanns ytterligare önskemål om en fördjupning till 8 
meter för att möta utrikeshandelns behov. I dag fungerar Masthuggs- 
kajen som terminal för Danmarksfärjorna.

Hamnen flyttades således längre västerut längs den södra älvstran
den, för att man skulle fa bättre vattendjup och större möjligheter till 
lagring. Expansionsmöjligheterna var dock begränsade och i början 
av 1900-talet presenterades en plan på att anlägga en frihamn på norra 
älvstranden. Frihamnar tillkom som ett resultat av den ekonomiska 
politik som fördes i början av 1900-talet. De flesta länder praktise
rade någon form av tullskydd och genom frihamnszoner kunde varu- 
ägarna slippa att betala tull vid varornas ankomst. Tull betalades först 
när varorna fördes in i landet till sina slutdestinationer. Om varorna
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Göteborgs hamn har både haft en om
fattande godshantering och fungerat 
som färjeläge. Förutom förbindelser 
med Fredrikshavn i Danmark har 
staden reguljära förbindelser till Eng
land via Norge och Tyskland. Stena 
Line Express är en av den nya tidens 
böghastighetsfarjor - överfarten till 
Danmark tar endast två timmar.

såldes vidare till utlandet belastades de inte alls av tullavgifter.
Den tilltänka marken för Göteborgs frihamn utgjordes delvis av 

en utfyllnad som påbörjats redan under 1840-talet. Då hade delar av 
Lundbyvass pålats för att hålla leran på plats när farleden muddrades. 
Samtidigt fylldes vassen ut med sediment från muddringen. Den nya 
marken kom främst att användas till Götaverkens industriområde 
men utnyttjades också till den nya frihamnen. Arbetet påbörjades 
1914 och 1922 stod Frihamnen klar. I dag används Frihamnen bland 
annat som terminal för passagerartrafik på England.

Vid 1920-talets slut fanns i Göteborgs hamn över 9 kilometer kaj 
och cirka 100 kranar, förutom flera flytande kranar. Utmed kajerna 
låg varuskjul med en sammanlagd yta av cirka 41 000 kvadratmeter. 
Många magasin var privatägda. Göteborgs hamn fortsatte att ex
pandera under hela 1900-talet både på södra och norra älvstranden. 
Sannegårdshamnen på norra älvstranden, i anslutning till Lindhol
mens varv, fungerade som en viktig kolhamn, särskilt under krigen. I 
samband med den kraftigt ökande utrikeshandeln efter andra världs
kriget blev behovet av moderna hamnanläggningar uppenbart och 
1951 invigdes Majnabbehamnen på södra sidan medan Ryahamnen 
och Skarvikshamnen anlades på norra sidan älven. Under 1960-talet 
fortsatte utflyttningen av Göteborgs hamnverksamhet. Styckegods- 
trafiken minskade successivt och togs över av Skandiahamnens con
tainertrafik och en råoljepir anlades i Torshamn. I Älvsborgshamnen
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Norra Blasieholmshamnen utgjorde 
en aktiv del av Stockholms hamn 
fram till 1950-talet. Här fanns också 
tullen stationeradfrän 1876 till 1940. 
Byggnaden finns kvar i dag med ny 
verksamhet. Foto från 1946.

Stadsgårdskajen utgjorde under lång 
tid huvudhamnen i Stockholm för 

framförallt den utrikes sjöfarten. 
Hamnen kom dock successivt attflyt
tas ut till Frihamnen och Värtan, och 
i dagfungerar Stadsgårdskajen som 
hamn fór trafiken på Alands hav och 
Östersjön.
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skapades en modern roll-on-roll-off-terminal. Göteborgs hamn är 
fortfarande Sveriges i särklass största hamn och Nordens största con
tainerhamn.

Göteborgs äldre hamnområden har, som i så många andra svenska 
och internationella hamnstäder, fått ge plats åt nya spektakulära 
byggnader. En del magasin och andra sjöfartsrelaterade byggnader 
har fatt nya funktioner.

Stockholms hamn
Hela Stockholms stad är präglad av kontakten med vattnet. Därför 
har inte Stockholms hamn varit en enda plats utan många. På 1600- 
och 1700-talen bedrevs en betydande andel av den sjöburna handeln 
utmed Skeppsbron. Senare kom Riddarholmshamnen, Munkbro
hamnen och Klara Mälarstrand att bli ett nav för den växande ång- 
fartygstrafiken i Mälaren. Utmed Söder Mälarstrand och Norr Mälar
strand anlades också kajer, liksom utmed den nya Strandvägen på 
Ladugårdsgärde, och runt hela Blasieholmen och Nybroviken lossa
des och lastades gods. Huvudhamnen för handelssjöfarten var dock 
under lång tid Stadsgårdskajen på Södermalm.

Det var först i samband med ångfartygstrafikens expansion vid 
mitten av 1800-talet som staden investerade i riktiga hamnanlägg
ningar med stensatta kajer. När järnvägsanslutningen mellan södra 
och norra sidan av staden stod färdig 1871, drogs sidospår till Stads- 
gårdskajen och själva kajen utvidgades också österut. Stadsgårdska- 
jens möjligheter till expansion begränsades dock av Katarinaberget. 
År 1879 påbörjades arbetet med Värtahamnen för hanteringen av kol 
och annat massgods. Stadsgårdskajen förlängdes ytterligare i slutet 
av 1800-talet och stod klar 1916. Även Värtahamnen expanderade vid 
sekelskiftet 1900.

De två stora hamninvesteringarna i början av 1900-talet var Ham
marbyhamnen och Frihamnen. Hammarbyhamnen tillkom eftersom 
slussen mellan Gamla stan och Södermalm var för liten för större far
tyg. På Kungsholmen och längs Klaraviken fanns industrier som var 
beroende av sjöfarten och som behövde en ny transportled mellan 
Saltsjön och Mälaren. Flera förslag diskuterades och 1914 togs beslut 
om Hammarbyleden. Den nya slussen kom att ligga vid den trånga 
passagen mellan Hammarbysjön och Årstaviken, båda delar av Mäla
ren. Samtidigt breddades det smala utloppet från Hammarbysjön till 
Saltsjön vid Danvikstull. Slussen och Danvikskanalen invigdes efter
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I Frihamnen uppfördes tre magasin 
i slutet på 1910-talet. Magasin 3 
används i dag som kontorsbyggnad 
fór tullen men fungerar även som 
konsthall och kostymförråd.

många turer 1929. Hammarbysjöns stränder förvandlades långsamt 
till kajer och hela området fick successivt en utpräglad industriell ka
raktär med bland annat Liljeholmens stearinfabrik, General Motors 
nordiska anläggning, kf:s glödlampsfabrik och Stockholms bomulls
spinneri och väveri. Norra Hammarbyhamnen användes också under 
lång tid för massgodslagring.

År 19x7 togs beslut att bygga en frihamn i anslutning till Värta- 
hamnen. Olika förslag hade diskuterats sedan 1909, bland annat en 
lokalisering till Hammarbyhamnen. Förslaget omfattade två pirar,
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Banankompaniets huvudkontor i Fri
hamnen byggdes under 1930-talet. Detalj 

från entrén.

två hamnbassänger och fyra magasin samt en del andra kontors- och 
lagerbyggnader. Vattendjupet vid kaj planerades till io meter. Fri
hamnen började användas redan 1920 även om hela anläggningen 
invigdes först sex år senare. Allt som allt omfattade utbyggnaden till 
slut två pirar om sammanlagt mer än en kilometers längd samt tre 
magasin och en anslutande siloanläggning. Frihamnen används i dag 
främst som containerhamn. I anslutning till Frihamnen anlades un
der slutet av 1920-talet en oljehamn vid Loudden.

Handelssjöfarten i Stockholms innerstad är för länge sedan av
vecklad. I dag är det endast de stora färjorna som trafikerar Ålands 
hav och Östersjön samt den omfattande skärgårds- och Mälartrafiken 
som lägger till vid kajerna. Godshanteringen sker nästan uteslutande 
i Värtan. Utmed kajerna i Stockholm ligger många fartyg förtöjda 
men kajerna i sig har gjorts om till promenadstråk, cykelvägar och 
parkeringsplatser och i Hammarbyhamnen pågår ett av Stockholms 
största bostads- och kontorsprojekt sedan 1970-talet, Hammarby 
Sjöstad. Det finns även långt framskridna planer på att bebygga den 
gamla Frihamnen och samtidigt göra Värtan till en utpräglad kryss- 
ningsterminal. Spåren av Stockholms äldre hamnmiljöer är därför 
fa i dag men i Frihamnen finns flera värdefulla byggnader bevarade, 
bland annat Banankompaniets huvudkontor samt Frihamnens ma
gasinsbyggnader. Utmed Värtahamnens kaj finns än så länge två äldre 
hamnkranar kvar. I södra Hammarbyhamnen finns en hamnkran be
varad som ursprungligen stod på den norra sidan men som flyttats 
för att bevaras åt eftervärlden.
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Malmö containerhamn.

Malmö hamn
Malmö stad har anor från 1200-talet och har alltid präglats av den 
geografiska närheten till och den gemensamma historien med Dan
mark. Ett av problemen för staden som hamnstad har varit de lång
grunda kusterna. Ungefär 400 meter ut från stranden uppgick inte 
vattendjupet till mer än 1,5 meter på 1700-talet. Gods och människor 
fick föras i land i mindre båtar. Detta medförde att Malmö hamn kom 
att ha en ganska blygsam position fram till början av 1800-talet.

År 1775 lades grunden till den första hamnanläggningen, den som 
senare kom att bli Västra hamnen. Hit förläde Kockums sin verksam
het och i samband med varvets expansion på 1870-talet växte hamn
området successivt genom fyllnadsmassor i havet. Den egentliga 
hamnverksamheten kom att lokaliseras till Nyhamnen och senare 
till Frihamnen och Norra hamnen. Malmö anslöts 1856 till stambane- 
nätet och järnvägslinjerna drogs in i staden från norr utmed kusten 
på utfyllnadsmassor och hamnområdet kunde därför lätt anslutas till 
järnvägsnätet. Samtidigt drogs järnvägsförbindelser vidare över en 
bro i den inre hamnen så att Kockums och senare kvarnen också fick 
järnvägsförbindelser. Under hela Malmö hamns historia har det på
gått olika former av byggnads- och anläggningsverksamhet. Hamn- 
och varvsbassänger har grävts och fyllts igen och nya landområden 
har erövrats från havet. Den senaste expansionen pågår fortfarande
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Hamnen i Limhamn anlades i slutet 
av 1880-talet då man börjat bryta 
kalksten i området. Senare byggdes en 
cementfabrik som var i drift fram till 
1978. Kalkstensbrytningen upphörde 
1994. Utöver cementfabriken anlades 
ettflertal fabriker i anslutning till 
hamnen, bland annat en superfosfat
fabrik, och ett skeppsvarv.

och när den är klar har Norra hamnen utvidgats med nästan 25 000 
kvadratmeter.

Malmö var länge Sveriges tredje största hamn med viktiga import
förbindelser med kontinenten. Hanteringen var delvis präglad av 
omlandets näringsstruktur som dominerades av jordbruk och livsme
delsproduktion. En annan viktig industri som använde sig av sjöfar
ten var stenindustrin. På lastageplatserna Limhamn och Klagshamn, 
strax söder om Malmö, hanterades först kalk och senare cement.

Den inre hamnen utgjorde under lång tid själv kärnan i hamn
verksamheten. Utmed Västra hamnens norra kaj fanns tidigt också 
cisterner för petroleumprodukter. Denna hantering kom successivt
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Till vänster. Kooperativa förbundets 
(kf) magasin.
Till höger. Cold Stores var en kylan
läggning fór livsmedel som byggdes i 
mitten på 1940-talet.

att trängas ut av Kockums verksamhet och efter andra världskriget 
flyttades all hantering av petroleum till Norra hamnen. I dag är den 
inre hamnen avstängd genom en nyanlagd bro som förenar den nor
ra delen av hamnen med den västra. Den bro som tidigare varit den 
förbindande länken kommer att tas bort i samband med byggandet 
av Citytunneln som ska påbörjas 2005.

Den viktiga hanteringen av livsmedel avspeglas tydligt i Nyhamnens 
och Frihamnens bebyggelse. Längst ut vid inloppet till Nyhamnsbas- 
sängen ligger en byggnad som en gång i tiden fungerade som smör
kontroll. Den äldsta delen uppfördes under 1920-talet men byggdes 
på med fyra våningar under 1990-talet. Längre in i Nyhamnen, utmed 
den gamla Stockholmskajen, ligger terminalen för godsfärjeförbin- 
delsen Malmö-Travemünde. Hamnbassängen har delvis fyllts igen 
och det tidigare Stockholmsmagasinet från 1950-talet ligger numera

Sveabolagets kustångare bedrev 
linjetrafik med gods och passagerare 
i bård konkurrens med järnvägen. 
Detta fotografi är taget i Malmö hamn 
senast 192.7.
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invid en upplagsplats för nyimporterade bilar. Mellan Nyhamnsbas- 
sängen och bangården finns Malmö stads gamla slakthusområde be
varat med vackra byggnader från sekelskiftet 1900 i rött tegel. Utanför 
Nyhamnen ligger Frihamnen med två gamla magasin bevarade samt 
det som tidigare utgjorde kf:s kryddmagasin. Här finns också Lant
männens spannmålssilos och andra lagerbyggnader som ursprungli
gen var kopplade till deras verksamheter. Frihamnen består i övrigt 
av en relativt låg bebyggelse som i dag fungerar som diverse kontor 
och lager, delvis kopplade till hamnverksamheten. Längst ut på Fri- 
hamnskajens södra sida finns en av Sveriges äldsta hamnkranar, från 
1913, bevarad. Den var ursprungligen ångdriven och en liknande kran 
användes fram till 1970-talet vid ubåtarnas stapelbädd. Kranen har nu 
en tillfällig hemvist på Hullkajen. Delar av Frihamnen används fort
farande både som containerhamn och för bilimport.

Norra hamnen kom tidigt att få en tung industriell prägel med ol
jecisterner, kolkraftverk och stålhantering. Mitt ute på hamnområdet 
finns dock fortfarande en byggnad med koppling till livsmedelshan
tering. Det är Cold Stores tidigare kyllager som uppfördes i mitten 
av 1940-talet.

Den ursprungligen ångdrivna 
hamnkranen i Malmö är från 1913.

Gävle hamn
Gävle är en stad med gamla handels- och sjöfartstraditioner. Utmed 
Gavleåns stränder har en omfattande hamn- och varvsverksamhet be
drivits sedan slutet på 1600-talet och utmed stränderna bodde också 
under lång tid Gävles fiskarbefolkning. I och med sjöfartens ökade 
betydelse i slutet på 1800-talet och järnvägens tillkomst stängdes den

Nedan till vänster. Gävle hamn 
omkring 1930.
Nedan. Briggen Gerda vid Södra 
Skeppsbron.
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Den inre delen av Gävle hamn är i 
dag avstängd fór fartygstrafik genom 
en bro. Mindre båtar går dock under 
bron och en bit uppfior Gavleån. De 
äldre magasinsbyggnaderna utmed 
den norra kajen inhyser i dag bland 
annat kontor.

inre delen av ån av för fartygstrafik genom en järnvägsbro, och hamn- 
och varvsverksamheten flyttades längre ut mot kusten. Efter den stora 
stadsbranden 1869, som lade nästan hela norra Gävle i aska, fick sta
den delvis en ny struktur. Tidigare hade godshanteringen skett utmed 
både den norra och den södra stranden. När staden skulle byggas upp 
igen kom industrier främst att förläggas till den södra delen medan 
hamnverksamheten koncentrerades till den norra. Hamnen var fort
farande relativt centralt placerad i förhållande till resten av staden 
och en del gods hanterades också vid den södra hamnpiren. På den 
södra sidan anlades bland annat två gasklockor i slutet av 1800-talet, 
ritade av den framstående arkitekten Ferdinand Boberg. Gasen till
verkades genom eldning av stenkol och hanteringen skedde i direkt 
anslutning till klockorna och retorthuset.

Vid sekelskiftet 1900 anlades en djuphamn vid Fredriksskans, vilket 
var tidigt i förhållande till andra hamnar. I samband med byggandet 
av kajer och muddringar av farleden, drogs ett järnvägsspår på en lång 
bank ut till djuphamnen som i början användes främst till lagring av 
kol och malm. Det var dock först på 1950-talet som tyngdpunkten i 
Gävles hamnverksamhet kom att förskjutas ut mot Fredriksskans. 1 
den inre hamnen finns ännu magasinsbyggnader i trä och tegel, med 
putsade fasader som uppfördes i början på 1900-talet. Innanför Första, 
Andra och Tredje Magasinsgatan ligger Gevalias kafferosteri kvar. De 
flesta andra magasin och industrier är nu rivna. Den yttre delen av 
inre hamnen, Alderholmen, ligger delvis öde i väntan på ny bebyg
gelse. Hösten 2004 återstod en enorm lada av korrugerad plåt och 
några andra lagerlokaler utmed norra kajen. I ladan förvarades kalk
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till bland annat stålindustrin i Bergslagen. Kalken lastades av farty
gen med hjälp av de två fasta kranar som stod utmed kajen och los
sades igenom stora luckor i taket på magasinet. En relativt ny bilbro, 
Alderholmsbron över Gavleåns utlopp, förenar den södra sidan av 
staden med den norra, vilket medför att inga fartyg längre kan lägga 
till i den inre delen av hamnen.

Västerås hamn
Västerås hamn hade ursprungligen ett mycket centralt läge vid 
Svartåns utlopp i Mälaren. Genom landhöjningen minskade vat
tendjupet och sjöfartsverksamheten flyttade successivt längre ut mot 
Mälaren. I början av 1800-talet fanns fortfarande utmed åns stränder 
drygt 50 sjöbodar eller mindre magasin som tillhörde olika bruk 
och handelsfirmor. Vid denna tid genomfördes dock den första mer 
organiserade utbyggnaden genom en utfyllnad så att både hamn
bassängen och hamnplanen blev större. Denna anläggning kom att 
kallas Nya hamnen (i dag Östra hamnen). När Södertälje kanal stod 
färdig 1819 och sjöfarten på Västerås tilltog, fortsatte hamnutbyggna
den österut samtidigt som vattendjupet vid kajen ökades till 4 meter.

Delar av Västerås gamla hamnom
råde har i dag bebyggts med bostäder 
medan den kommersiella sjöfarten 
trafikerar Västra hamnen dagligen. 
Här hanteras många olika varor, 
bland annat trä.
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Lossning av koks i Luleå hamn.

Motstående sida. Den första lastnings- 
bryggan fór järnväg i malmhamnen 
byggdes 1894 och kompletterades 
senare med ytterligare bryggor och 
järnvägsspår. Dessa var i gäng fram till 
1965 då den nya malmhamnen togs i 
drift. Bilden visar en av lastbryggorna, 
troligen någon gång i slutet av 1950- 
talet eller början på 1960-talet.
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I samband med att järnvägsspåren drogs ner till hamnen vid sekel
skiftet 1900 byggdes en större spannmålssilo, som fortfarande finns 
kvar, i hamnen.

Mellan 1917 och 1926 fördjupades Södertälje kanal ytterligare 2 me
ter och större fartyg kunde nu gå in i Mälaren. Detta föranledde en ny 
diskussion om att utvidga hamnen eftersom järn- och stålindustrin i 
Bergslagen behövde större utrymmen för att hantera sina färdiga pro
dukter och även kol och malm. Den nya djuphamnen med sitt stora 
expansionsutrymme anlades väster om staden, långt ifrån den äldre 
hamnen och kom snabbt att bli den nya huvudhamnen i Västerås. 
Senare under 1960-talet anlades här ett stort kraftvärmeverk som fort
farande är i drift och utnyttjar hamnen för sina transporter.

Luleå malmhamn
Luleå stad härstammar från 1600-talet. Det fanns en mindre stad med 
hamn och livlig sjöfart redan på 1400-talet men på grund av land
höjningen flyttades staden längre ut mot kusten. Utöver sjöfart och 
handel fanns det även under en lång period en omfattande varvs- 
verksamhet i Luleå. Av avgörande betydelse för Luleå som hamnstad 
var malmfälten i Lappland. Det första malmtåget från Malmberget 
anlände 1888 och än i dag skeppas den eftertraktade malmen från 
Sandön.

Luleå har haft tre hamnar, en centralt belägen i staden och två så 
kallade uthamnar. Den första låg på Svartön och de senare längre ut 
på Sandön. Luleå stad ligger på en halvö. Själva stadskärnan har efter 
full utbyggnad åt alla tre sidorna inte särskilt stort utrymme att ex
pandera på. Problemet med hanteringen av malm är att den kräver 
stora lagringsytor. Tågtrafiken med malm är tät och bullrig, vilket 
inte heller passar in i stadsmiljön. Det var därför naturligt att anlägga 
en hamn utanför staden där det fanns gott om obebyggd mark. Hela 
Svartön har sedan dess kommit att domineras av malmtrafiken. Un
der 1950- och 1960-talen anlades också en oljehamn på Svartön med 
många cisterner ovan jord och silos för lagring av bentonit.

Den första anläggningen på Svartön var en elevatorkaj, en massiv 
träkonstruktion som drevs av en ångmaskin. Elevatorkajen var ett 
slags hissanläggning som lyfte upp järnvägsvagnarna så att innehål
let kunde tömmas i fartygen. Problemet var dock att tomma vagnar 
skulle ner samma väg som de kommit upp. Det hela fungerade inte 
särskilt bra och kompletterades med en lastningsbrygga 1894. Bryg-
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Ovan. / Victoriahamnen hanteras 
i dag främst kol, koks, kalksten 
och skrot.
Ovan till höger. Gamla malm
upplaget.

gan var cirka 14 meter hög och hade ursprungligen ett järnvägsspår. 
Senare tillkom ytterligare ett, vilket gjorde att två fartyg kunde lastas 
samtidigt. Lastbryggan byggdes om i flera omgångar i början av 1900- 
talet och var i drift fram till 1965 då en ny malmhamn öppnades. När 
ytterligare en lastningsbrygga stod färdig 1914 med ett enkelt järnvägs
spår, revs den gamla elevatorkajen. Utöver dessa anläggningar fanns 
också en fristående lastageplats för malm som ägdes av Frejabolagets 
österrikiska finansman von Rothschild.

För att ta sig in till malmhamnen på Svartön passerade fartygen 
Tjuvholmsfarleden. Den var varken särskilt djup eller bred och blev 
tidigt en flaskhals för sjöfarten. De första muddringarna gjordes re
dan i slutet av 1860-talet och drygt tjugo år senare gjordes ytterligare 
en kraftig fördjupning av farleden till 7,1 meter och farledens botten
bredd vidgades till 30 meter. Arbetet med farleden fortsatte långt in 
på 1900-talet i flera omgångar. Ffamnen kunde efter andra världskri
get ta emot fartyg med djupgående på upp till 8,8 meter.

Den gamla hamnanläggningen hade flera begränsningar samti
digt som efterfrågan på den värdefulla malmen hela tiden ökade och 
därmed trycket på hamnen. En ny anläggning diskuterades redan på 
1950-talet eftersom Luleå fått överta även atlantexporten medan Nar
viks hamn byggdes upp efter krigets härjningar. När den nya ham
nen invigdes 1965 var det den dittills största investering som gjorts
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i en svensk hamn, vilket säger något om malmens betydelse för den Sandskär settfrån öster med den nya
svenska ekonomin. Anläggningen som fortfarande delvis går att be- malmhamnen. 
skåda var en av världens största malmhamnanläggningar.

1 stället för att malmtågen kördes direkt till kaj, lossades malmen 
vid en speciell lossningsstation varifrån den transporterades till ett 
stort förvaringsupplag. Från upplaget forslades malmen genom en 
tunnel till malmkajen. I samband med den nya anläggningen in
vesterade sj i en helt ny bangård och även en ny farled togs i bruk 
- Sandöleden. Anläggningen fungerade bra men på grund av den 
delvis öppna hanteringen av malmen blev det stora problem med 
malmdamm. I början av 1990-talet blev lkab ålagt att åtgärda pro
blemet. Anläggningen var då nästan trettio år och lkab stod inför 
ett vägval att antingen bygga om den befintliga anläggningen eller 
bygga en helt ny. Det blev det senare alternativet.

Den nya hamnen byggdes ut på Sandskär där Stålverk 80 ursprung
ligen skulle ha legat. Den invigdes 1996 och är byggd för att få en så 
miljövänlig hantering som möjligt. Lagringen av malmen sker inom
hus i flera siloanläggningar. Själva transporten ut till fartygen sker 
genom slutna tunnlar. Utöver malmhanteringen har en ny kaj byggts.
Djupet i Sandöleden har också utökats till över 12 meter. Denna mas
siva investering visar att malmen fortfarande har stor ekonomisk 
betydelse.
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VARV

Ordet skeppsvarv framkallar gärna två olika bilder - det lilla var
vet som med stor hantverksskicklighet bygger en träbåt och jätte
lika stålskrov där svetsarnas gnistregn faller ner över varvsarbetarna. 
Dessa två bilder kan sägas symbolisera huvuddragen i svensk skepps- 
byggnadskonst. Den ena visar på den långa traditionen från vikinga
tiden att bygga träbåtar och träfartyg. Den andra bilden symboliserar 
det som började i liten skala i mitten på 1800-talet vid de mekaniska 
verkstäderna och som kom att bli en storskalig, världsledande varvs
industri under 1900-talet.

De tidiga varvsmiljöerna var, precis som övriga industrimiljöer, 
omsorgsfullt utformade vad avsåg exteriören. Med tiden blev form
språket råare och mer industriellt. Många av dagens bevarade bygg
nader vittnar om okänsliga tillbyggnader och en total nonchalans 
mot de en gång så genomtänkta miljöerna. Sekelskiftets varvsindu
strier och andra sjönära industrimiljöer, som till exempel gasklockor 
och magasinsbyggnader, är tydliga bevis på att industriell verksamhet 
och estetiska ambitioner inte är oförenliga. Däremot är det viktigt 
att komma ihåg att arbetsförhållandena i dessa byggnader inte var 
de bästa. Varvsarbetarens jobb var tungt, slitsamt och förenat med 
många risker. Största delen av fartygsbygget skedde också utomhus 
året runt, utan skydd för väder och vind.

Från trä till järn till stål
Omkring 1840 var huvuddelen av världens handelsfartyg byggda av 
trä. I Sverige var träfartygstraditionen stark och i till exempel Gävle, 
Helsingborg, Kalmar, Nyköping och Stockholm hade segelfartyg av 
trä byggts sedan 1600-talet. I Karlskrona hade flottan byggt sina skepp 
sedan 1680. En stor del av örlogsstadens tidiga miljöer finns bevarade, 
där varvet ingår som en del. Örlogsstaden Karlskrona är så pass unik 
att den klassificerats som världsarv av Unesco.

1840-talet kom att bli en övergångsperiod i flera bemärkelser. Det 
var under denna tid som ångfartygen undan för undan tog över, och 
det började byggas fartyg av järn i stället för av trä.

Motstående sida. Götaverken City
varvet AB.

Båtbyggartraditionen är lång på Orust. 
I Hälleviksstrandfinns ett av mycket 
få träbåtsvarv fortfarande i drift.



En av Femfingerdockorna i Karlskrona 
med gamla mastkranen i bakgrunden. 
Bilden är troligen från omkring 1970.

Det var framförallt den nordamerikanska kontinentens varv som 
var världsledande i början på 1800-talet. I dessa länder fanns det god 
tillgång på billigt trä och varven kunde därigenom massproducera 
fartyg. Under 1800-talet hade Storbritannien däremot problem med 
att bygga upp sin handelsflotta, framförallt på grund av höga tim
merpriser. Det var därför idén om att bygga fartyg av järn uppkom. 
Redan på 1780-talet hade en pråm tillverkats med bordläggning av 
sammannitade järnplåtar. Det första egentliga segelfartyget av järn, 
Vulcan, sjösattes dock först 1819. Tre år senare byggdes det första 
järnångfartyget Aaron Manby. I Sverige tillverkades det första fartyget 
i järn 1840 på Samuel Owens verkstad. De övriga varven följde sedan 
successivt efter.

Det är inte helt känt hur de första järnfartygen byggdes. Delarna 
till Aaron Manby hade tillverkats i en mekanisk verkstad i Stafford
shire och fartyget hade senare satts ihop i London. Så kom också en 
del av de svenska fartygen att tillverkas men under årens lopp sam
lades fler och fler av fartygstil Iverkningens olika delmoment under
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Detförsta fartyget vid Uddevalla varv 
sjösattes 1947. Under 39 år hann man 
sjösätta ytterligare 200 fartyg. Här 
byggdes bland annat det största farty
get hittills i svensk historia - oljetan
kern Nanny som då också var världens 
bredastefartyg 79 meter, och 364 
meter långt. Bilden visar sjösättningen 
av W. Alton Jones på Uddevallavarvet 
den 7 mars 7959.

ett och samma tak. Plåtverkstaden hade en central funktion eftersom 
man här utförde stora delar av förarbetet. Plåtarna mättades upp och 
formades beroende på var de skulle sitta i skrovet. De tillverkades 
också med fardigstansade hål. Därefter fraktades de till bädden där de 
direkt kunde nitas på sin plats. Andra viktiga byggnader som ingick 
i 1800-talets varvsmiljöer var bland annat snickarverkstäderna där de
lar av fartygens inredning tillverkades. Många verkstäder hade också 
egen ångpannetillverkning.

Arbetet på fartygsbädden präglades länge av hantverksarbete, då 
det inte fanns någon elektricitet eller andra maskiner att tillgå. Ut
vecklingen av arbetet gick förhållandevis långsamt. Momentet med 
att nita fast plåtarna kom länge att karakterisera arbetet på skepps
varven. Det gjordes försök med elektriska borrar i slutet av 1800-talet 
men varvsarbetarna var inte förtjusta i de nya verktygen. Förmodli
gen var de inte särskilt smidiga att använda. För att underlätta nit- 
ningsarbetet användes hydrauliska nitmaskiner men även dessa var 
svårmanövrerade. Så sent som på 1930-talet handnitades fortfarande 
vissa delar av fartyget ovanför vattenlinjen av estetiska skäl.

Intresset för järnfartyg var inte så stort i början. Det nya byggnads
materialet innebar dock en större frihet att utforma olika fartygsty
per. Under slutet av 1800-talet började till exempel tankfartyg att ut
vecklas och man konstruerade också stora passagerarfartyg som bygg
des på framförallt tyska och brittiska varv. Konkurrensen om det nya 
byggnadsmaterialet var stor och järn användes både vid järnvägs- och 
brobyggen samt till alla nya maskiner som uppfanns. Under andra
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hälften av i8oo-talet utvecklades järnindustrin genom nya metoder 
och tillgången på massproducerat järn och stål blev större. I Sverige 
växte en konkurrenskraftig stålindustri fram som kunde leverera pro
dukter av hög kvalitet till de svenska varven.

Under 1900-talets första hälft kom varvsindustrin att revolutione
ras av flera tekniska uppfinningar, bland annat svetsningen. Elektrici
teten hade också stor betydelse för arbetet genom att bäddarna och 
verkstäderna kunde få bättre belysning. Även verktygsmaskiner och 
många olika system av kranar utvecklades i samband med eldriften. 
Ibland användes system av fasta kranar, ibland spårbundna, flyttbara 
kranar med långa armar mellan de olika bäddarna. Andra uppfin
ningar som gynnade varvsindustrin var tryckluft samt acetylengas 
som användes till gasskärning av fartygsplåtar.

Det finns många orsaker till att den svenska varvsindustrin blev så 
framgångsrik. Många brukar framhålla de drivande männen av både 
utländsk och svensk härkomst som stod bakom de olika företagen 
men utan arbetare blir det inga fartyg. Vid all form av industrietable
ring spelar tillgången på skicklig arbetskraft stor roll. Skeppsbyggan- 
dets långa tradition bidrog till de mekaniska verkstädernas framgång 
som fartygsbyggare. Ytterligare en bidragande orsak till varvsindu
strins starka expansion var den tidiga satsningen på dieselmotorer.

Efter andra världskriget skedde stora investeringar i svensk varvs
industri. Efterfrågan var stor, förlusterna under kriget skulle ersättas 
med nya fartyg. De svenska industrierna var opåverkade av kriget och 
tillverkningen nådde snabbt nya rekordnivåer. År 1956 bröt Suezkri- 
get ut och kanalen stängdes tillfälligt. Redarna fick då upp ögonen 
för hur sårbar transportleden var och efterfrågan på stora oljetankers 
ökade markant eftersom oljan i stället måste transporteras runt Go- 
dahoppsudden. Denna utveckling gynnade de stora svenska varven 
som mer och mer kom att inriktas på oljetankers. Suezkanalen drab
bades ytterligare av en blockad i slutet på 1960-talet som ytterligare 
ökade efterfrågan på oljetankers och andra fraktfartyg. Eriksberg, 
Kockums och Götaverken var fram till 1970-talet några av världens 
största varv.

Motala Verkstad
Historien om de stora världsledande svenska varven börjar i Motala 
som hade fått ett strategiskt läge i samband med Göta kanals till
komst. Trots att Baltzar von Platen lade ut tillverkning av olika delar



till kanalbygget på verkstäder runt om i Sverige så räckte kapaciteten Motala Verkstad år 1896 med torr-
ändå inte till. Ett importerat ångmudderverk som skulle användas dockan i forgrunden.
vid kanalbygget behövde underhållas och eftersom resurser saknades 
vid landets verkstäder motiverades uppförandet av en ny verkstadsan- 
läggning i Motala. Förutom alla de maskiner och andra järnföremål 
som tillverkades i Motala Verkstad, utbildades här också många av 
de män som kom att få avgörande betydelse för den svenska varvs
industrins utveckling, till exempel Otto E. Carlsund, Frans Henric 
Kockum samt bröderna Nils och John Ericsson.

I början var verksamheten inriktad på tillverkning av ångmaskiner 
men vid slutet av 1830-talet, då efterfrågan på maskindrivna fartyg 
ökade, startades fartygstillverkningen. För att klara behovet av valsad 
plåt till ångpannor och ångfartyg anlades valsverk. Motalas strate
giska läge förändrades i och med den tekniska utvecklingen eftersom 
Motala Verkstad inte kunde bygga större fartyg än de som fick plats 
i slussarna i Göta kanal. År 1844 startades därför en filial i Norrkö
ping och mellan 1845 och 1849 var Motala Verkstad det enda civila 
verkstadsföretag som byggde fartyg. Allt som allt byggdes 394 fartyg 
vid Motala Verkstad samt 593 ångmaskiner för fartyg. Även om far
tygstillverkningen upphörde fortsatte verkstaden att tillverka olika 
sorters maskiner och hade nära kopplingar till varvsindustrin i Göte
borg genom Lindholmens varv samt till varvet i Oskarshamn.

Motala Verkstad var internationellt berömd för sin tillverkning.
I Jules Vernes bok »En världsomsegling under havet« skriven 1871 
omnämns Motala Verkstad. I Eyvind Jonssons översättning från 1940
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Sjömaskinverkstaden på Verkstadsön 
i Motala.

frågar undervattensfarkosten Nautilus kidnappade, »gäst« professor 
Arnonnax, kapten Nemo hur han i hemlighet har kunnat bygga den
na fantasiska maskin. Han berättar då att han lagt ut tillverkningen 
på olika verkstäder och sedan satt ihop farkosten på en obebodd ö. 
Tankarna var tillverkade av Cail et Cie i Paris, maskinen kom från 
Krupp i Tyskland och den spetsiga förstäven kom från Motala Verk
stad i Sverige och så vidare.

Motala är i dag en stad som är tydligt präglad av den industrihisto
riska verksamheten och Göta kanal. Många byggnader från 1800-talet 
är bevarade. Eftersom fartygsti 1 Iverkningen kom att få en relativt kort 
historia, jämfört med den övriga tillverkningen, är just dessa miljöer 
kanske inte de mest framträdande. Varvet etablerades utmed Göta 
kanal, mittemot det som kom att bli Verkstadsön. Det gamla varvet 
från 1856 revs dock 1940 men torrdockan från 1815 som ligger invid 
Varvsgatan finns kvar. I anslutning till dockan ligger brädgården som 
försåg varvet och verkstaden med sågat timmer och andra trävaror. 
Kvar finns också dockbyggnaden samt varvsbyggnaden som länge 
fungerade som bostäder åt verkstadens arbetare.

Varven i Göteborg
Att de stora varven i Göteborg lokaliserades till norra älvstranden har 
flera orsaker. Staden grundades på den södra sidan av älven och här 
låg ett antal mindre träbåtsvarv i slutet av 1700- och början av 1800- 
talet. Den norra älvstranden mittemot stadens centrum bestod ur-
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City varvet ligger i dag på delar av det 
sotn tidigare var Götaverken.

sprungligen av ett stort vassområde. Detta medförde bland annat att 
den norra sidan förblev oexploaterad för bostadsbebyggelse under en 
lång tid. På 1800-talet fanns heller inga broar eller kommunala färd
medel i den bemärkelsen som vi har i dag. Arbetsplatserna fick därför 
inte ligga för långt ifrån arbetarnas bostäder. Den norra älvstranden 
var på många sätt utmärkt för industrietablering och här kom varv 
och småindustrier att ligga på rad. Även om konkurrensen var ben
hård mellan »slottet« (Lindholmen), »herrgården« (Götaverken) och 
»torpet« (Eriksberg) har varvshistorien flera exempel på samarbeten 
och utbyten mellan ingenjörer och arbetare. Varvsverksamheten ut
med Göta älvs norra strand var en dynamisk och innovativ period i 
den svenska industrihistorien och de många kranarna och fartygen 
bidrog till Göteborgs karakteristiska stadsbild som sjöfarts- och han
delsstad.

Kedlers, sedermera Götaverken, Lindholmens varv och Eriksberg 
anlades inom loppet av ett tiotal år på 1840- och 1850-talen. Gemen
samt för Götaverken och Eriksberg var att de inte ursprungligen 
grundades som skeppsvarv utan som mekaniska verkstäder. 1 verkstä
derna tillverkades en rad olika maskiner, broar, järnvägsvagnar, kyrk
klockor, staket, järnsängar och andra föremål av järn. Kedlers var först 
med att bygga fartyg och sjösatte bogserångaren Kare redan 1847. Det 
skulle dröja tjugofem år innan det första fartyget lämnade bädden 
på Eriksbergs varv. På Lindholmens varv tillverkades fartygen först 
av trä. Det första järnfartyget, en mindre ångare namngiven efter sta
dens grundare Gustaf II Adolf, levererades 1854.
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GOTAVERKEN OCH ARENDALSVARVET

Keillers verkstad, det som senare kom att bli Göteborgs Mekaniska 
Verkstads ab och Götaverken, låg ursprungligen på den södra sidan 
älven men flyttades delvis under 1850-talet till den norra sidan, till det 
som då kallades Lundbyvassarne. Verkstaden grundades av Alexander 
Kedler, tidigare inflyttad från Skottland. Verksamheten koncentrera
des initialt på reparationsarbeten men omställdes ganska snabbt till 
egen tillverkning av ångpannor, maskiner, kyrkklockor med mera. 
På 1870-talet var den mekaniska verkstaden vid Skeppsbro kaj en en 
låg, inhägnad verkstadsbebyggelse med många skorstenar. Familjen 
Keillers ledde verksamheten fram till 1906 och hann under den tiden 
sjösätta 190 olika fartyg. Från 1906 satt Hugo Hammar i ledningen för 
Götaverken som han ledde till stora framgångar under 32 år. Under 
denna tid tillverkades flera fartyg för flottans räkning. Under Sven 
Almqvists tid som vd i början av 1900-talet skrevs också kontrakt med 
familjen Nobel om tillverkning av tankfartyg. Almqvist hade tidigare 
arbetet på Lindholmens varv där de första tankfartygen byggts och 
även Götaverken kom att inriktas på denna typ av fartyg.

Götaverkens varvsområde expanderade snabbt på den norra älv
stranden. Det var dock vanligt med bränder, och fabriksområdet fick 
byggas upp flera gånger. Vid andra världskrigets början fanns ett stort 
industriområde på norra sidan av älven med två fartygsbäddar och en 
rad fartyg vid utrustningskajerna. Antalet verkstadshallar hade utö
kats kraftigt och huvuddelen av byggnaderna var högre än den äldre

Götaverkens före detta fabriksområde 
med maskinverkstaden.
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Min far var nagelsmed och hade en lön av i8 öre i tim
men. Själv fick jag 14 öre i timmen, när jag som hans 
hantlangare fick börja dejsa släggan i april 1888. Jag var 
då bara 16 år och det var ett tungt och slitsamt arbete 
för en så ung grabb, ty far, liksom alla andra smeder, 
var inte nådig i sina fordringar. Men det var gott gry i 
mig liksom i alla andra pojkar som gav sig in på sme
dens hårda yrke. Vilja att aldrig ge sig kom här till sin 
rätt och fördel. Det brädskjul, som utgjorde smedjan, 
var så gistet att snön på vintern yrde in, och hade man 
hängt upp sin kavaj och mössa på väggen, så kunde de 
vara vitrandiga av snö när man tog ner dem. Var Herre 
gav således även en viss renhet på vintrarna bland sot 
och kolos. Det var mycket som var primitivt på den ti
den, men trots detta var det något friskt över det hela.

På den första delen av den stora verkstadslängan all
deles under takåsen hängde ringklockan som kallade 
männen till arbete och slit. Arbete kan också skänka 
glädje och jag såg många gånger denna glädje. På en 
arbetsplats, det må vara var som helst, så är det i de 
flesta fall arbetskamraterna själva som fäller omdömet 
huruvida en karl är skicklig eller inte. Det blir liksom 
en tävlan mellan dem och det var nog därför man på 
den tiden slet och stod i som man gjorde för en mycket 
liten lön. Att få höra en smed hamra upp ordentligt 
- å det där - det var musik! När jag arbetat ett år el
ler så fick jag vara med som hjälpare till en liten smed 
som hette Bergman, när han hade något större eller 
grövre smide och måste ha två hjälpare. Det hände sär
skilt när det var fråga om att svetsa eller »hetsa« som 
vi kallade det. Det var ett ansträngande arbete, men 
jag gjorde det med glädje. När gnistorna yrde från det 
vitglödgade järnet vid våra släggslag blev det glädje i 
arbetet. Men vid de sista rundslagen ville nog gärna 
släggskaftet åka ur händerna på mig. Några starka hän
der har jag aldrig haft.

En smed som hette Jansson hade sin eld inte långt 
från vår. Han var redan då en äldre och försliten man. 
Alldeles intill honom var själva förmannens eld, han 
hette Ahnström, en lite hjulbent skåning. Under hans 
förmanskap fanns det två stycken filare. Dessa filare 
hade något högre hållning än smederna som jag förut 
talat om. Båda hette Svensson, en av dem var skåning

och ungkarl. Det hände att han glömde sig kvar och 
låg där på gamla arbetskläder, efter det han varit över, 
som de sade, och druckit en god middag. Där låg han 
till påföljande dag. Vilket liv! Den andre Svensson var 
gift och förde ett mer sansat liv. I den stora pannverk- 
staden där vi arbetade med vårt smide var den stora 
landtmaskinen placerad. Den sköttes av en maskinist, 
en gammal vänlig själ, som pratade mycket, men sköt
te sin maskin med omsorg. Den oerhört långa axelled
ningen med alla sina transmissionstrummor till olika 
ändamål arbetade med energiförlust som vi många 
gånger förvånade oss över. En hyvel sköttes av Toreson. 
Han hade en gång i tiden varit militär och hade rak 
hållning och talande tunga - och var en mycket ivrig 
godtemplare. När han satte igång sin hyvel så höll hela 
det övriga maskineriet på att stoppa.

Plåtslagarverkstaden var den första i verkstadsläng
an. Plåtslagarna hade en förman som hette Jonsson, en 
liten gubbe som hade egenheten att han ruskade på 
huvudet ibland, ett slags spasmer. När det där satte åt 
honom, så sa’ gubbarna att »nu är fan åt å luggar ho
nom igen«. En tidskrivare som hette Bergman delade 
ett slags kontor med honom, alldeles inpå där vi hade 
vår plats, så vi såg dem ofta. Det var gamla hederliga 
män båda två. Plåtslagarna var mycket skickliga karlar. 
Dessa män kunde hantera sina nithamrar så att det var 
ett sant nöje att se på. I alla möjlig och omöjliga vink
lar kunde de träffa sina nitar. I samma stora verkstad 
var spantplan där man formade eller bockade spanten 
till de båtar, som låg på stapelbäddarna. Några stora 
båtar byggdes inte på den tiden. Den plåtslagare, som 
hade detta arbete om hand, hette Göranson och hade 
namn om sig att vara synnerligen skicklig. Det blev 
mycket varmt, när den stora ugnen värmdes upp för 
att få dessa vinkeljärn rödvarma, så att de kunde böjas 
i den form de skulle ha - men raskt gick det. Denna 
spantbockningsugn med sin värme var skön att ha om 
vintern, men ett helsefyr på sommaren. På spantbock- 
ningsplan riktade man ibland stora plåtar - men herre 
- vilket oväsen det blev i verkstaden!

Utdrag ur E.Johanssons minnesanteckningarfrån Ked
lers 1888-1891, Skeppsbyggaren nr 11954, sidorna 34-39.

Varvshistoriska Föreningens arkiv i Göteborg.
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Överst. Arendalsvarvet var världens 
mest moderna varv då det stod färdigt 
1963. Stora delar av arbetet skedde 
inomhus. Bilden visar varvsområdet, 
troligen någon gång på ipyo-talet. 
Närmast ovan. Ek-S tar som byggts pä 
Arendalsvarvet upptagen för repara
tion på Cityvarvet 2004.

bebyggelsen. Tio år senare hade antalet fartygsbäddar utökats med 
ytterligare tre, och området kring Götaverken var fullt utbyggt. Vid 
varvet byggdes både oljetankers och örlogsfartyg samt en rad andra 
fartygstyper bland annat det tredje fyrskeppet, Sydostbrotten. Här till
verkades också en rad flytdockor.

När Götaverken inte kunde expandera längre uppkom planer på 
ett nytt varvsområde. Fartygsbäddarna var också begränsande då de 
endast kunde hantera fartyg upp till en storlek av 40 000 dwt och ol
jeindustrin ville ha mycket större fartyg. Varvet letade efter ny mark 
att expandera på och det område som blev aktuellt var Arendal invid 
Torsviken längre västerut. Vid Arendal fanns redan ett varv som bygg
de och reparerade båtar men detta motsvarade inte på något sätt den 
verksamhet som planerades. År 1958 påbörjades arbetet med dåtidens 
mest moderna varvsanläggning och Arendalsvarvet blev Sveriges hit
tills sista civila varv. Fartygen skulle byggas efter löpandebandprinci- 
pen och största delen av arbetet skulle ske inomhus, utan påverkan 
av väder och vind. Hela anläggningen stod färdig 1963 och invigdes 
av dåvarande statsministern Tage Erlander. Plåtverkstäderna hade då 
redan varit igång ett år. Under Arendalsvarvets relativt korta historia 
byggdes 140 olika fartyg och oljeplattformar. Det sista fartyget, isbry
taren Oden, lämnade varvet 1989 och sedan lades anläggningen ner.

På Götaverkens gamla varvsområde finns i dag många byggnader 
kvar men med andra funktioner. Cityvarvet utför dock fortfarande 
reparationer och en stor flytdocka ligger invid kajen. En del av kra
narna kommer från Arendalsvarvet. Anläggningarna på Arendalsvar
vet togs över av Volvo och det stora dockorna har fyllts igen.
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Till vänster. Torrdockan som i dag 
fungerar som småbåtshamn byggdes 
1875 och var då den största torrdockan 
i Sverige.
Ovan. Aftonstjärnan på Lindholmen 
byggdes 1903 och fungerade som 
klubblokal åt en nykterbetsklubb 
med samma namn. Byggnaden blev 
en central del av Lindholmens sociala 
liv och fungerar än i dag som biograf 
och teater.

LINDHOLMENS VARV

Lindholmens varv hade under större delen av sin verksamma tid 
nära förbindelse med Motala Verkstad, både genom ägarkonstella- 
tioner och gemensamma ingenjörer. Verkstaden anlades på det som 
ursprungligen var en ö, Lindholmen, relativt nära Götaverken. År 
1875 färdigställdes den på sin tid största fartygsdockan i Sverige. Utö
ver dockan fanns två fartygsbäddar inom varvsområdet samt en rad 
maskinhallar och verkstäder. Den fasta bebyggelsen uppfördes tvär-
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Ovan. Efter andra världskriget inves
terade Eriksberg i varvsområdet precis 
som många andra varv. Man anlade 
bland annat en torrdocka som i dag 

fungerar som småbåtshamn. Den stora 
bockkranen är en av få bevarade i 
Sverige.
Ovan till höger. Eriksbergs varv 
under sin storhetstid. Ar 1963 byggdes 
oljetankern t/t Mobile Brillant sotn då 
var det största fartyg som tillverkats 
i Europa. Vid den tiden fanns endast 
fyra fartyg i världen som var större.

ställd mot älvstranden, ett mönster som de flesta varvsområden i Gö
teborg uppvisade. Förebilden kom bland annat från engelska varv. 
Lindholmens varv specialiserade sig tidigt på fartyg för oljetranspor- 
ter men byggde även olika örlogsfartyg samt passagerar- och lastfar
tyg. Genom Sven Almqvists goda förbindelser med familjen Nobel 
fick varvet flera beställningar på tankfartyg. År 1906 förvärvade Johan 
Sjöholm aktiemajoriteten i Motala Verkstad och fick därigenom kon
troll över både Lindholmens varv och Beckholmsvarven i Stockholm. 
I samband med affären sades Sven Almqvist och Hugo Hammar upp 
och gick över till Götaverken.

ERIKSBERGS MEKANISKA VERKSTAD

Eriksberg var vid grundandet 1853 en verkstad som lanserade gal- 
vaniserade produkter med stor framgång. År 1871 blev verkstaden 
främst ett skeppsvarv. Vid sekelskiftet 1900 var bebyggelsen inte helt 
olik Kedlers med låga, tvärs tällda fabriksbyggnader inom ett inhäg
nat område med en synlig fartygsbädd. Drygt trettio år senare hade 
varvsområdet utvidgats både på land, med nya verkstadsbyggnader, 
och till sjöss med två flytdockor. Detta var dock inte tillräckligt för 
varvet som expanderade kraftigt och efter andra världskriget genom
fördes en större investering i en helt ny typ av fartygsbäddar. Dessa 
brukar i vissa sammanhang kallas självförsörjande stapel bäddar. De 
byggdes i två våningar, där utrymmet under själva bädden utnyttjades 
till förråd och personalutrymmen. Allt som allt byggdes tre fartygs-
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bäddar av denna typ med sammanlagt åtta kranar (med 20-30 tons 
lyftkraft). Varvets första beställningar bestod främst av ångfartyg i oli
ka storlekar. Från 1950 inriktades Eriksbergs verksamhet på allt större 
fartyg, främst tankfartyg och man investerade i en torrdocka med stor 
bockkran som fortfarande finns kvar i dag. Under Eriksbergs mer än 
hundraåriga historia byggdes 625 fartyg. Nybyggnadsverksamheten 
lades ner 1978/79.

Kockums Mekaniska Verkstad i Malmö
Den egentliga varvsverksamheten på Kockums startade 1870. Då var 
företaget etablerat som gjuteri och mekanisk verkstad sedan 1840-ta- 
let. Familjen Kockum ägnade sig åt många andra verksamheter som 
till exempel tobakstillverkning, spannmålshandel, sockerraffinering, 
tillverkning av järnvägsvagnar, och ägde både tegelbruk och kalk
bruk. År 1875 levererades den första torpedbåten till flottan och efter 
sekelskiftet 1900 expanderade varvsverksamheten kraftigt, bland an
nat genom samarbete med Götaverken. År 1940 tillverkades världens
första, helsvetsade oceangående fartyg, Braconda, i Malmö. Kockums Uppmärkning. Kockums Mekaniska 
fortsatte att växa och var under 1950-talet en av världens största leve- Verkstad.
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Ovan. Kockums varvsområde i mitten 
pä 1970-talet. Av det moderna varvs- 
området återstår huvudkontoret, även 
kallad Gängtappen i mitten samt en 
del byggnader vid utrustningskajen 
till vänster i bild och stapelbädden 
strax intill.
Ovan till höger. Torrdockan på Kock
umsfrän 1857.

rantörer av handelsfartyg. Under 1970-talet kom varvsverksamheten 
att inriktas på att seriebygga oljetankers. Kockums drabbades dock 
som alla andra svenska varv av den kraftiga prishöjningen på råolja 
och den efterföljande internationella lågkonjunkturen under 1970- 
och delar av 1980-talet. År 1986 avvecklades den civila fartygsproduk- 
tionen.

I och med Kockums expansion byggdes Malmö hamnområde suc
cessivt ut genom utfyllnader i Öresund. Kockums verksamhet kom 
under mer än hundra år att prägla Västra hamnen. Den äldsta anlägg
ningen som finns kvar är torrdockan från 1857 som byggdes av Malmö 
stad för att användas till diverse fartygsreparationer. När Kockums 
senare övertog delar av tomträtten byggdes en pannverkstad och två 
stapelbäddar samt en mindre verkstad intill dockan där olika plåtar
beten kunde utföras och man gjorde även spantbockar. Kockums lät 
även uppföra en verkstad som tillverkade lokomobilpannor. Alla hu-

Det fanns väldigt många järnvägsspår på Kockums varvsområde. En 
man hade till uppgift att rensa spåren från skräp med hjälp av ett spe- 
cialgjort rensjärn, och det upptog hela hans arbetsdag. Han kallades 
kriminalaren eftersom han alltid var något på spåren.

Bo Nilsson, före detta anställd på Kockums.
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Den 4 april 1941 började jag jobba i Pannverkstaden, 
en gammal byggnad med nederdelen av tegelvägg och 
övre delen i korrugerad plåt vilket släppte igenom 
väder och vind. I mitten fanns ett högskepp med ett 
lägre sidoskepp på vardera sidan. Golvet var ett jord
golv med åratals samlade rost och glödskal. Dammet 
på golvet steg upp längs benen så att dessa blev svarta 
en bra bit upp. För att dämpa dammet spolade städa
ren som hette Per, golvet med en vattenslang då och 
då. Stor var glädjen ett år då vi efter semestern återkom 
och fann att man stensatt gångarna i sidoskeppen.

År 1941 fanns det ca 80 anställda pannebyggare med 
en verkmästare och tre förmän. I verkstaden tillverka
des diverse utrustningsdetaljer till fartygens maskin
rum såsom trappor, greetingar, diverse oljetankar av 
varierande storlek, ångpannor, startluftbehållare samt 
detaljer till dieselmotorer m.m. t.ex. trappor och platt
formar, luckor, luftledningar med en diameter av en 
meter, oljetråg samt skorstensrör. En del gubbar till
verkade sina grejor och gick sen ombord och satte upp 
dem. Men en viss arbetsdelning fanns också så att en 
del jobbade enbart med tillverkning i verkstaden och 
en del enbart med ombordmontering.

1954 flyttade vi över till Hall zB som vid inflyttning
en var nybyggd och saknade både portar och fönster. 
Vi fick hänga presenningar för dessa för att kunna job

ba i vinterkylan. Efter hand kom vi ingång med egen 
licenstillverkning av pannor och arbetstakten var hög 
med pannor under montage för tre fartyg samtidigt. 
Merparten av plåtarbetet till väggarna tillverkades i 
gamla verkstaden och som nämnts monteringen i nya 
hallen. Nu åkte pannorna ut till Kaj 5 där de lyftes om
bord med två 6o-tons kajkranar.

Efter några år, 1958, flyttades hela tillverkningen ut i 
kanontornsverkstaden vid Kaj 5 och det byggdes en ny 
hall i samband med denna. Flyttningen hade två orsa
ker. Hall zB behövdes till annan produktion. Med det 
var också så att hela taket kunde lyftas av kanontorns
verkstaden och med Kaj 5:5 kranar lyftes pannorna di
rekt från verkstaden ner i fartyget. Senare ändrade man 
arbetsordningen så att pannorna transporterades till 
bäddarna och lyftes ombord i skrovet på ett tidigare 
stadium. Nästa utvecklingssteg var att pannorna skulle 
monteras i Maskinmontagehallen där plats fanns ledig 
efter dieselmotorerna och lyfthöjden för traverserna 
var högre. I kanontornsverkstaden fick vi lyfta taket 
och montera ångdomarna med kajkranarna. Det fanns 
varken lyfthöjd eller kraft i verkstadens travers.

Litet om Pannverkstaden från 1941 och framåt till 1984, 
min anställningstid. Av Bengt Lindström.

Ur: Peraxel Nilsson, red. 2005.

sen var byggda av trä med tak av korrugerad plåt. Det första fartyget 
som byggdes på bäddarna var ett lastångfartyg som fick namnet Tage 
Sylwan. Bäddarna användes endast i sex år. Under 1880-talet skedde 
en större förändring då man lät gräva ut en stor varvsbassäng och en 
kanal. I och med bassängens tillkomst kunde fler bäddar anläggas 
och varvsområdet fick också järnvägsförbindelser. Samtidigt dämdes 
havsbotten upp så att man fick större markområden att expandera på. 
Den mekaniska verkstaden som tidigare legat inne i staden, flyttades 
ut i sin helhet 1910.

Kockums utvecklades, som tidigare nämnts, till ett världsledande 
skeppsvarv efter andra världskriget. Fartygen som byggdes vid de 
äldre bäddarna invid varvsbassängen blev till slut så pass stora att 
det fanns risk för att de skulle krocka med kajen på andra sidan vid 
sjösättning. Varvskanalen som förband varvsbassängen med den inre
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hamnen och Öresund var också på gränsen till för smal för de allt 
mer växande fartygen. Behovet av utrustningskajer var också stort. 
Under hela 1950- och 1960-talen skedde omfattande tillbyggnader i 
form av tre stapelbäddar med förråds- och personalutrymmen under 
bäddarna, långa utrustningskajer och nya maskinhallar. Från denna 
tid härstammar bland annat Kockums huvudkontor som går under 
namnet »Gängtappen« på grund av sin form. Byggnaden uppfördes 
i 16 våningar med genomgående fönsterrader och grå betong, en stil 
som helt skilde sig från den tidigare bebyggelsens.

Investeringsvågen kulminerade i vad som då var världens största 
fartygsdocka. Den anlades utmed Västra hamnens norra sida och var 
över 450 meter lång och 75 meter bred. Till dockan inköptes 1974 
världens största bockkran med en lyftkapacitet på 1500 ton. Det fanns 
också en mindre bockkran i anslutning till dockan med lyftkraft på 
»endast« 800 ton. Utöver dessa storskaliga investeringar byggdes en, 
för den tiden, hypermodern maskinhall. Fartygstillverkningen gick 
till så att sektionerna förtillverkades i verkstäderna och lyftes senare 
till dockan genom taket på maskinhallarna med hjälp av kranarna.

Västra hamnen är i dag föremål för en omfattande funktionsfor
andring. Här pågår en storskalig nybyggnadsverksamhet med bostä
der och kontor. Delar av den gamla varvsmiljön finns dock fortfaran
de bevarad. Utöver den gamla dockan från 1850-talet finns en snickeri
verkstad från 1876 och verkstadshallarna runt dockan som härstam
mar från 1910-talet. I verkstadshallarna från 1950-talet tillverkas i dag 
pelarna till vindkraftverk. Den stora bockkranen monterades ner
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Förarhytten på den 138 meter höga 
bockkranen på Kockums varv. Kranen 
som varit Malmös landmärke sedan 
1974 monterades ner 2002.

1999 och såldes till Sydkorea. Den stora dockan är vattenfylld och här 
anläggs nu en småbåtshamn i anslutning till de nya bostadshusen. De 
verkstadslokaler som låg utmed utrustningskajen hyser i dag bland 
annat Malmös högskola. Genom utfyllnader har ett stort markom
råde skapats där nya bostadshus planeras. En av stapelbäddarna från 
1945 finns kvar i anslutning till detta nyförvärvade område. Den är en 
av fa bevarade i Sverige och har nyligen fått kulturhistoriskt skydd 
genom stadens försorg. Bortanför stapelbädden ligger det område 
som fylldes ut i slutet på 1940-talet. Här finns också verkstadshallen, 
som senare övertogs av Saabs flygplanstillverkning. Den fungerar nu
mera som mäss- och kongresshall. Den södra delen av Västra hamnen 
utgjorde en central del i den nationella boutställningen 2001, Bo 01. 
Invid Kockums idrottsanläggning från 1970-talet pågår en intensiv 
byggnadsverksamhet med bland annat Malmö stads nya landmärke 
»Turning Torso«.

Öresundsvarvet i Landskrona
Öresundsvarvet anlades söder om Landskrona 1915. Etableringen 
kom dock att påverkas av första världskriget och i stället för ett min
dre nybyggnadsvarv byggdes här ett storskaligt varv med över tusen 
arbetare. Landskrona var vid den tiden en expansiv stad med många 
industriella verksamheter. Vid sekelskiftet 1900 hade ett helt nytt in
dustriområde för bland annat en superfosfatfabrik anlagts vid ham
nen. Det nya varvet kom att anläggas på utfylld mark söder om detta
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Tondockan på Öresundsvarvet i 
Landskrona.
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område. Här byggdes en torrdocka, fyra fartygsbäddar, maskin- och 
plåtverkstäder samt en utrustningskaj. Vid bäddarna fanns delvis 
spårbundna ångkranar för tunga transporter samt ett system av fasta 
kranar. Varvsområdet fick också tidigt järnvägsförbindelse. Redan 
1918 sjösattes det första fartyget, en lastångare med namnet s/s Torild, 
samtidigt som uppbyggnaden av varvet fortfarande pågick.

Efter andra världskriget genomfördes en ny utbyggnad av varvet. 
Götaverken hade några år tidigare tagit över Öresundsvarvet, vilket 
medfört att varvet fått nya finansiella möjligheter att fortsätta drif
ten. Ytterligare utfyllnad i havet gjorde att varvets tomt utökades till 
över zoo 000 kvadratmeter. Hela varvsanläggningen moderniserades 
med nya kranar samt verkstads- och förrådslokaler. Även en av stapel
bäddarna byggdes om med personal- och förrådsutrymmen under 
bädden. I början av 1970-talet moderniserades varvet igen eftersom 
orderingången på tankfartyg hade ökat markant efter bland annat 
blockaden av Suezkanalen 1967-1975. Tillverkningen hade rationa
liserats kraftigt och koncentrerats till en enda fartygsbädd. Utöver 
denna fanns en torrdocka och en flytdocka. Tillverkningen av far
tygen följde till vissa delar de system som fanns på Kockums och

Flytdockan på Öresundsvarvet i 
Landskrona.

Efter 37 års tjänst i A.B. »Transmarin« och vid 65 års 
ålder erhöll jag på begäran Pension, och avmönstra
de i Hälsingborg, år 1949. Av rederiet har jag erhållit 
Emmerymedalj i Guld. År 1953 fick jag inbjudan att 
övervara en Provtur med av »Transmarin« nybyggt 
16000 Tons Tankfartyg som levererats av Landskrona 
varv, med ett förstaklassigt motormaskineri och navi
geringsinstrument såväl som bostäder, matsalar, dag- 
och sällskapsrum, och för övrigt med alla nymodärna 
anordningar ombord. En mycket intressant och Fästlig 
provtur som jag satte mycket stor värde på.Jämförelser 
som jag gjorde med den tiden för 50 år sedan, då jag 
hade början min »bana« till sjöss, är nästan ofattbara, 
med de primitiva bostäder i fråga om skansutrymmen 
som uppvärmdes med en liten kamin. Diskning och 
rengöring på fritid till sjöss, och med lång arbetstid. 
Mönstring för år och seglation på den tiden var för 
många svår att uthärda, om de kom i en båt som de ej 
kunde trivas uti, av många anledningar; därför före
kom också många rymningar i utländska hamnar. Det

var också för många motbjudande att behöva fråga Be
fälet om lov att gå iland, när de kom i hamn. Däremot 
var det ej så »jäktande« tillvaro, som nu för tiden ofta 
förekommer. Åtminstone minnes jag de första åren ef
ter 1902 då ångare låg uppe i Norrlandsplattser och las
tade trävaror, de fingo ligga vid ett sågverk och lasta på 
en platts en hel vecka en normal arbetsdag, utan över
tid. I maskin på 2-3000 Tons båtar, med dess enklare 
typer av maskinerier, blev det god tid med underhåli- 
ningsarbeten, så det blev att de sista dagarna i hamn, 
sitta och »repa« drev och trassel, som skulle användas 
till olika göromål ombord. Arbetstiden var ju då avse
värt längre. Under årens lopp har ju allting förbättrats, 
mycket tack vara Sjöfolks olika Organisationer, fram 
till våra dagars tidsenliga förhållanden till sjöfolkets 
bästa, till sjöss och i hamn.

Utdrag ur Sjöfolksundersökningen 1954. Meddelare:
Maskinchef, sjöingenjör Almer G. Almström, född 1884.

varv 67



Arendal där sektionsdelar byggdes i skrov- och plåthallen och sedan 
successivt flyttades ut till bädden med hjälp av traverskranar. År 1980 
beslutades dock att varvet skulle läggas ner och de 2 500 anställda 
skulle sägas upp, vilket var ett hårt slag för Landskrona, precis som 
för alla andra varvsorter i Sverige som drabbades av samma öde. Det 
sista nybyggda fartyget, nummer 282 i ordningen, m/s Woensdrecht, 
lämnade Öresundsvarvet 1982. Varvet används dock fortfarande som 
reparationsvarv.

Varven i Stockholm
Det har funnits många skeppsvarv i Stockholm sedan 1500-talet, både 
på Mälarsidan och Saltsjösidan. Bland varven kan nämnas Bergsunds 
Mekaniska Verkstad, Ekensberg, Mälarvarvet och Finnboda varv. Få 
miljöer är bevarade eftersom de har fått ge plats åt nya funktioner 
som kontor och bostadshus. Beckholmens reparationsvarv och Mä
larvarvet utgör dock två undantag.

MÄLARVARVET

Mälarvarvet har anor från slutet på 1600-talet och kallades då Fång- 
hol ms varvet eftersom det låg just på Fångholmen. Här byggdes och 
reparerades främst segelfartyg under 1800-talet men också en del ång
båtar. År 1889 anlades även en mekanisk verkstad för att möta den 
ökade efterfrågan på fartyg. Mälarvarvet fungerar fortfarande som 
reparationsvarv.

Schubert ritade stålsegeljakten 
Tarantella som är klar fór sjösättning 
på Mälarvarvet 1900.
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BERGSUNDS MEKANISKA VERKSTAD OCH FINNBODA VARV

Bergsunds Mekaniska Verkstad var också belägen på Mälarsidan, på 
Södermalms bortre del, söder om Reimersholme. Verkstadens anor 
går tillbaka till mitten på 1700-talet och verkstaden tillverkade i bör
jan olika järnprodukter men från mitten på 1850-talet byggdes också 
en rad fartyg, främst ångfartyg. Varvet var mycket framgångsrikt fram 
till sekelskiftet 1900, vilket bland annat berodde på ångbåtstrafikens 
kraftiga expansion i regionen. Med tiden utgjorde dock Stockholms 
sluss en allvarlig begränsning för verksamheten eftersom endast far
tyg av en viss storlek kunde passera. Det hela resulterade i att Finnbo- 
da varv anlades på Saltsjösidan. Anläggningen blev en framgång och 
snart hade även Finnboda varv byggt tankfartyg åt familjen Nobel

Bergsunds Mekaniska Verkstad 1927 
med vinterupplagda Mälarbåtar.

M/s Cirrus under indockning 
iflytdocka på Finnboda varv.
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Interiör från maskinhallen på Berg
sunds Mekaniska Verkstad omkring 
år 1900.

samt pansarkryssaren Fylgia och andra örlogsfartyg åt flottan. Varvet 
vid Bergsunds strand avvecklades i slutet av 1920-talet och ersattes av 
bostadsbebyggelse. Finnboda varv var i princip i gång fram till 1990, 
även om verksamheten reducerades kraftigt i mitten 1970-talet.

BECKHOLMEN

De enda av Stockholms varv som finns kvar relativt intakta i dag är 
varven på Beckholmen belägna på en liten ö strax utanför Djurgårds
staden. Namnet Beckholmen syftar på de tjärkokerier som ursprung
ligen låg på ön. Ångfartygstrafiken ökade kraftigt i och runt Stock
holm i mitten på 1800-talet och med den ökade trafiken krävdes också 
större underhåll av fartygen. Behovet av tjära hade avtagit betydligt 
då flottans nybyggnadsverksamhet hade flyttats från Stockholm och 
Beckholmen kunde således användas till andra civila verksamheter.

Som ledare för det nya varvet anlitades Nils Ericson. Elan hade, som 
tidigare nämnts, varit verksam vid byggandet av Göta kanal, och kom 
senare också att ansvara för det svenska järnvägsnätets uppbyggnad. 
Arbetet med de två första torrdockorna inleddes 1848 och var klart 
två år senare. Den östra dockan byggdes från början 75 meter lång, 17 
meter bred och 9 meter djup medan den västra var 30 meter kortare 
och endast 9 meter bred och 4 meter djup. Intill dockorna byggdes 
ett pumphus som först drevs av en ångmaskin. I samband med dock
utbyggnaden anlades också en provisorisk träbro till Djurgården.
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Östra dockan på Beckholmen.

Stora delar av Beckholmens bebyggelse brann ner 1873 i samband 
med en stor stadsbrand på Söder och efter branden uppfördes bland 
annat nya bostadshus. De två fartygsdockorna kom också att genom
gå flera förändringar under slutet av 1800-talet. Dockportarna av trä 
byttes tidigt ut mot nya av järn och dockorna förlängdes successivt.

Efter första världskrigets slut tog staten över Beckholmen för mi
litära ändamål men den civila fartygsflottan kunde fortsätta att an
vända reparationsvarvet. Statens övertagande kom att innebära både 
stora och små förändringar. Den största var en helt ny torrdocka 
med tillhörande pumphus. Arbetet med den nya anläggningen som
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Flygbild över Beckholmen. Dockan 
närmast i bild är Gustav V.

uppkallades efter dåvarande kungen Gustaf V inleddes 1923. Bygget 
tog tre år och dockan blev 152 meter lång, 24 meter bred och 9 me
ter djup. Under andra världskriget förlängdes den ytterligare till 197 
meter.

Efter 1969 användes Beckholmen främst av Finnboda varv då ma
rinens verksamhet flyttats ut till Muskö. Efter Finnbodas nedlägg
ning används Beckholmens varv numera som reparationsvarv för 
bland annat historiska fartyg. Kvar på ön finns, förutom dockorna 
och pumphusen, dockmästarbostaden som ritades av Axel Kumlien 
i början på 1870-talet. Arkitekturen är typisk för den tiden med ett 
nyklassicistiskt formspråk som bland annat tar sig i uttryck i mittpar
tiets tempelgavel.

Oskarshamns varv
Utmed Smålandskusten har det funnits många hamnar och en del 
fiskelägen. Länge utgjorde Kalmar centrum bland dessa, både ge
nom sin långa historia och sina förbindelser med Öland. År 1856 
grundades en ny stad ungefär mittemellan Kalmar och Västervik. 
Oskarshamn, som snabbt blev en viktig industri- och sjöfartsstad, har 
anor från 1600-talet. Byn var då ett fiskeläge som hette Döderhultsvik. 
Varvet kom tidigt att bli en dominerande arbetsplats i den nya sta
den, men grunden hade lagts redan tio år innan staden fick sina rät-
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Den självförsörjande stapelbädden 
från 1970-talet. Under bädden fanns 
personal- ochförrådsutrymmen.

tigheter. Hultenheimska varvet, som det då kallades, kom att fa en 
turbulent historia. Men trots flera konkurser och andra motgångar 
lyckades man hålla igång nybyggnadsverksamheten, med några kor
tare uppehåll, ända in på 1990-talet.

Den första dockan i Oskarshamn byggdes 1859 och fyra år senare 
utökades verksamheten med en mekanisk verkstad. Därför brukar 
1863 anses vara året då Oskarshamns Mekaniska Verkstad grundades, 
även om en rad träfartyg hade byggts innan dess. Trots att staden var 
relativt ny fanns där gott om arbetskraft. Svårigheterna att försörja 
sig på jordbruk hade lett till att många smålänningar hade emigrerat
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Oskarhamm varv. Verkstadshall 14 
är det enda som återstår på det äldre 
varvsområdet. Foto från 2004.

till Nordamerika men en del stannade dock kvar och sökte sig till 
städernas växande industrier. Arbetare hade också rekryterats från 
Nyköpings Mekaniska Verkstad som gått i konkurs 1866.

Under 1870-talet byggdes flera fartyg till beställare i bland annat 
Ryssland och Danmark. Varvet såg ut att gå en ljus framtid till mötes. 
År 1882 drabbades dock verksamheten av en katastrof då den nybygg
da hjulångaren Malmöhus förliste på sin första provtur med fartygets 
konstruktör samt sju övriga personer. Denna dramatiska händelse 
satte djupa spår i Oskarshamnsbornas medvetande. Varvet såldes vi
dare 1884, samma år som Oskarshamn ingick ett avtal med Motala 
Verkstad. Trots upprepade konkurser lyckades man bygga ut torr
dockan 1896 så att större fartyg kunde tillverkas. I slutet på 1800-talet 
anlades även nya bostäder åt Oskarshamns varvsarbetare.

I början av 1900-talet hade dockan breddats så att två fartyg kunde 
ligga sida vid sida. Vid stapelbädden användes en speciell form av 
transportsystem där två parallella linbanor kunde frakta plåtar och 
annat byggnadsmaterial över bädden. Varvet byggde vid denna tid 
flera passagerarfartyg men trots omfattande beställningar gick varvet 
i konkurs igen 1931. Företaget hade då flera hundra anställda som blev 
arbetslösa och situationen var svår för dessa då hela världen hamnat i 
en ekonomisk depression. Det skulle dröja till 1936 innan ett nybyggt 
fartyg sjösattes igen. Efter andra världskriget expanderade Oskars
hamns varv som så många andra i Sverige. Under perioden 1947-1957 
levererades 45 nybyggda fartyg, samtidigt som anläggningen kom
pletterades med en ny utrustningskaj och en ny stapelbädd.
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År 1967 var det dags för nästa konkurs. Verksamheten återupptogs 
1970 av en ny ägarkonstellation med bröderna Johansson från Tjörn 
som gjorde stora investeringar i varvsområdet och bland annat lät 
bygga en stor stapelbädd med kontor och omklädningsrum samt två 
stora maskinhallar. Vid 1970-talets mitt användes både det nya och 
det äldre varvsområdet sida vid sida. Det äldre kom dock att rivas 
och ge plats åt dagens färjeterminal och det enda som finns kvar i 
dag är Verkstadshall 14 från 1950-talet. Under 1970-talet byggdes både 
tankers och roll-on-roll-off-fartyg vid Oskarshamns varv. Efter en ny 
konkurs 198z rekonstruerades varvet och ändrade namn till Oskars- 
hamnsvarvet Sweden ab.

Sjöfarten utgör fortfarande ett synligt inslag i Oskarshamnsbornas 
vardag. Genom att staden inte är så stor, präglas stadsbilden i allra 
högsta grad av de utsträckta hamn- och varvsområdena. Under en 
kort promenad på Badholmen eller längs den inre kajen kan man 
se Gotlandsfärjan lägga till samtidigt som trävaror hanteras utmed 
hamnens norra kaj. Vid norra kajen ligger också bogserbåten Nalle 
som hämtades hem från Köpenhamn zooi. Från Nalle ser man över 
till varvet på södra sidan där hon byggdes 1923 som fartyg nummer 
272. Nalle tjänade som bogserbåt i Oskarshamn under cirka 40 år, 
innan hon tillfälligt lämnade staden.

När jag började på varvet (Oskarshamn), det var 1927, 
fick jag mest utföra underhållningsarbeten och sköta 
transporter. Bottenmålning var en mycket vanlig syss
la. Då stod man på stegar och målade med en vanlig 
kort pensel; enda förarbetet var stålborstning. Vi må
lade 2 lager på gamla båtar, ett rostskyddslager först 
och sedan beväxningsskydd. På nybyggda båtar gjorde 
vi först rent mycket noga och så började vi med bly
mönja, men då fick man se upp för den var mycket gif
tig. Målningen blev väldigt arbetsam för stegen måste 
flyttas ideligen och man nådde inte så långt med den 
korta penseln. Under båten blev arbetsställningen 
mycket obekväm och det var minst lika hårt trots att 
stegen inte längre behövdes då. Sedan målningen var 
klar skulle penslarna rengöras och det gjorde man i 
fotogen. Den andra vanliga arbetsuppgiften var trans
porter som sagt. Det kunde vara plåt eller maskindelar

till exempel och för det hade man en vagn som när 
det gällde tunga transporter fick dras av en bil som 
lejdes ute på stan. Varvsområdet var ju mycket backigt 
och därför orkar inte en häst som man annars hade så 
mycket. För de verkligt tunga transporterna hade vi en 
vagn som tog 20 ton och den drogs av en tysk pansar
bil, den minns jag särskilt för den gick nästan aldrig 
som den skulle. Sedan började jag på riggarvinden, 
och där arbetade man i stort sett bara med märlspik 
eller pryl (vid tågvirke) och så hammare. Vi arbetade 
mest med wire av stål, den där wiren som har till hälf
ten tågvirke i sig använde vi aldrig, den såg jag för för
sta gången för 25-30 år sedan.

Excerptfrän Sjöhistoriska arkivet.
Meddelare: Karl Larsson, född 1890. Riggare.
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Styrhytten på bogserbåten Nalle i 
Oskarshamn.

Vid varvet finns i dag en av Sveriges två kvarvarande bockkranar 
liksom en självförsörjande stapelbädd, även om det var några år se
dan det sista fartyget sjösattes. Varvet fungerar dock fortfarande som 
reparationsvarv.

Gävle varv
Varvsverksamheten i Gävle har en lång historia. Under 1700-talet till
verkades en rad segelfartyg utmed den innersta hamnens stränder. 
Efter stadsbranden 1869 förlädes varvsverksamheten till den södra 
delen av det yttre hamninloppet. Trots konkurrensen från ångfarty
gen byggdes segelfartyg här fram till 1903. Det gjordes flera försök 
att fa igång en mekanisk verkstad inriktad på ångfartyg, men som 
på så många andra varv i Sverige vid denna tid, var det svårt att få 
någon riktig lönsamhet i verksamheten. Trots upprepade konkurser 
investerades kontinuerligt i varvsområdet. En stor satsning gjordes 
under 1870-talet då flera verkstäder byggdes samt slip, vågbrytare, ut- 
rustningskaj och en del andra byggnader. Den andra utbyggnadsfa-
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Delar av den självförsörjande 
stapelbädden, Demagkranen samt 
traverskranarna till verkstadshallen 
vid Gävle varv.
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Briggen Gerda är byggd som en kopia 
av den första briggen som sjösattes 
1868 vid O. A. Brodins varv i Gävle.

Angs/ipspelet är unikt i sitt slag och 
fungerar igen. Med detta drogs farty
gen upp på slipen nedanför spelet.

78 SjÖFARTSMtLJÖER



Gävle varv. Ett fartyg på slipen i 
februari 2005.

sen inleddes i slutet av 1940-talet och varade under hela 1950-talet. 
En ny stapelbädd tillkom samt nya kranar och svets- och maskinhal
lar. Förutom fartyg tillverkades bland annat tryckkärl, cisterner och 
ackumulatortankar. Det sista fartyget vid Gävle varv byggdes 1966, ett 
sjömätningsfartyg uppkallat efter sjömilitären Johan Månsson som 
1644 skrivit den första tryckta seglingsbeskrivningen över Östersjön.

Till skillnad från dagens stillsamma kontorsliv och väntan på be
byggelse som präglar det norra hamnområdet, är varvsmiljön fortfa
rande ytterst levande. Det pågår verksamheter av olika slag i nästan 
alla byggnader. Här finns också slipen med slipbassängen bevarad 
och restaurerad. Det unika, ångdrivna slipspelet har renoverats och 
fungerar igen. Vid utrustningskajen ligger den nybyggda briggen Ger
da förtöjd. Intill briggen finns även grunden till den tidigare mastkra
nen och tillhörande maskinhus. Flera verkstadsbyggnader från slutet 
av 1800-talet finns också bevarade om än med nya funktioner samt 
det gamla huvudkontoret och portbyggnaden.

I dagens varvsmiljö syns också den senare utbyggnadsepoken. Den 
självförsörjande stapelbädden från slutet av 1940-talet är en av få be
varade i Sverige. Här finns också kvar en Demagkran med 20 tons lyft
kraft medan den mindre kranen från Nordamerika som installerades 
1948 är borta. Andra bevarade byggnader från 1950-talet är svets- och 
maskinhallen med traverskranar.
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KUST OCH HAV

Fyrar, lotsstationer och sjömärken
Säkerheten till sjöss har varit ett centralt tema genom hela sjöfartens 
historia. I Sverige fick vi en mer organiserad uppbyggnad av fyr- och 
lotsväsende samt sjöräddning först under andra hälften av 1800-talet. 
Innan dess hade det funnits enstaka fyrplatser och lokala sjömärken 
att navigera efter men säkerheten hängde främst på fartygsbesätt- 
ningens erfarenhet och kunskaper om lokala vatten. Man använde 
sig bland annat av kännetecken i naturen, som speciella former eller 
stora träd, för att hitta rätt. Ibland målades vissa klippor med vit färg 
och ibland byggdes tornliknande byggnader av trä som kallas båkar. 
Båkarna användes både som sjömärken och som utkiksplatser. En av 
de mest kända finns på Vinga utanför Göteborg med anor från 1600- 
talet. Dagens rödmålade, pyramidliknande konstruktion uppfördes 
1857. Andra former av fasta sjömärken var spirbåkar och stångmärken 
som byggdes med en bred bas för att spiran eller stången skulle stå 
stadigt. Senare kom även olika former av belysning att fastas vid dessa. 
Kummel kallas en större ansamling av stenar, eller ett stentorn, utan 
ljus och de användes främst i utsatta lägen där de syntes tydligt.

Motstående sida. Vinga fyrplats 
utanför Göteborg. Till höger syns det 
cylinderformadefyrtornetfrån 1841, 
till vänster den nuvarande fyren från 
1890.1 mitten står den pyramidfor- 
made båken från 18^7 med spira och 
klot i toppen.

Ett stenkummel på Svenska Högarna i 
Stockholms norra skärgård.



Ovan. Vattenständsmätaren på Lands
ortfrån 1886finns fortfarande kvar. 
Till höger. Landsort på ön Öja i Stock
holms södra skärgård har varit en 
viktig plats fór sjöfarten sedan lång tid 
tillbaka. Fyren härstammarfrån 1687 
och innan dess finns det källor som 
omtalar »kände män«, föregångare till 
dagens lotsar. I förgrunden kustartille
riets kanon och befästning.

Falsterbo fyrplats brukar omnämnas som den första i Skandina
vien. Där har fyrning förekommit sedan 1200-talet. Landsort på ön 
Öja i Stockholms södra skärgård var den första fyren som byggdes av 
svenskar och stora delar av dagens fyrtorn uppfördes 1687.

På Öja hade också sedan 1500-talet funnits föregångare till lotsarna 
som då kallades »kände män«, som exempelvis hjälpte till att navigera 
vid svåra passager i skärgården. I slutet på 1600-talet blev lotsväsendet 
en statlig verksamhet, främst till följd av flottans expansion men lots
stationerna blev vanliga först under senare delen av 1800-talet och 
anlades vid trafikerade eller svårnavigerade farleder. Sveriges kust de-
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lades upp i olika lotsdistrikt och lotsorganisationen var starkt hierar
kiskt ordnad.

I mitten av i8oo-talet gick det svenska fyrväsendet in i sin intensi
vaste utbyggnadsfas. Mellan 1850 och 1900 anlades sammanlagt ett 
nittiotal fyrplatser för angöringsfyrar och allt som allt har det fun
nits 130 bemannade fyrar utmed den svenska kusten. Sverige låg även 
i framkant vad gäller den tekniska utvecklingen av fyrar. I följande 
exempel på fyrplatser i Sverige beskrivs olika fyrkonstruktioner som 
fick avgörande betydelse för säkerheten till sjöss. I dag är alla fyrar 
avbemannade och en del släckta. Fartygen navigerar i stället efter gps 

(satellitnavigering) och elektroniska sjökort. Fyrar är dock byggnader 
som fascinerar många. Omkring 40 fyrar har byggnadsminnesförkla- 
rats, vilket innebär att de varken far rivas, flyttas eller byggas om. För 
vissa fyrplatser, bland andra Örskär, omfattar skyddet fyrplatsen i dess 
helhet.

Nidingens fyr
Nidingen är en av Sveriges äldsta fyrplatser. Den tillföll landet ef
ter freden i Brömsebro 1645. Ön ligger i Kattegatt strax sydväst om 
Kungsbackafjorden och utgör toppen av en rullstensås som sträcker 
sig från fastlandet ut i havet. På grund av de många och långa reven 
runt ön går det endast att komma i land med en mindre båt. Det är 
också på grund av de många reven som fyrar har anlagts här och Ni
dingen brukar också kallas för Sveriges största skeppskyrkogård.

Nidingens dubbelfyrar, två åttakantiga stentorn, uppfördes 183z. 
Tornen som murades av material från Varbergs fästning var från bör
jan n meter höga. De var försedda med lanterniner som eldades med 
kol. Redan 1846 byggdes tornen på med 8 meter och utrustades med 
oljelampor. På Nidingen fanns från mitten av 1700-talet Sveriges och 
kanske världens första mistsignalstation som ursprungligen bestod

Nidingensfyrplats på Västkusten.
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av en klockstapel. Det kom att dröja ända fram till slutet på 1800- 
talet innan mistsignaler blev vanliga, antingen genom en klocksta
pel eller signalkanon. Den första klockstapeln på Nidingen kom så 
småningom att ersättas av en klockstapel i järn och kompletterades 
senare med tre signalkanoner. År 1883 investerades också i en ång
driven mistsirén, samtidigt som rovoljelamporna i fyrtornen ersattes 
med fotogenlampor.

Nidingen var ett aktivt litet samhälle i början på 1900-talet. År 1907 
bodde där fyra familjer om sammanlagt 19 personer varav n var barn 
i åldrarna 2 till 19 år. Fyrmästaren hade en egen bostad medan de 
andra familjerna fick dela hus. Från slutet av 1800-talet fram till 1924 
tjänstgjorde sju olika lärarinnor vid Nidingens lotsbarnsskola. När 
skolundervisningen upphörde skaffade familjerna hus på fastlandet 
där kvinnor och barn bodde delar av året. På 1930-talet byggdes dock 
ytterligare ett bostadshus så att fyrmästaren och fyrvaktaren hade var 
sitt hus. De båda fyrbiträdena hade var sin tvårumslägenhet.

Efter andra världskrigets slut byggdes en helt ny, eldriven fyr i be
tong. Den målades vit med ett brett svart band på den övre delen. En 
mindre balkong löper runt fyrtornets mittdel. Den nya fyren hade 
roterande lins. I samband med den nya fyrens tillkomst släcktes tvil
lingtornen. Fyrplatsen avbemannades först 1978.

Örskärs fyr och lotsstation
Örskärs fyr ligger på ön med samma namn strax norr om Gräsö i 
Uppland. Fyrplatsen har anor från 1680-talet då den första båken stod 
klar och samtidigt byggdes även en fyrvaktarbostad. Innan dess hade 
det förmodligen funnits andra former av sjömärken då Örskär ligger 
strategiskt till för seglande från norr, vid infarten till Öregrundsgre- 
pen. År 1738 träffades båken av ett blixtnedslag och brann ner till 
grunden. Arkitekten Carl Hårleman fick i uppdrag att rita en ny fyr, 
som till stora delar är den vi kan se i dag. Den nya fyren byggdes av 
gråsten med en lanternin av trä. Den nedre delen är åttkantig medan 
den övre är rund. Fasaden putsades slät och är i dag vit med två svarta, 
breda band. Fyren stod klar 1740. Örskärs fyr är unik på så sätt att den 
inte har några trappor utan i stället en spiralvriden uppstignings- 
ramp. Idén var att man skulle kunna rulla de tunga oljefaten ända 
upp till lanterninen. Hårleman ritade även ett nytt bostadshus i sten 
åt fyrpersonalen.

Vid mitten av 1800-talet försågs fyren med ny ljusteknik. Lanterni-

Motstående sida. Dubbelfyrarna 
pä Nidingen är byggda av material 
från Varbergsfästning. Sedan 1935 är 
fyrarna statliga byggnadsminnen.
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Ovan. Rataskärs bäk uppfördes 1828. 
Ovan till höger. Det kombinerade fyr- 
och vakthuset pä Rataskär från 1889. 
Fyren avbemannades nästan hundra 
år senare.

nen i trä revs och ersattes av en annan i järn. Ytterligare ett bostadshus 
byggdes på ön. Örskär var således vid denna tid ett livligt samhälle 
med fyrvaktarfamiljer, lotsfamiljer och fiskarefamiljer. Under 1870-ta- 
let fanns det en lotsskola för barnen på ön. Jorden på Örskär var dock 
för mager för att ge något tillskott till försörjningen, vilket var en 
bidragande anledning till att ön började avfolkas i slutet av 1800-ta- 
let. År 1933 lades lotsstationen ner och 1997 avbemannades slutligen 
fyrplatsen helt och hållet. I dag fungerar Örskärs fyr och tillhörande 
byggnader som ett vackert beläget vandrarhem.

Rataskär
Ratan norr om Umeå i Västerbotten har en lång och spännande 
historia. Byn på fastlandet och Rataskär strax utanför spelade tidigt 
en viktig roll för handeln utmed övre Norrlandskusten. Här utkäm
pades också den så kallade »Affairen vid Ratan« - den senaste krigs
händelse som ägt rum på svensk mark. Ett ryskt landstigningsförsök 
slogs tillbaka den 20 augusti 1809, men hot om förnyade anfall ledde 
till att Sverige en knapp månad senare undertecknade fredsavtalet i 
Fredrikshamn där Finland avträddes till Ryssland.

Rataskärs båk är statligt byggnadsminne. Den byggdes 1828 men 
det fanns en föregångare redan i slutet av 1700-talet. Båken fungerade 
som lotsutkik och hade en stege upp till ett mindre rum där lotsen 
kunde bevaka farleden. Det hade funnits lotsar på Rataskär sedan
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1760-talet men först 1947 fick man en egen station. Förutom båken 
finns reminiscenser av bland annat tullstation och hamnkrog på Ra- 
taskär. Här har också alltsedan 1700-talet utförts mätningar av vatten
ståndet, till att börja med för att studera »wattuminskningen« (man 
trodde att vattnet i världshaven långsamt höll på att dunsta bort) 
och senare för att mäta landhöjningen, som på den aktuella delen 
av Norrlandskusten är den största i landet. År 1891 installerades en 
så kallade mareograf för att mäta vattenståndet i Ratans hamn. Den 
användes fram till 1965.

Ovan. Understens fyrar. Den av 
gråsten murade fyren uppfördes 
1847-1848 och ersattes 1916 av ett 
betongtorn med lanternin.
Ovan till vänster. Efter ett kort 
provisorium utrustades Understens 
nya fyr 1922 med luxljus och en lins 
av tredje ordningen.

Understensfyrar
Den kala klippön Understen ligger längst ut i Stockholms norra skär
gård. Här har funnits många olika sjömärken men inte förrän 1848 
tändes den första fyren som byggts av sprängsten från ön. Fyren är 
rund och har två balkonger, en nedanför lanterninen och en runt 
själva lanterninen. Den övre delen, mellan lanterninen och tornet, är 
i dag murad av tegel. Fyrplatsen utrustades med en ångmistsirén 1882. 
Det hade sedan 1866 funnits en signalställning som rapporterade om 
fyrskeppen Finngrundet och Grundkallen låg ute eller ej. Under hela 
andra delen av 1800-talet förbättrades standarden för de boende ute 
på Understen. Det byggdes nytt bostadshus, bagarstuga och kolbod 
och 1905 fick man ett eget skolhus.

Trots fyren och mistsirénen gick flera fartyg på grund och 1916 stod
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Sandhammaren. Till synes ofarliga 
vatten döljer långa sandrev och besvär
liga strömmar.

en ny fyr i betong färdig. Det var en av de första betongfyrarna och 
den näst högsta i landet (39 meter) - endast fyren på Ölands södra 
udde är högre. Understens nya betongfyr som är ritad av fyringenjör 
Folke Lindberg har en elegant form med en något bredare bas som 
sedan långsamt smalnar av mot mitten. Strax ovanför mitten finns 
en balkong som löper runt hela fyren. Samtidigt med den nya fyren 
byggdes också en fyrmästarbostad samt olika förråd och uthus. År 
1933 ersattes fotogendriften av elektricitet från ett eget, nyanlagt el
verk. Fyren avbemannades 1968 men det kustbevakningstorn på ön 
som bland annat bevakade isförhållandena i Östersjön hade sin be
manning kvar till 1998. Understen har vaktats av Sveriges första och 
enda kvinnliga fyrmästare, Marianne Brus.

Sandhammarensfyrar
Kuststräckan mellan Simrishamn och Ystad, på Skånes sydöstra hörn, 
har under historiens gång varit särskilt olycksdrabbad. Här kan be
svärliga strömmar uppstå och sandreven sträcker sig långt ut från 
kusten. Efter otaliga förlisningar föreslogs att två fasta fyrar skulle 
byggas vid Sandhammaren. Den främsta anledningen till att två fy
rar byggdes var att fyrljuset klart och tydligt skulle skilja sig från de 
närbelägna fyrarna på Bornholm och Christiansö. Fyrarna med till
hörande bostäder stod klara 1863.

Fyrarna var så kallade Heidenstamfyrar och nästan 30 meter höga. 
De har ett mycket karakteristiskt utseende genom sina rödmålade 
fackverk av järn. Fyrtypen är uppkallad efter ingenjören Nils Gus
taf von Heidenstam, även känd som far till författaren Verner von 
Heidenstam. Nils Gustaf von Heidenstam var överfyringenjör för 
Fyringenjörskontoret från 1857 fram till sin död 1887. Tidigare hade 
han medverkat till flera fyrbyggnader och även tagit fram en plan för 
utbyggnaden av fyrsystemet i Sverige. Järn var dåtidens mest lovande 
byggnadsmaterial och användes i många olika sammanhang. Även i 
England hade försök gjorts med liknande järnkonstruktioner. Denna 
typ av fyrar kunde byggas på sandig jord och de kunde också förtill
verkas på mekaniska verkstäder, vilket förkortade byggnadstiden av
sevärt. Nackdelen var att järnfyrarna rostade på grund av fukten från 
havet och att underhållskostnaderna därmed blev höga.

Fyrarna vid Sandhammaren hade tillverkats vid Hällefors bruk i 
Värmland. Den ena fyren togs bort redan 1891 då man fatt en bättre 
ljusteknik som eliminerade behovet av dubbelfyrar. Den borttagna
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Sandhammarensfyr, ritad av 
A.T. Gellerstedt under ledning av 
N.G. von Heidenstam, tillverkades vid 
Hälleforsbruk och uppfördes 1863.
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Det kombinerade fyr- och lotshuset i 
Helsingborg. Fyren tändes 1889.

fyren flyttades senare till Rönnskär utanför Piteå. Sandhammarens 
fyr består av ett öppet pelartorn av järn där pelaren endast innehål
ler en trappa upp till lanterninen och strax under denna ett mindre 
vaktrum. Fyrplatsen fick en mistsirén 1893 som senare komplettera
des med en signalkanon. Året därpå byggdes ett nytt bostadshus med 
tillhörande uthus åt fyrmästaren. Under andra världskriget moderni
serades bostäderna och fyrtornet fick ett nytt vaktrum.

En annan berömd Heidenstamsfyr, som numera är nermonterad, 
var Pater Noster utanför Marstrand i Bohuslän. Fyren kommer dock 
att renoveras och ställas tillbaka.

Helsingborgs fyr- och lotsplats
Fielsingborgs fyr- och lotsplats är förenade i samma byggnad. Fyr
platsen är en av Sveriges mest centralt belägna, i förhållande till sta
den, där den ligger ute på den så kallade Parapeten vid inloppet till
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hamnen. Fyren har ett mycket strategiskt läge där Öresund är som 
smalast och trafiken som intensivast. Dagens fyrplats har haft flera 
föregångare. Under 1700-talet fanns här en enkel vippfyr men när sta
dens hamn byggdes ut i början på 1800-talet investerades i två träfyrar 
som cirka trettio år senare kom att ersättas av en fyr i järn.

Den nuvarande fyren och lotsstationen byggdes i rött tegel 1889. 
Byggnaden ritades av Johan Höjer och är ett typiskt exempel på sekel
skiftets arkitektur med släta tegelfasader utsmyckade med noggrant 
formgivna detaljer av trä. Bredvid fyr- och lotsstationen står en vind- 
visarställning från 1875. Den hade till uppgift att visa vindens riktning 
och styrka i Kattegatt utanför Varberg. Här fanns också från 1890-talet 
en signalställning som rapporterade om fyrskeppens aktuella positio
ner. I samband med att fyren elektrifierades 1923 avbemannades den. 
Byggnaden fungerar dock fortfarande som lotsstation.

Sydostbrottens fyr
Sydostbrottens fyr ligger vid Vernersgrunden i norra delen av Botten
havet, mellan Umeå och Vasa. Här har många fartyg gått på grund, 
och redan 1862 utplacerades det första fyrskeppet, Sydostbrotten. I bör
jan av 1900-talet anlades en kompletterande blixtfyr men först så sent 
som 1963 ersattes det tredje fyrskeppet i ordningen med en fast fyr 
som byggdes med kassunteknik - en ursprungligen tysk uppfinning 
som kom att särskilt utvecklas i Sverige.

Konstruktionen fungerade så att fyrtornet byggdes ihop med ett 
ihåligt fundament så att det kunde flyta. Sedan bogserades fyren ut 
till den aktuella platsen där sjöbottnen var förberedd och utplanad 
genom sprängning och ytterligare förstärkt med singel. Därefter fyll
des fyrens fundament med singel och blev på så vis så tungt att det 
sjönk till botten. När fyren stod på plats göts den fast i havsbottnen. 
Den första fyr som byggdes med den nya tekniken var Trelleborgs 
kassunfyr, som ställdes på plats 1930 och som senare har byggnads- 
minnesförklarats.

En annan känd svensk kassunfyr, som blev världens första radio- 
styrda fyr, är Utgrundens fyr sydost om Öland.

Sydostbrottens fyr byggdes för att vara bemannad dygnet runt. Tor
net har sju rum och kök samt en helikopterplatta högst upp. För att 
ta sig ombord på fyren vid hög sjö finns en hisskorg som hänger ut 
från fyren i en rörlig kran. Inredningen i fyren är typisk för 1960-talet, 
vilket bland annat syns tydligt i köket.

Sydostbrottem fyr i dimma.

Sydostbrottens fyr har typisk 60-tals- 
inredning.
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På Hamneskär, en av de yttersta klip
porna på Pater Nosterskären byggdes 
en så kallad Heidenstamfyr 1868. 
Trots att ön saknade egen tillgång till 

fiirskvatten lyckades man ha odlingar 
på ön.

Livet vidfyrar och lotsstationer
Till skillnad från den spontana bebyggelse som uppstått längs strän
der och på öar runt Sveriges kust, var fyr- och lotsstationerna strate
giskt planerade och ingick i en statlig organisation. Många fyrplatser 
var lokaliserade till avlägsna öar och kontakterna med fastlandet var 
få. Det geografiska läget ställde stora krav på såväl den sociala sam
manhållningen som vardagslivets praktiska organisation. Viktigast i 
detta sammanhang, förutom fyrens drift och underhåll, var livsme
delsförsörjningen. Nästan alla fyr- och lotssamhällen bedrev någon 
form av odling för självhushåll. Även på utsatta öar som Nidingen 
hade fyrfamiljerna trädgårdsland. En flygbild över Pater Nosters fyr
plats visar tydligt små inhägnade trädgårdslotter. Stenmurarna be
hövdes för att skydda odlingarna från det hårda vädret. Trots detta 
var livsmedelsförsörjningen ibland ett problem. I boken »Livet på
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Från Reval jick vi till Göteborg för en mindre repara
tion, därefter ställdes kursen till Skottland. I Nordsjön 
kom en ny storm, men med segel hissade stöttade vi 
upp rullningen något. När vi kom utanför hamnen, 
måste vi invänta lots. Dock kunde ingen lotsbåt borda 
Olov i den storm som rådde men lotsarna visste råd, 
och nu fick jag bliva ögonvittne till något underbart. 
Fick se hur ombord på Olov, fyra man höll ett segel 
utspänt mellan sig samt att Förste styrmannen stod 
vid seglet, undrar vad är meningen med detta. Ser så 
lotsbåten komma nära, ser upp i masten på lotsbåten 
befinner sig en tapper lots som skall våga taga språnget

över djupet in på det utbredda seglet för att lotsa Olov 
i hamn. Första och andra försöket kunde han ej klara 
språnget då vågorna lade lotsbåten så att masten ej 
kom över Olovs däck. Men vid tredje försöket kastade 
han sig i seglet och gled av detsamma av farten. Men 
första styrman griper honom och båda slungas bort på 
däcket. Det var en hjältebragd, den synen glömmer jag 
aldrig. Det gälde ju inte att rädda våra liv, mig veterligt 
var vi utan fara.

Utdrag ur Sjöfolksundersökningen 1954.
Meddelare: Per Olsson Valentin, född 1876.

Nidingen« finns ett brev återgivet där fyrpersonalen anhåller om att 
fa göra fler regelbundna resor till fastlandet för att proviantera. De 
framhåller behovet av färsk mjölk till barnen men även till några av 
kvinnorna som led av magsår. Man behövde också mjölk för att kom
pensera den stora konsumtionen av saltad mat. Utöver matleveranser 
från fastlandet och egna odlingar försörjde sig fyrfamiljerna även på 
fageljakt och fiske. Det var också vanligt med en del djur som höns 
och grisar.

Arbetet på fyrarna var krävande. Fyren skulle framförallt ha tillsyn 
under dygnets mörka timmar. Dagarna fylldes av tungt arbete och 
underhåll som till exempel att frakta kol eller oljefat till lanterni- 
nen. Vid de fyrplatser som hade ångmistsirén var man tvungen att 
ha god beredskap inför väderomslag då det tog ett tag att få upp 
trycket i ångpannan. Från mitten på 1800-talet hade fyrpersonalen 
också i uppgift att rapportera olika väderobservationer som exem
pelvis vind- och isförhållanden. Fyrpersonalen bestod nästan uteslu
tande av män. Kvinnorna ansvarade för barnen och hushållsarbetet 
men hjälpte även till vid behov i fyrarna. När fyrutbyggnaden var 
som mest expansiv, investerades särskilt i familjernas levnadsstandard 
och det byggdes till exempel tvätt- och bagarstugor. Eftersom Sverige 
infört allmän skolplikt 1842 bedrevs också undervisning på många 
fyrplatser. Terminerna var dock kortare och intensivare än i den all
männa skolan.

Lotsstationerna kunde ligga avlägset som vid Landsort, och Hä- 
radsskär i Gryts södra skärgård men de kunde också vara mer centralt 
placerade som i Bönan utanför Gävle eller i Helsingborg.
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Lotsbåt i Helsingborgs hamn. Eftersom lotsarnas uppgift var att hjälpa fartygen genom farleder
na, ofta in i hamn, hade lotsarna tätare kontakt med hamnstäderna än 
fyrpersonalen. Att lotsväsendet hade en annan betydelse i samhället 
vid sekelskiftet 1900 än vad det har i dag vittnar bland annat Nordisk 
familjebok från 1912 om. I band 16 finns 32 uppslagsord med hänvis
ning till lots. Lotsförordningen är detaljerat beskriven, så även orden 
lotsbåt och Lotsverket. Försvarets tidiga ansvar för fyr- och lotsväsen
det återspeglas tydligt dels i den hierarkiska arbetsorganisationen, 
dels i de stränga reglerna för hur uniformerna skulle se ut. Lotsarna 
delades upp i mästerlotsar, lotsar, extra lotsar och lotslärlingar. Det 
fanns också lotsförmän och överlotsar. Fyrpersonalen delades upp i 
fyrmästare, fyrvaktare och fyrbiträden. De första uniformerna bestod 
av skärmmössa, byxor och samt olika rockar eller kavajer med grad
beteckningar på slagen. Arbetet skulle redovisas noggrant årligen till 
myndigheterna alltifrån hur länge man arbetat, till hur mycket mat 
och annat material som gått åt. En gång om året inventerades hela 
fyrplatsen, och då skulle det vara städat och fint.
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Räddningsstationer
Trots fyrar och sjömärken gick fartyg på grund och förliste i kraf
tiga stormar. Den enda sjöräddning som fanns under lång tid var 
kustbefolkningens frivilliga insatser. I mitten av 1800-talet togs det 
första svenska initiativet till en organiserad sjöräddning av Kungliga 
Förvaltningen för Sjöärendena. De två första räddningsstationerna 
anlades 1855 vid Mälarhusens by och Brantevik i Skåne. Stationen 
i Brantevik var utrustad med en raketapparat. Genom en ställning 
kunde en raket med en lina avfyras upp till 300 meter ut mot de 
skeppsbrutna. Vid linan fanns en räddningstol fastgjord som både 
kunde halas ut och i land av räddningspersonalen. Vid stationen i 
Mälarhusen fanns även en räddningsbåt, inköpt från Danmark.

Under andra hälften av 1800-talet anlades flera räddningsstationer 
utmed kusten framförallt i Skåne, Blekinge och på Gotland. Rädd- 
ningsväsendet var dock långt ifrån geografiskt heltäckande. Mellan 
den 9 och 10 september 1903 rasade en fruktansvärd storm på Nord
sjön och flera fartyg förliste med manskap och allt. Detta ledde till att 
räddningsfrågan togs upp igen i Sveriges Allmänna Sjöfartsförening. 
År 1907 bildades Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne, 
SSRS. På kort tid byggdes en stor ideell organisation upp och 1916 
hade föreningen över 4 000 medlemmar. Den första stationen an
lades redan 1906 vid Stafsinge strand strax norr om Falkenberg, just

Sandhammarens räddningsstation: 
räddningsstolen med vidhängande 
instruktion.

Vi voro nöjda med att han brassade skutan upp på en 
sandbank norr om oss, och då han föreställde oss den 
farliga belägenhet, vi befunno oss i och att detta var 
den enda utväg vi hade till att rädda lifvet, så gingo vi 
allesammans in på hans förslag. Så blefvo vi befalde att 
göra lös z rår-segel och sedan att kapa kettingen. Kapte
nen gick så akterut, och tog rodret, och vi gingo upp i 
riggen och höllo oss fast. Men det vi nu hade igen, det 
blev allt annat är trefligt. Ju mer vi närmade oss stran
den, ju värre blef bränningarna, och slutligen stötte 
skutan. Nu kan man tänka sig, att när skutan tog emot 
sandbotten, så kunde den icke komman undan för vin
den, utan hon slog sig alldeles på sida. Men när nu 
nästa brottsjö kom, lyfte den upp skutan, tills den åter 
tog emot bottnen, och för varje sådant bottentag hon 
tog, så skadade det riggen och masterna, precis som

om det hade varit en halmhög. Sjön slog öfver oss, och 
vi hade icke en torr tråd på oss. Kl. 10 på fm. samma dag 
var floden inne (ebb och flod) hvilket var beräknadt 
förstås, ty då kom vi långt upp efter land, och sedan när 
vattnet skönk undan, blef det naturligtvis nästan torrt 
emellan skutan och landet. På stranden hade samlats 
sig en oräknelig menniskomassa, och meddlest raket
apparat kastade till oss en lina, som vi fastgjorde i den 
stumpen af stormasten, som återstod. Räddningskor- 
gen hissades nu mellan vraket och stranden, tills alle 
man stod på landet. Vi blefvo genast omringade af en 
massa personer, som drogo oss med till ett värdshus, 
som låg ungefär en half fjärdingsväg från den platsen, 
der vi strandat.

Utdrag ur Sjöfolksundersökningen 1954.
Meddelare: Sven Rydstrand.
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Sandhammarens räddningsstation: 
båthuset och tillhörande raketapparat.

där många fartyg förlist i höststormen tre år tidigare. Stationen ut
rustades med en livräddningsbåt med namnet Anna Wallenberg. Det 
var en roddbåt för io man utöver styrman. Båten kunde också riggas 
med segel om så behövdes. Under hela 1900-talet anlades nya rädd- 
ningsstationer utmed den svenska kusten och så sent som 1944 fick 
Västerbotten sin första station i Holmsund. Än i dag drivs ssrs som 
en ideell organisation.

SANDHAMMARENS RÄDDNINGSSTATION

År 1891 flyttades räddningsstationen vid Mälarhusen till Sandham
marens fyrplats. Huset byggdes invid fyren och fyrmästarna blev an
svariga för byggnaden. Den 8 november 1942 ryckte livräddningsbå
ten ut för sista gången efter att ha använts i nästan nittio år. Båten, 
som ännu finns kvar på platsen, är den äldsta bevarade i sitt slag i 
Skandinavien. Den som i dag behöver bli räddad utanför Sandham
maren blir det förmodligen av Sjöräddningssällskapet i Kåseberga.

Känsö karantänstation
Redan på 1400-talet tillämpades karantän för fartyg i Venedig. Ordet 
karantän kan härledas till latinet och betyder fyrtiotal eller fyrtio. En
ligt bibeln tar det fyrtio dagar att rena sig från synd och därför skulle 
fartygen ligga i karantän i fyrtio dagar. På så sätt hindrades en viss
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Konimendanthuset vid Känsö karan
tänstation sett från sjön. Framför huset 
ligger den så kallade parloiren, en 

fristående byggnad som tjänstgjorde 
som samtalsrum fór besökare. Rummet 
var avdelat med järngaller och svavel
ränna fór attförhindra smitta. I bak
grunden Brännölotsarnas utkikstorn.

smittspridning även om kunskapen om sjukdomar inte var så stor. 
Vissa sjukdomar som kolera och dysenteri var dock svårt att skydda 
sig från så länge riktiga mediciner saknades.

Det var sedan man fatt kännedom om en koleraepidemi på den 
europeiska kontinenten som kronan 1770 tog beslut om att anlägga 
en provisorisk karantänstation på Känsö i Göteborgs södra skärgård. 
Karantänstationer hade redan diskuterats på 1500-talet i Sverige men 
det kom således att dröja nästan tre hundra år innan dessa idéer rea
liserades. Planen var att göra karantänstationen permanent och Carl 
Fredrik Adelcrantz anlitades som arkitekt. Adelcrantz hade tidigare 
ritat både Grönskärs fyr, Spårö båk samt de mer berömda byggna
derna Kina slott och Adolf Fredriks kyrka.

Karantänanstalten bestod av ett pestsjukhus, ett observationssjuk- 
hus och två varumagasin samt en personal- och kontorsbyggnad. 
Varumagasinen byggdes därför att människor och last skulle kunna 
hållas åtskilda. De fyra första byggnaderna uppfördes i trä på fyra 
separata grunder, skilda genom vatten men förenade med en brygga. 
Alla byggnaderna var rödmålade med vissa vitmålade nyklassicistiska 
formdetaljer. Personal- och kontorsbyggnaden (kommendanthuset) 
byggdes också i trä men målades vit och pryddes av en nyklassicistisk 
tempelgavel mitt på fasaden.

Skild från de övriga byggnaderna byggdes också en parloire. Ordet 
parloire kommer från franskan och betyder ungefär samtalsrum. Det
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Känsö karantänstation med karantän- 
brygga, kommendanthus, parloir 
och magasin samt sjukhusbyggnader 
och kök med matsal längs den lång
sträckta piren. Det isolerade läget 
underströk karantänsfunktionerna.

var i detta hus som de isolerade fick ta emot besök. Huset bestod av 
ett rum som var delat i två halvor, åtskilda av ett galler och en ränna 
där det eldades med svavel för att förhindra smittspridning. På själva 
huvudön byggdes även ett borgliknande torn i rött tegel där Brännö- 
lotsen kunde hålla utkik efter fartyg som försökte smita undan kon
trollen. Anläggningen stod färdig 1818 och användes i över hundra år. 
Ön har under årens lopp försetts med växtlighet, bland annat har ett 
stort antal träd planterats. Inget tyder dock på att karantänreglerna 
för fartyg hindrade spridning av smittosamma sjukdomar i någon 
högre grad.

En annan karantänstation var Fejan utanför Tjockö i Stockholms 
norra skärgård. Den anlades i början av 1800-talet för att förhindra 
koleraspridning. På Fejan drivs i dag restaurang och vandrarhem.
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Ärholmens gasstation tillverkade ace
tylengas. Till höger i bild den gamla 

fotogenboden. En spårbana frän sta
tionsbyggnaden ledde till bryggan och 
magasinet till vänster på udden.

Ärholmens gasstation
På Ärholmen fanns mellan åren 1856 och 1905 en lotsstation för sjö
farten längs Västkusten. På östra sidan av Ärholmen, vid inseglings- 
leden till Marstrand, uppfördes 19T8 en anläggning för produktion 
av acetylengas. Den kom under flera decennier att förse Västkustens 
fyrar, lysbojar och fyrskepp med lysgas. Produktionen upphörde 1965. 
Byggnaderna från såväl lotsstationen som gasstationen finns i dag 
kvar, även om den maskinella utrustningen har demonterats i sam
band med att produktionen upphörde. Runt själva stationsbyggna
den ligger ännu magasin, bostadshus, bodar och uthus, liksom rester 
av den så kallade spårbanan som under den tid anläggningen var i 
drift ombesörjde transporter mellan stationen och magasinsbyggna
den. Arbetet sköttes av två biträden och en fyrvaktare under ledning 
av en fyrmästare.

Gasfyrarnas tillkomst och den revolutionerande solventiluppfin- 
ningen innebar stora förändringar för fyrpersonalen. Behovet av 
personal på fyrplatserna minskade radikalt och drift och underhåll 
ersattes alltmer av tillsyn och kontroll.

Vid gasstationens nedläggning 1965 hade de elektriskt drivna fyrar
na tagits i bruk längs kusterna och det minskade behovet av acetylen
gas kunde tillgodoses av aga:s anläggning pä Lidingö i Stockholms 
skärgård.
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KANALER OCH SLUSSAR

Den stora kanalbyggnadsepoken inföll i början på 1800-talet i Sverige. 
Inspirationen kom delvis från Storbritannien där det under 1700-ta- 
let anlagts ett utbrett nät av kanaler mellan naturresurser, städer och 
industrier. Kanal- och slussanläggningar var inte helt nytt för landet. 
Redan 1629 hade arbetet inletts med Hjälmare kanal. Syftet med den 
var att underlätta transporter av järn från södra Bergslagen till järnvå
gen i Stockholm. Arbetet tog tio år och resulterade i en 14 kilometer 
lång vattenväg, varav 8,5 kilometer var grävd kanal. Genom kanalen 
blev sjön Hjälmaren, via nio slussar, förbunden med Arbogaån och 
således även med Mälaren. Det verkligt stora kanalbygget i Sverige 
kom dock att bli Göta kanal som började byggas 1810 och var färdig 
1832.

Motstående sida. Göta kanal vid 
Borensberg. Vägen längs kanalen 
anlades ursprungligen fór de oxar som 
skulle dra segelfartygen och pråmarna.

Strömsholms kanal
Strömsholms kanal i Västmanland var färdigbyggd 1795. Arbetet hade 
inletts redan 1772 men försenats bland annat på grund av penning
brist. Kanalen i Kolbäcksån syftade, precis som Hjälmare kanal, till 
att underlätta järntransporter från Bergslagen till Mälaren och Stock-

Semla sluss i Strömsholms kanal.



Ängfartyget Pius, byggt 1865 på 
Motala Verkstad, i Strömsholms kanal.

Smedjebacksbåtarna som är kända över hela landet. 
Det går sakta fram der de knappast kunna vända. Män 
så hände en olycka av själva katten. Pius gick på grund 
för att det var så mycke vatten. Nu blev det att låssa 
allt på strand. Nu blev det för Kapten att sätta sig i 
förbindelse med Transportbolaget och tala om den 
inträffade olyckan. Dagen efter så kom det en Båt 
med domkrafter, samt alla möjliga verktyg, och en del 
stämplingsmaterial var också med. Samt en Plåtslagare 
från Ekensberg men det var en man som kunde sin 
sak. Han tätade båten så att vi kunde hålla den läns. Vi 
kom i Dockan mellan slussarna i Skansen å Sörkvarns- 
slussar. Nu blev det första att ordna med 2 st kraftiga 
block å få dem under kölen. När det var gjort, då tap
pa vi ur vattnet från dockan. Nu kom domkrafterna 
på sina platser å vi lätta upp båten så vi kunde skrota 
bort den trasiga plåten. Vi sände den till Surahammars 
Järnbruk som mall till en ny plåt, den kom snart å den 
passa bra, när vi fick skruva fast den på sin plats. Nu var

vi 3 man som arbeta med reparation, men det räckte 
ej när vi skulle nita. Kapten erbjöd sig att värma nagel, 
det gick bra efter liten undervisning. Ja så blev det att 
börja nita fast den nya plåten. Basen å jag nita, Bror 
var mothållare, å Kapten var nagelgrab, allt gick bra 
å båten blev tät. Åtta dagar var kanalen avstängd för 
trafik mellan Trångfors och Sörkvarns-slussar. Det blev 
lång arbetstid denna vecka, men vi fick ej ett öre extra 
varken Jag eller Bror. Plåtslagarbasen fick sin timpän- 
ning den var väl omkring 34 öre i tim vid den tiden för 
honom, men det var en duktig arbetare. Så det blev en 
billig reparation för Transportbolaget. Men för övrigt 
gick det prickfritt alla sex seglationsåren, som jag var 
anställd ombord i ångf Pius. Sluta der 1908 för att ar
beta på filarverkstan för betyg, som fodras för inträde 
i skolan.

Utdrag ur Sjöfolksundersökningen 1954.
Meddelare: P.A. Karlsson, född 1881.
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Trollhätte kanal. 1800 ärs slussled i 
den så kallade Bergskanalen.

holm. Genom n kilometer grävd kanal och 26 slussar förbands sjö
arna vid Smedjebacken via Söderbärke, Fagersta och Hallstahammar 
med Mälaren. Kanalen trafikerades bland annat av så kallade smedje- 
backare som byggdes på varv i trakten. Fartygen blev dock allt större 
och mellan 1842 och i860 genomfördes olika förbättringar av leden. I 
samband med en ombyggnad i860 sattes ångdrivna »pråmar« in i tra
fiken. Efter det att järnvägen mellan Stockholm, Västerås och Bergsla
gen hade invigts 1875 minskade trafiken i kanalen och vid 1950-talets 
början hade godstrafiken i princip upphört.

Trollhätte kanal
Göta älv har varit en viktig transportled för västra Sverige under lång 
tid. Forsarna vid Lilla Edet och fallen i Trollhättan utgjorde dock två 
hinder på sjöfartens väg mellan havet och Vänern. Redan Gustav Vasa 
hade olika planer på hur detta skulle lösas men det dröjde till början 
på 1600-talet innan en sluss byggdes vid Lilla Edet. Vid samma tid 
påbörjades också en kanal mellan Vänersborg och Brinkebergskulle 
som kom att gå under namnet Karls grav. Den stod färdig för trafik 
1752 och i samband med denna byggdes en stor damm och tre slus-
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Trollhätte kanal. 1916 års sluss under 
reparation.
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sar. Dammen sprängdes av misstag 1755 och arbetet lades ner. Först i 
slutet på 1700-talet återupptogs arbetet igen och den så kallade Bergs
kanalen invigdes den 14 augusti 1800.

Kanalen började dock bli för liten när Göta kanal invigdes 1832 och 
utbyggnaden av en ny led inleddes 1838 med Nils Ericson som ansva
rig. Efter sex år stod den färdig och fungerade utmärkt fram till slutet 
av 1800-talet. Vid sekelskiftet 1900 hade fartygen blivit så pass stora att 
de inte längre fick plats i slussarna och ytterligare en ny slussanlägg
ning påbörjades därför förbi fallen i Trollhättan. Slussen stod färdig 
1916 och i och med den nya leden kunde fartyg i utrikes fart gå från 
Götaälvs mynning ända upp i Vänern, en sträcka på 84 kilometer med 
6 slussar. Det är också denna sluss som fortfarande används i dag. Ka
nalen och hela farleden fördjupades 1974 och sedan dess är kanalen 
öppen hela dygnet, året runt.

Södertälje kanal
Den trånga farleden mellan Mälaren och Östersjön genom Södertälje 
har använts ända sedan vikingatiden, då båtar drogs på stockar förbi 
besvärliga grund. Det förekom tidigt olika försök till att rensa upp 
farleden och göra den djupare men det var först i början av 1800-talet 
som kanalen fick en sluss. Mellan 1806 och 1819 pågick, under Erik 
Nordewalls ledning, utbyggnaden mellan Linaviken i Mälaren och 
Igelstaviken i Östersjön, en sträcka på 5 kilometer. Som så många an
dra kanaler och slussar blev även Södertäljes för trång för de växande 
handelsfartygen. Under 1920-talet breddades därför kanalen och fick 
en ny sluss som fortfarande är i bruk och är Nordens största. Under 
1970-talet skedde det senaste fördjupnings- och breddningsarbetet av 
Södertälje kanal och i dag passerar över 4 000 handelsfartyg och mer 
än 10 000 fritidsbåtar kanalen varje år.

Minnessten över Nils Ericson 
(1802-1870) vid Trollhätte kanal. 
Nils Ericson deltog i och ansvarade 
för många sluss- och kanalprojekt i 
Sverige och Finland. Hans kanske 
största uppgift var stambanenätets 
uppbyggnad.

Göta kanal
Förgrundsgestalten i svensk kanalhistoria är Baltzar von Platen som, 
efter en karriär som sjöofficer, kom att ägna resten av sitt liv åt Göta 
kanal. En förbindelse mellan Nordsjön och Östersjön via inlandet 
hade diskuterats redan på 1500-talet. Förutsättningarna var relativt 
goda eftersom Göta älv förband Vänern med Västkusten. Det största 
hindret hade forcerats vid sekelskiftet 1800 genom Trollhätte kanal 
och det som återstod var en förbindelse mellan Vänern och Vättern
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samt längre sträckor mellan Östersjön och vattendragen i Östergöt
land. Baltzar von Platen presenterade sina planer för regeringen i en 
avhandling 1806 och fyra år senare hade riksdagen tagit beslut om att 
genomföra Sveriges dittills största infrastruktursatsning.

Kanalen byggdes i två etapper, som brukar gå under namnet Väst- 
götadelen och Östgötadelen. Arbetet inleddes 1810 och Östgötadelen 
var klar tjugotvå år senare men von Platen hann inte uppleva kanal
byggets fullbordan eftersom han avled i december 1829. Genom Göta 
kanal fick Sverige en 390 kilometer lång inre vattenväg varav mer än 
87 kilometer är grävd kanal med 58 slussar. År 1840 tog resan fem 
dygn mellan Stockholm och Göteborg och fartygen var då tvungna 
att bunkra ved på nio platser utmed resans väg. I anslutning till Göta 
kanal och de större sjöarna grävdes också flera mindre kanaler som 
till exempel Dalslands och Säffle kanaler. Uppskattningsvis arbetade 
som mest 7 000 man samtidigt vid Göta kanal. Huvuddelen var dit- 
kommenderade soldater, en mindre del var ryska soldater som de
serterat. Den slutliga kostnaden kom att uppgå till cirka 10 miljoner 
riksdaler, vilket uppskattats till cirka 12,3 miljarder kronor (1995 års 
penningvärde).

Många gånger har det framhållits att kanalen inte infriat de stora 
förväntningarna och att det blivit en mycket kostsam affär. Men den 
inrikes sjöfarten expanderade tack vare kanalen och många städer 
längs kanalen eller invid sjöarna, som till exempel Linköping, Jön
köping och Hjo, hanterade gods långt in på 1900-talet. Kanalen var

Göta kanalångaren Ceres passerar von 
Platens grav vid Motala.
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Göta kanal. Kanalhotellet Göta 
Hotellfrån 1908 vid Borensberg.

bara 3 meter djup men det var framförallt slussarna som kom att ut
göra en begränsning för sjöfarten. Slussarna hade delvis byggts efter 
ett visst mått så att inga militära fartyg skulle kunna ta sig igenom. 
Kapaciteten avgjordes främst av Brunnbys nedre sluss som nästan var 
en meter kortare än de övriga. Det kunde också uppstå långa vänte
tider vid slusstrappan i Berg. Byggandet av Göta kanal visar att effek
terna av en investering inte alltid blir som planerat. Historien visar 
också att fysisk infrastruktur kan vara mycket begränsande eftersom 
den tekniska utvecklingen inte går att förutsäga - ett dilemma som 
fortfarande är aktuellt. En konsekvens av Göta kanal blev också eta
bleringen av Motala Verkstad som tidigare beskrivits. I stället för att

Det roligaste med skoltiden var i alla fall att man kunde springa ned 
till Göta kanal och se på båtarna. På kanalbankarna gick oxar och 
drog pråmar och skutor. De stackars djuren pryglades ofta illa och jag 
minns hur vi barn brukade smussla åt dem en knippa gräs eller en bit 
rova när de fulla körkarlarna inte såg det. Det stora underverket för 
såväl barn som vuxna var emellertid de nya, vita passagerarbåtarna 
som gick av sig själva. Vi kunde vänta i timtal för att se dem passera 
i slussen.

Ur Sjöfolksundersökningen 1954.
Meddelare: Carl Wilhelm Malmström, född i8s8.
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Göta kanal vid Ljungs allé, strax söder 
om sjön Roxen i Östergötland.
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poängtera Göta kanals tveksamma betydelse kanske man i stället ska 
fråga sig vad Sverige skulle ha varit utan erfarenheten av Göta kanal 
och framförallt Motala Verkstad.

Kinda kanal
Kinda kanal sträcker sig från sjön Roxen via Stångån till sjöarna Stora 
Rängen, Järnlunden och Åsunden. Vattenvägen är 80 kilometer lång, 
varav 27 kilometer grävd kanal med 15 slussar. Kanalen öppnades re
dan 1810 men efter en rad missöden kom verksamheten igång först 
på 1870-talet. Slussen i Nykvarn är den första som förbinder Linkö
ping med Göta kanal och den byggdes också med samma mått som 
övriga slussar där. I Tannefors, söder om Linköping, finns tre slussar 
med en lyfthöjd på 10,8 meter, vilket är den näst största lyfthöjden i 
kanalen. Det största slussystemet finns i Hovetorp med fyra slussar 
och en lyfthöjd på 15,8 meter. Brokinds sluss är den högst belägna i 
systemet. Alla slussarna är helt manuella. När järnvägen mellan Lin
köping och Rimforsa byggdes i början av 1900-talet förlorade kanalen 
sin betydelse som transportled men har i stället blivit en populär led 
för fritidsbåtar.

Ovan till vänster. Kinda kanal.
S/s Brokind byggd 1878 på Bergsunds 
Mekansika Verkstad på väg ut ur 
slusstrappa.
Ovan. Brokinds sluss i Kinda kanal. 
Slussen, som byggts på 1810-talet, 
mellan Stora Rängen och Järnlunden, 
raserades av vårfloden 1813. Kort där
efter gick kanalbolaget i konkurs.
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