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SVERIGES	ÅNGBÅTSFÖRENING	
har som ändamål att främja ångbåtsint-
resset samt medverka till umgänge och 
träffar för att sprida ångbåtsägandet och 
dess glädje genom att: 
- Upprätthålla en aktuell fartygs- och  
   slupmatrikel. 
- Vara behjälplig med teknisk information. 
- Samla föreningens medlemmar och 
  båtar till träffar. 
- Verka för att ångmaterielen hålls i drift. 
- Vara behjälplig med materielanskaffning 
  (Bytesbörs). 
- Hålla kontakt med berörda myndigheter 
  och därigenom bevaka SÅF:s intressen. 

SVERIGES ÅNGBÅTSFÖRENING 
Adress: c/o Anders Svenson 
Mårdstigen 3, 544 31 HJO 
E-post: kassor@steamboatassociation.se 
Tel: 070-835 13 12 
E-post: 
ordforande@steamboatassociation.se 
(Ordföranden) 
info@steamboatassociation.se 
 (Allmän information)
medlem@steamboatassociation.se 
(Medlemsregister, hemsida, annonser) 

Ta gärna en kontakt med din närmaste 
styrelsemedlem om du vill ha råd i ång- 
båtsfrågor eller om du har synpunkter på 
föreningens arbete eller organisation. 
© Sveriges Ångbåtsförening.      
Eftertryck tillåtet efter skriftligt tillstånd. 
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Så här i början av året, när kylan hål-
ler ett litet järngrepp över oss, så kan 
man ju fundera på vad det skall bli 

av det andra året med covid-19? Kommer 
vi att kunna umgås på vanligt sätt, efter 
det att vi vaccinerats, eller vad skall vi 
tro? Blir ångbåtsseglationen annorlunda i 
sommar mot vad den var förra året, eller 
skall vi också räkna 2021 som ett ”förlorat 
ångbåtsår”? Visserligen genomförde ett 
antal passagerarfartyg en del turer, men 
huvuddelen av ångbåtsflottan låg tyvärr 
stilla och det har uppmärksammats att det 
maritima och seglande kulturarvet kan ha 
fått sig en ”knäck” – men bortglömda är vi 
ännu inte alls!

Likt förra året så planerar föreningen att 
hålla ett digitalt årsmöte i vår. Detta sätt är 
mindre bra, för det är ju alltid intressant att 
träffas, men åt detta kan vi inte göra något. 
Tyvärr så deltar alldeles för få medlemmar 

i denna typ av möte, men hellre ha ett års-
möte med få deltagare än inget alls. Styrel-
sen har också diskuterat om det är möjligt 
att planera för att genomföra några som 
helst medlemsaktiviteter i sommar, men 
kommit fram till att vi må avvakta till dess 
vi ser hur pandemiläget ser ut längre fram i 
vår eller tidig sommar. Något sommarmöte 
som vi vanligtvis håller i början av juli tror 
vi inte på i dagsläget, men kanske – kanske 
– kan vi genomföra någon eller några med-
lemsaktiviteter i höst.

Med dessa kanske lite dystra rader så hop-
pas jag att vi kan se verksamheten – trots 
allt – med tillförsikt och vi får hoppas att vi 
snart kan återuppta föreningens aktiviteter 
på ett normalt sätt.  

K jell Nordeman
 ordförande

Det	digitala	ångbåtsåret	2021
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Installa�on	av	ny	propelleraxel	på	
Lidvallsbåten	Bogesund
TEXT & FOTO:  OTTAR MAGNUS .

Hösten 2016 köpte jag en före detta 
timmerflottningsbåt, tillverkad på 
Lindwall och söner i Leksand 1954. 

Fartyget hade genom åren byggts om kraf-
tigt och såg vid köpet ut som en bogserbåt 
med kraftigt utbyggd akter, men skrovet 
hade ändå potential och skulle kunna byg-
gas om till en ångbåt för fritidsbruk. Efter 
ett år av nedrivning kunde återuppbyg-
gandet börja. Första steget var att göra en 
ny akter med den rundade utfallande form 
en klassisk ångbåt ska ha! Därefter följde 
uppbyggnad av överbyggnaden, trästomme 
klädd med plywood som sedan plastats ut-
vändigt med polyester och glasfiber för att 
motstå naturens krafter på bästa sätt. Båten 

hade underhållits mycket dåligt de senaste 
30 åren eller så – både roder och propeller-
axel var uttjänta och måste förnyas. 

Höstens arbete har bestått i att montera dit 
den nya propelleraxeln med lagringar. Jag 
valde att ha en helt stel axel för att slippa 
kardanknutar eller gummikopplingar. 
Traditionellt har man monterat axeln all-
deles rak, men Johan Söderberg föreslog 
en annan variant där axeln har ett kraftigt 
kombinerat bär- och trycklager ungefär 
på mitten. Det innebär att axeln i princip 
hänger som en banan och är nästan vikt-
lös vid stävlagret och vid anslutningen till 
maskinen. Det avlastar både stävlagret och 

maskinens vevaxellager.  Axeln är i två 
delar som kopplats samman med självcent-
rerande kopplingar av stål.

Båten hade när den levererades en tändku-
lemotor på 25 hk. Efter att den byggts om 
till bogserbåt blev det istället en sexcylind-
rig Bolinder med ett kraftigt backslag och 
ett trycklager fäst vid grova tvärställda bal-
kar. Det nya lagret sattes på samma plats 
svetsat vid en 25 mm tjock plåt fastskruvad 
i det gamla fästet. Vi hängde upp lagret i 
ett spännband för att enkelt kunna justera 
höjden tills det satt perfekt och man kunde 
känna ett glapp på några tiondels millime-
ter i stävlagret – lika mycket upp som ner 
– det vill säga ett helt avlastat stävlager. 
När det var gjort markerades borrhålen 
och ett par dagar senare kunde bulthålen 
borras och lagret svetsas fast i plåten. När 
propelleraxeln kommit på plats mättes var 
maskinbädden skulle hamna och maskinen 
ställdes på plats.         o

Det kombinerade 
bär- och tryck-

lagret och de 
självcentrerande 

kopplingarna.

Det färdigsvet-
sade lagret och 

plåten bildar en 
fast enhet som 

skruvas fast i 
det gamla tryck-

lagrets balkar.

Lagret hänger i 
ett spännband så 
att höjden enkelt 

kan justeras.
Bogesund har fått överbyggnadens yttre struktur färdig.
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AV JOHAN SÖDERBERG 

Ottar nämner ”som en banan” och 
det låter uppseendeväckande. Så 
var det faktiskt när Finnboda 

övergav rätlinjig uppriktning och istället 
tog full hänsyn till axelns böjning när den 
lades upp så att den låg viktlöst i hylsan. 
Några av er har säkert hört Karl Erhard 
Johansson (1932-2020), verkmästare på 
Finnboda, berätta om detta.
   Rederiet Transbaltique lät Finnboda varv 
bygga m/s Sibelius och på våren 1972 arbor-
rades hylsan och det var dags att rikta upp 
axeln. Laser fanns ej så alla mätningar gjor-
des med 0,5 mm stållina, passare och mik-
rometer – ett riktigt pilljobb. För att tråden 
skulle böja ned så litet som möjligt spändes 
den till vad den höll, 36 kp. Försökte man 
med 37 kp så brast den. Sedan den nedböj-
ning som var kvar räknats av kunde det kon-
stateras att hylsan avvek från ett tänkt läge i 
rak linje från hylsa till maskin:

På ritbord och med tabell för ”elastiska 
linjen” konstruerades nu hela axelledningen 
och i kraftigt överdriven höjdskala framgick 
att även maskinen (den högra, ännu ej ihop-
kopplade delen) stod ”fel”:

Var detta ett problem? Nej, inte alls! Utan 
lagret närmast maskin skulle axeln hänga 
ned. Här höjdes nu istället något och så 
sänktes bärlagret mitt på axeln så att axeln 
kom att gå rakt in i maskinen, i rätt höjd och 
utan brytning. Man lyckades även få axeln 
att nära viktlöst passera hylsan vilken inte 
alls har samma slitstyrka som bärlager inne 
i båten. Denna princip för axelns upplägg-
ning på större fartyg är idag rutin och det 
så dyra och besvärliga slitaget på hylsa och 
axel elimineras nästan helt. Vi har nu till-
lämpat denna metod på s/s Bogesund – en 
axel som nära viktlöst passerar hylsan och 
som kommer in i maskinen nära viktlöst 
även där och i rätt riktning. Eftersom axeln 
bara har ett bärlager ordnades det senare ge-
nom att maskinen avvägdes. Detta skedde 
genom att en koppling drogs ihop stumt mot 
mellanlägg och spelet i motstående sida av 
kopplingen mättes med bladmått.
    Detta kräver god hand men vi lyckades 
få till det riktigt bra och när bädden svet-
sats, maskinen ställts tillbaka och samma 
sak kontrollerades med indikatorklocka 
gick det lätt att hitta samma fina läge med 
indikatorklocka vilket är mycket bekvä-
mare och snabbare. Redan med en ensam 
skruv, mutter, bricka, bladmått och känslig 
hand hade vi tydligen hittat precis rätt läge 
för maskinen.         o

Riktning	av	axel

Höörs	mekaniska	verkstad-Gothia	AB

Artikeln är grundad på underlag jag 
fått av Nils Eric Sjöstrand från 
Hörby som bidragit med svart/

vita bilder. Sammanfattad av Sven Jöns-
son och med färgbild från Sankt Erik. 
   När jag sett pumpar ombord på fartyg, 
t ex Sankt Erik, tillverkade av Gothia 
har jag gissat att de kom från något 
Göteborgsföretag, men icke. De är från 
Skåne.

De är från ett företag som låg i Höör. 
Företaget blev världsberömt på att bygga 
kolvpumpar, både ång- och eldrivna. 
Företaget drevs åren 1902-1979 då till-
verkningen lades ner och företaget köptes 
upp av Scanpump i Göteborg. Så lite 
Göteborgsanknytning har de! Genom 
åren har det varit namnbyten och sam-
manslagningar eller köp. 1902 startade 

ingenjören Martin Olsson från Tollarp 
Höörs Mekaniska Verkstad. Man började 
tillverka kälkar, järngrindar, gravräcken, 
järnvägsväxlar, vägskyltar och pumpar. 
Man var då ett tiotal anställda. Verksta-
den låg i utkanten av samhället men blev 
så småningom kringbyggd med bostads-
fastigheter. Företaget blev den äldsta in-
dustrin i Höör när den lades ner 1979.

Kring första världskriget fick företaget 
problem med lönsamheten, som så många 
andra. Det startades om, i samma lokaler, 
1915 av två unga ingenjörer. År 1916 träd-
de Wilhelm Sonesson AB in i bilden och 
ingenjör Johan Andersson blev den förste 
chefen i det då nystartade Maskinfabriks 
AB Gothia. Wilhelm Sonesson AB i 
Malmö var en av de största importörerna 
av verktygsmaskiner i Sverige. Man hade 

TEXT & ARKIV: SVEN JÖNSSON

Skisser och funderingar från idéblocket.
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ett omfattande sortiment av inhemska och 
importerade produkter, elegant presente-
rade i kataloger från 1800-talet långt in 
på 1900-talet. Den 6 cm tjocka huvud-
katalogen täckte allt från lokomobiler, 
tändkulemotorer, lok och järnvägsmate-
riel. Fanns i alla järnaffärer på den tiden. 
(Själv har jag en Sonesson svarv).

Efter första världskriget började Gothia 
tillverka svarvar, som fortsatte fram till 
slutet av 1930-talet. Sonessons sålde 
pumpar som tillverkades av A/S Kofoeds 
Mekaniska Verkstad i Kristiania i Norge. 
1924 köpte Sonessons denna verkstad och 
tillverkningen flyttades till Höör. Kofoed 
flyttade med som ledare för pumptillverk-
ningen. Dock fungerade inte samarbetet 

så bra varför han slutade efter något år. 
Nu blev pumpproduktionen helt domi-
nerande vid Gothia, främst med matar-
pumpar till ånganläggningar. Verkstaden 
byggdes ut 1919 och även 1930 samt 1941. 
Vid denna tid intresserade sig Gothia mer 
och mer för den marina marknaden. En 
stor produkt blev matarpumpar till ång-
anläggningar, sk duplexpumpar. Under 
krigsåren fick man en stor uppgång av 
produktionen. Personalen blev till stor del 
befriade från militärtjänst.

Expansionen fortsatte efter krigsåren med 
omfattande export. Företagets servicein-
genjörer hade hela världen som arbetsfält. 
Den befintliga tomten var nu nästan full-
byggd och grannarna klagade när man 
ville göra ytterligare utbyggnad. Nästa 
utbyggnad blev därför en lokal i utkanten 
av Höör på vägen mot Hässleholm, Den 
togs i drift 1976.
GothiaMaskin AB, som det hette sedan 
1967, var en lönsam affär för Sonessons 
till stor del pga. en uppoffrande och myck-
et lojal insats från alla medarbetares sida. 
 
När så småningom Sonessons pumpindustri  
ville flytta verksamheten till Göteborg 
insåg man att det inte var möjligt att få 
med sig den erfarna personalen från Höör. 
Därför beslutade man att sälja företaget 
till Scanpump, som avvecklade hela verk-
samheten med att tillverka kolvpumpar i 
Sverige.
   Den stora fördelen med kolvpumpar är 
att de kan suga olika vätskor, olja, slam 
och andra svåra medier även till sista 
droppen när mediet tar slut och luft kom-
mer in i pumpen. De satt därför ofta som 
tankpumpar på tankfartyg. Gothiapum-
par är slitstarka och många är fortfarande 
i drift. Företag i Jönköping kan tillhanda-
hålla slitdelar.       o

Vanlig pump på ångdrivna 
tankfartyg, läns-, brand- 
och matarpump.

Fem pumpar på 
ångisbrytaren 

Sankt Erik.
Liten matarpump.



10 11

S/S Freja af Fryken

Historik
Hon byggdes på Motala Verkstad 1868. 
Ångmaskinen fick guldmedalj vid Världs-
utställningen i Paris året innan. Med nam-
net Kalmarsund 3 trafikerade hon linjen 
Kalmar – Färjestaden under några år.
   1887 säljs fartyget till Nils Persson i 
Råby, Västra Lysvik, och sätts i trafik i Fry-
ken. Båten får nu namnet Freja af Fryken. 
Båtarna på Fryken var många och rådande 
konkurrens gjorde att säkerheten åsidosat-
tes ibland. Freja gick som både transport- 
och passagerarfartyg på Fryken i slutet av 
1800-talet innan hon förliste 1896.

Men vad var det som hände? Jo, den 23 
juli 1896, en av den sommarens finaste da-
gar, beordrar kapten Widhson avgång från 
Fryksta efter att tåget anlänt kl 10.45 och 

godset lastats om. Godset som bestod av 
konstgödsel i säckar skulle ju snart lastas 
av och surrades inte så ordentligt. Det var 
ju så fint väder så vad skulle kunna hända?

När Freja, med styrbords lastluckor öppna, 
skulle angöra Bössvikens brygga hade 
vädret försämrats. Duggregn och blåst 
kom plötsligt och de som blev vittnen till 
händelsen berättade att en tromb lyfte hö-
hässjorna i luften. Freja krängde åt styrbord 
och haveriet var ett ögonblicks verk. Freja 
försvann i djupet.
   Av 17 ombordvarande räddade sig sex 
personer, däribland kapten Widhson. Hans 
hustru och tolvårige son tillhörde offren. 
Sex av de omkomna blev återfunna senare 
medan fem följde med i djupet.

FREJA	AF	FRYKEN	är	e�	av	världens	äldsta	ångfartyg	
med	originalmaskin	(hela	97%	av	Frejas	maskin	gick	
a�	sä�a	i	dri�	e�er	98	år	på	Frykens	bo�en).

Text: Rederiet, 
Ing-Britt Bergström
Foto: Sven Jönsson m.fl.

Kallelse	Årsmöte	SÅF
På	grund	av	den	rådande	pandemin	tvingas	vi	även	i	år,	2021,	

ställa	in	det	fysiska	årsmötet.

Styrelsen	har	nu	med	hänsyn	�ll	den	uppkomna	situa�onen	beslutat
	a�	mötet	i	stället	ska	hållas	digitalt	enligt	följande	upplägg:

Ni	inbjuds	i	och	med	mo�agandet	av	de�a	SÅF-blad	
�ll	a�	svara	om	ni	önskar	deltaga	via	e-post.

Vi	måste	ha	ert	svar	före	den	15:e	mars	2021	med	den	mailadress	där	vi	
kan	nå	er.	Svaret	skall	sändas	�ll:	safledning@steamboatassocia�on.se

De	som	anmält	sig	kommer	däre�er	a�	få	e�	årsmötesprotokoll	
upprä�at	e�er	den	dagordning	som	gäller	�llsammans	med	
sedvanliga	årsmöteshandlingar.	I	protokollet	finns	styrelsens,	

valberedningens	och	revisorernas	förslag	�ll	beslut.

När	vi	emo�agit	mailadresser	skickar	styrelsen	ut	underlag	
för	beslut,	�ll	vilket	vi	vill	ha	svar	om	samtycke.	

Sista	svarsdatum	meddelas	i	utskicket.

Vid	fullt	samtycke	kommer	förslaget	a�	ligga	�ll	grund	för	e�	
årsmötesprotokoll,	i	annat	fall	upprä�as	e�	ny�	dokument	

korrigerat	med	de	kommentarer	som	ska	beaktas.	
Protokollet	sänds	då	åter	ut	�ll	deltagarna.	

Däre�er	justeras	årsmötesprotokollet	och	läggs	�ll	handlingarna,	
vare�er	årsmötet	anses	genomfört	och	avslutat.

Med	de�a	avser	vi	a�	genomföra	SÅF.s	årsmöte	2021.	Förhoppningen	är	a�	
vi	2022	åter	skall	kunna	genomföra	e�	sedvanligt	årsmöte

Styrelsen	beklagar	a�	vi	under	rådande	omständigheter	
inte	kan	genomföra	e�	fysiskt	årsmöte.

För	styrelsen
Ulf	Gradén

Sekr.
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Freja af Fryken i Sunne. Foto: Lennart Persson.

En farsartad rättegång dömde kapten Widh-
son till 200 kronor i böter för slarv.

Freja sades ha ”glidit över kanten” och 
försvunnit för alltid. Genom underjordiska 
kanaler dök hon upp i andra vatten. Ett 
spökskepp som såldes och köptes obesett. 
Myterna om vad som fanns ombord locka-
de och drömmen om att kunna bärga Freja 
hölls vid liv.

Bärgning	och	renovering
1993 bildades Ångbåtsföreningen Freja 
af Fryken med syfte att bärga Freja från 
52 meters djup och en snart 100-årig vila. 
Redan året därpå bärgades hon och restau-
rerades efter vad vi tror är så nära origi-
nalskick vi kan komma. Freja hade rönt ett 
otroligt intresse under bärgning och reno-
vering. Den 23 juli 1996 på 100-årsdagen 
skulle så Freja sjösättas. Många bryggor 

skulle angöras och många aktiviteter var 
planerade. 
   Den 2 juli väcktes värmlänningarna av 
den hemska nyheten. Freja hade eldhärjats. 
På varvet i Sunne står hon utbränd och öds-
lig. Ångbåtsföreningen möttes av sympati 
och välvilja överallt. Man beslutade att åter 
renovera Freja af Fryken. Den här gången 
med erfarenheter och rutiner.

Ekonomin blev efter branden en katastrof. 
Beräknade intäkter vid den planerade sjö-
sättningen uteblev och föreningen tvinga-
des ta nödvändiga lån. Så efter ytterligare 
ett års renovering stod Freja af Fryken klar 
att sjösättas och har sedan dess trafikerat 
Fryken med Fryksta i Kil som hemma-
hamn. Nu har en hel del år passerat och 
väder och vind har gått hårt åt henne. 
Därför restaurerar vi henne återigen för att 
återsätta henne i trafik till sommaren.

Renovering
Ställningar och presenningar ger skydd till 
Ångbåten Freja af Fryken. Renoveringen 
pågår för fullt. Idag har båten ny durk i för-
salongen och det doftar gott av fördäckets 
nya virke.
    För flera år sedan sökte Frejaföreningen 
pengar till renoveringen av båten, Riks-
antikvarieämbetet beviljade 135.000:- till 
vissa delar av renoveringsarbetet och 
156.000:- till säkerhetsbefrämjande åtgär-
der. Gustav VI Adolfs minnesfond bistod 
föreningen med 50.000:-. I november 2019 
beslutade Kils kommun att ge Frejafören-
ingen 200.000:-. Det är föreningsmedlem-
mar som jobbar med Freja. Under hösten 
2019 har man snickrat, borrat och slipat 
många dagar i veckan. Reparationer av 
skåp och förvaringsbänkar. Ny stoppning 
och klädsel på möblemanget i för- och 
aktersalong.

Mikael Goedicke som är kunnig att re-
novera på gammaldags sätt har instruerat 
föreningens medlemmar som då kunnat 
utföra mycket arbete på egen hand. Dåligt 
virke på soldäck är utbytt till prima vara 
och 729 plugg är på plats. Finsnickeri och 
målningsarbete pågår liksom nåtning av 
däcken. Ångpannan rengörs och det åter-
står en hel del monteringsarbeten.
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AV JENS PETTERSSON

Jag har tidigare skrivit om vattenbehand-
ling, och då kort beskrivit de idag vanligen 
använda vattenbehandlingarna. Dessa är 
utvecklade under lång tid, efter hand som 
ångpannorna och ångsystemen utvecklats. 
Sammanfattningsvis har utvecklingen gått 
från att behandla vattnet inuti pannan, till 
att istället förbehandla råvattnet till ett ma-
tarvatten, som i stort sett är fritt från pann-
stensbildande ämnen, innan det matas in i 
pannan. Utvecklingen har således gått från 
en inre behandling av vattnet i ångpannan, 
till en yttre behandling av vattnet, innan det 
matas in i pannan.
   De nu vanliga vattenbehandlingarna krä-
ver således att allt vatten som skall matas in 
i pannan är behandlat. Det låter sig göra till 
rimliga kostnader på ånganläggningar med 
slutna system, där alltså ångan kondenseras 
och matarvattnet nästan uteslutande består 
av kondensat. I dessa fall behöver endast en 
liten råvattenmängd behandlas, eftersom 
huvuddelen av matarvattnet består av rent 
vatten från den kondenserade ångan.

För de äldre anläggningar som har öppna 
system, så som ångfartyg med strålkon-
densor, ångslupar med atmosfäriskt utlopp 
och ånglok, kommer matarvattnet att bestå 
huvudsakligen, eller helt och hållet, av nytt 
vatten, som ersätter den ånga som avgått 
till omgivningen. För ett ångfartyg med 
strålkondensor består matarvattnet av mer 
än 95 % sjökylvatten, eftersom kylvatten-
mängden är mer än 20 gånger större än 
ångmängden. Kemikalieåtgången för yttre 
behandling bli således mycket stor, 10-tals 
gånger högre, än för slutna system.

Äldre	praxis	
Under kolvångmaskinens storhetstid har 
pannvattenbehandlingen huvudsakligen 
inneburit inmatning av soda (Na2CO3) i 
pannan. Sodan åstadkommer att de pann-
stensbildande ämnena faller ut i vattnet, 
istället för att fastna på eldytorna. Pann-
stensmedel, med hemligt innehåll, såldes 
vid denna tid under olika namn, och 
innehöll vanligtvis soda och, i bästa fall, 
även något medel som fick saltpartiklarna 
att sjunka ned till pannans botten, där de 
kunde blåsas ut. 

Tidiga	försök	och	egna	erfarenheter	
I ångmaskinens barndom hade ångpannor-
na kort livstid, och exploderade ibland på 
grund av försvagning orsakad av korrosion, 
eller överhettning orsakad av pannsten på 
eldytorna. Olika medel provades, exempel-
vis saften från potatisblast, eftersom man 
iakttagit att potatis, som av misstag tappats 
i en ångpanna, motverkade pannsten. Även 
lera har provats, i syfte att få pannstenen 
att fastna på lerpartiklarna och sjunka till 
botten, utan att fastna på eldytorna. Märk-
ligt nog, kan just potatis ha haft en positiv 
verkan mot pannsten, eftersom stärkelse 
bildar en kolloid lösning i vattnet, och kan 

Pannva�enbehandling	i	form	av	inre	behandling

Freja af Fryken är ju numera K-märkt och 
Sjöfartsverket har regler som vi måste 
förhålla oss till. Ett gäng ideellt arbetande 
medlemmar har krökt rygg och krupit på 
knä sen tidig höst 2019.
   När vi åter lägger båten i Fryken så är 
det med ny säkerhetsutrustning och hopp 
om många fantastiska turer med Freja af 
Fryken.

Rapport	2020
Frejaföreningen planerar att bygga en ”Fre-
jahall”. En vinterförvaring till Ångbåten 
Freja af Fryken, där underhållet kan ske 
vintertid. Byggnaden skall även innehålla 
ett museum, verkstad och förråd. Vi hop-
pas också kunna få en ramp i närheten för 
sjösättning och upptagning. 
   Den 25 augusti 2020 presenterades en 
skiss för politikerna i Kils kommun. En 
resumé av renoveringsarbetet samt en 
plan för att finansiera byggnationen och 
framtida drift hade tagits fram. Sen ett 
år tillbaka har drygt 4000 ideella arbets-
timmar lagts på båtens återställande till 
ursprungligt skick.

  Sveriges Ångbåtsförenings ordförande 
Kjell Nordeman deltog vid Frejaförening-
ens möte med Kils kommun och under-
strök vikten av att bevara den värdefulla 
ångbåten Freja.
    Kils politiker uppskattade den informa-
tion de fick och beslutade att genast under-
söka planändring, vattentäkter mm för att 
förbereda för en byggnation.
   Birgitta Libert, antikhandlare med egen 
verkstad, var med och målade interiören 
ombord på Freja. Vi kontaktade henne med 
anledning av att vi bytt det mesta trävirket 
i försalongen och nu har Birgitta återskapat 
det som en gång var.
Ove på Lysviks Snickerifabrik kontaktades 
då det skulle bytas fönsterfoder på akter-
däck. Ove hade anlitats vid första renove-
ringen och även efter branden.
   Ett lotteri genomfördes 2019 som innebar 
att 105 personer vann en resa med Freja. 
Resor kunde inte genomföras 2020 men till 
sommaren hoppas vi de kan bli av.       o

Planerad	Frejavecka	med	Frejas	
minnesdag	är	den	23	juli.
Vill	du	bli	medlem	för	150:-.	
Bg	5028-1898,	Swish	1236026967.
www.frejaaffryken.eu

Frejas panna och maskin vid en ångdag i 
Askersund.  Foto: Sven Jönsson.
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fånga upp utfällt salt och hålla partik-
larna i suspension. Tyvärr bryts stärkelse 
ned till socker vid de temperaturer som 
råder i pannor av högre tryck, varvid den 
goda verkan uteblir. Jag provade år 1990 
i “Mariefred” termiskt härdad stärkelse, 
dextrin, som är stabil fortfarande vid 11 
bars panntryck. Dock utvärderades aldrig 
detta försök, eftersom jag året efter bör-
jade arbeta för Lloyd ś Register of Ship-
ping, och all pannvattenbehandling upp-
hörde. Ångpannan i “Mariefred” urkokas 
numera istället med syra till avlägsnande 
av bildad pannsten på eldytorna.

Med början 1981 tjänstgjorde jag fyra sä-
songer som eldare i “Mariefred” och be-
sökte under en ledighet “Motala Express”. 
Hon har, liksom “Mariefred” strålkon-
densor, och hennes panna doserades med 
soda i kombination med kolloid grafit i 
vatten. Dåvarande chiefen, Bergman, vi-
sade mig pannstensbitar som lossnat från 
pannans eldytor. Jag var skeptisk, trots 
att jag såg pannstensbitarna. Jag visste 
att kolloid grafit i vatten användes för 
smörjning av smidesverktyg, men kunde 
inte förstå hur grafitpartiklar skulle 
kunna lossa, och förhindra nybildning av 
pannsten. Jag kände då inte till att denna 
produkt, “Aquadag” (uppfunnet av E. G 
Acheson, tidigt 1900-tal) framställdes 
genom en process, där tanniner använ-
des. Tanniner har samma verkan som 
stärkelse, men är mycket effektivare, och 
bildar även en skyddande film på alla ytor 
i en ångpannas vattenrum. Under min tid 
som chief i “Blidösund”, som har ytkon-
densor, använde jag ett pannstensmedel 
som innehöll tanniner, och var effektivt. 
Priset gjorde dock att det knappast gick 
att motivera användningen av medlet i 
öppna system.

Bortglömd	standardbehandling	
för	ånglok

För ånglok utvecklade en kemist, L. Ar-
mand, för ångloken på de franska statsba-
norna, SNCF, ett fungerande pannstens-
medel för inre vattenbehandling, alltså i 
ångpannan. Förutom att hindra korrosion 
och pannstensbildning, innehöll medlet en 
tillsats som hindrade skumbildning. På så 
vis kunde skumning i pannan motverkas, 
även vid höga halter av salter och suspen-
derade partiklar. Tack vare antiskummed-
let kunde perioderna för bottenblåsning 
och urspolning av ångpannorna förlängas 
betydligt. Även korrosionsskyddet var ef-
fektivt, och behov av underhåll av ångpan-
norna, så som tubbyten, minskade betyd-
ligt. Liknande medel utvecklades i U.S.A. 
och Tyskland. Denna typ av pannstensme-
del förfinades i Sydamerika, genom arbete 
på Instituto Nacional de Technologia Indu-
strial, Buenos Aires, Argentina, i slutet av 
1960-talet. Det är tydligt att detta pann-
stensmedel för ånglok fungerar, trots att 
det avviker väsentligt från vad som idag är 
etablerad praxis för vattenbehandling. Det 
är baserat på de traditionella beståndsde-
larna soda och tannin, men med betydligt 
högre halter lösta och suspenderade salter, 
liksom ett stort överskott av pannmedlet. 
Detta kan tillåtas tack vare det använda 
antiskummedlet. Genom att ständigt 
hålla en hög koncentration av tanniner i 
pannvattnet, åstadkoms en tunn film på 
pannans inre delar. Tanninerna utgör på så 
sätt ett effektivt korrosionsskydd inte bara 
av eldytorna, utan av hela ångpannans vat-
tenrum.

Ny�,	gammalt	och	bortglömt
Det ovan nämnda pannstensmedlet för 
ånglok verkar i stort sett ha fallit i glömska 
vid tiden för avveckling av ångdriften. Det 

har fortsatt att användas i Argentina, och 
används på vissa museibanor i Tyskland 
och Österrike. Mina studier om tekniskt 
vatten sedan tidigt 1980-tal och framåt le-
der mig till den slutsatsen om detta medel, 
att den enda påtagliga nackdel det har, är 
att det avviker från vad som idag är praxis 
och lärs ut på högskolor, universitet och 
fortbildningskurser. Dessa utbildningar 
är dock inte inriktade på ångsystem med 
strålkondensor, eller atmosfäriskt avlopp. 
Som utbildad sjöingenjör, med en magis-
terexamen i kemiteknik, har det krävts 
en betydande ansträngning att komma 
över min egen skepsis mot idén att låta 
halterna av lösta och suspenderade salter 
stiga långt över alla idag gällande rekom-
mendationer. Pannvattenkemi är således 
bara ett av många exempel på specialist-
kunskaper, som skiljer sig från dagens 
praxis, men som krävs för att driva och 
underhålla historiska ånganläggningar.

Efter 40 års arbete med och studier av ång-
teknik, har jag kommit till den insikten att 
den inre pannvattenbehandling, som var 
dominerande under ångans storhetstid, 
måste vara lämplig för alla äldre typer av 
ångpannor med idag jämförelsevis låga 
ångtryck, så som olika typer av eldrörs-
pannor och lokmomotivångpannor. Efter 
de förbättringar som sedan genomförts 
särskilt för ångloksdrift, har den traditio-
nella inre vattenbehandlingen utvecklats 
så att den blivit både billigare, genom 
minskat behov av bottenblåsning, och 
bättre, genom att den är mindre känslig 
för överdosering och därmed enklare att 
använda. Det vore därför en välgärning 
om någon kemikalieleverantör kunde göra 
ett sådant pannstensmedel tillgängligt. o

Den	provanordning	vi	få�	�ll	SÅF	
från	Åke	Wahlinders	dödsbo	har	
vi	nu	kalibrerat	mot	en	kontroll-
trycksmanometer	men	noggrann-
hetsklass	0,6.

Det visade sig att vår provare var väldigt 
bra utan någon avvikelse. Den är provad 
från 0 till 20 bar.

Så nu kan vi hjälpa till att prova era mano-
metrar. Det är tänkt att vi tar med utrust-
ningen till framtida möten och träffar. Pro-
varen finns i Åkersberga så du kan komma 
hit med dina manometrar så testar vi dem 
här. Slå en signal 070-747 33 59 /Sven

Kontrollera	dina	
manometrar
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Till	minne	av	Ralph	Davidsson

Så här lärde vi känna Ralph.
Ralph har haft en stor betydelse för oss i 
Barkens Ångbåtar. Hur hittar man då en så 
kompetent maskinist? Det var, i ångbåtskret-
sar, känt att vi var i behov av en maskinist. 
Ett tips kom då ifrån Sven Jönsson och Johan 
Norrman.  Johan Norrman var befälhavare 
på ÅF Runn i flera år. Mauno ringde Ralph 
och han behövde inte någon längre betänke-
tid för att bestämma sig för att hjälpa oss. 
   Genast började han slå i sin tidtabell och leta 
efter lämpligt tåg till Smedjebacken. Mauno 
föreslog tåg till Ludvika/Smedjebacken. Men 
det gick ju inte. Det var andra tågbolag som 
körde den sträckan. Ralph kunde inte tänka 
sig att åka något annat tåg än SJ. Han hade 
arbetat vid SJ och var SJ trogen hela livet. 
   Sagt och gjort. Det blev hämtning i Bor-
länge. Dit gick SJ-tåg. Mauno hämtade 
Ralph vid tågstationen i Borlänge. Medan 
han väntade började han fundera över vad 
det var för person han skulle möta. Så kom 
Ralph som en stormvind med en ryggsäck 
hängande över axeln, HD-skinnjacka och 
en blank kedja från livremmen till plånbo-
ken. Lång och slank, helt utan hår och ett 
stort ärr i huvudsvålen och med en svajande 
gångstil. Det var en riktig tuffing som kom 
med SJ-tåget.
Det var många resor som Ralph körde 
Å/F Runn. Hans åtagande började med 
besiktningsresor med Transportstyrelsens 

besiktningsman ombord. Han körde också 
medlemsresor på vår tillställning Ångans 
Dag. Sedan började vi köra Nostalgiresor. 
Det är helt klart att hade vi inte haft Ralph 
i maskin så hade vi inte kommit igång med 
Nostalgiresorna. Det blev under åren många 
hämtningar i Borlänge Ibland kom han med 
bagage hängande på båda axlarna. Ryggsäc-
ken på den ena och ett enradigt dragspel på 
den andra. 
   Nostalgiresorna gick till Ängelsberg och 
besättningen övernattade där. Då spelade 
Ralph för oss på sitt dragspel och drog sina 
monologer om en högt uppsatt militär som 
väntade en persedellåda. Han skulle klä sig 
i full uniform med medaljer och annat pynt, 
och gå på begravning, men persedellådan och 
även kistan med liket kom inte fram i tid eller 
kom inte fram alls. Militären ringde då till SJ 
och frågade efter godset. 
   Till svar fick han: är det skickat med SJ så 
kan godset vara var fan som helst. Detta var 
i verkligheten en lång monolog och Ralph 
berättade händelsen på ren kanslisvenska. 
Oförglömligt! Om vi hade musik ombord, 
och dom spelade Eldarevalsen, så lämnade 
Ralph maskinrummet och gick upp i sa-
longen och sjöng alla 9 verserna. Det hjälpte 
inte om Johan Norrman på maskintelegrafen 
gav maskinisten ändrade order. Det hörde 
inte Ralph. Han sjöng färdigt och någon an-
nan fick gå ner i maskin och utföra Johans 
order. Det var många och långa arbetspass 
för maskinisten. Han hade ingen avbytare. 
Ibland när vi kom till Wästanfors för lunch, 
la sig Ralph på en bänk i salongen och vilade, 
och någon från byssan gick ner till båten med 
Ralphs lunch. Han klagade aldrig på att det 
var jobbigt.
   Vi genomförde en maskinistutbildning på 
Walla herrgård i Ludvika med deltagare från 
Göteborg, Forsvik, Mora, Stockholm, Lek-
sand och Smedjebacken. Det var då Ralph 
och hans son Per som var lärare och föredra-

gande. ÅF Runn fick då fem egna maskinister 
tack vare Ralf och Per. I examinationen ingick 
att de nya maskinisterna skulle kunna sjunga 
3 verser av  Eldarevalsen . Dom fick texten på 
ett blad men vi hade tagit bort några verser 
som inte riktigt passade i sammanhanget. Vid 
frukosten efter examen satt Ralf och skrev 
ner de 6 verser vi hade tagit bort. Ralphs 
minne var det absolut inget fel på.
   Ralph Davidsson var en fantastisk tillgång 
för Barkens Ångbåtar och vi är så tacksamma 
för att vi fått lära känna honom. Det var så 
mysigt att ha honom boende här. Han hade så 
mycket att berätta.
Mauno Määttälä/Britta

Så	minns	jag	CeGe	Ohlsson

En ångbåtsambassadör har gått ur tiden, 
alldeles för tidigt, Conny Svensson i 
Fristad. Conny deltog gärna i olika 
arrangemang med sin slup Ninna, där hans 
egenbyggda maskin drog blickarna till sig. 
Vi kommer sakna Conny på våra träffar.
 Maggan Jönsson

Vi	minns	Conny	Svensson

I början av 1990-talet, så började vi på museet 
i Eskilstuna att fundera på om och hur vi själ-
va skulle kunna iståndsätta ångslupen Gerda. 
Museet hade köpt in fartyget på 70-talet, men 
sen hade hon blivit liggande eftersom ingen 
orkade ta tag i renoveringen.
   I samband med avmattningen på arbets-
marknaden så blev det möjlighet att dra 
igång restaureringen och för att ångslupen 
skulle likna originalet så mycket som möj-
ligt, så kontaktade jag bl a Sjöhistoriska 
museets Carl-Gunnar Ohlsson och önskade 
hans medverkan i projektet. CeGe, som han 
kallades, och jag kom sen att ha kontakt fram 
till helt nyligen. Han var den som såg till att 
fartyget, så långt det var möjligt, liknade en 
”stockholmsslup från 1800-talets slut” vad 
gäller färger m m. För mej var han som en 
levande uppslagsbok vad gäller historiska 
uppgifter f f a om ångfartyg. För ett år sedan 
hade föreningen ett ångmöte i Eskilstuna 
och då bjöd jag in honom för att berätta om 
ångslupshistoria. CeGes föredrag vid mötet 
var mycket uppskattat då hans anförande 
blandades med anekdoter.
   Vi är många som saknar honom.
 Kjell Nordeman

Avgiften för 2021
Vi saknar medlemsavgiften från flera 
medlemmar. Står det 2020 ovanför ditt 
namn på baksidan av bladet så har vi 
inte registrerat någon betalning från 
dig. Betala snarast! Konto finns på si-
dan 3.  //Maggan 
medlem@steamboatssociation.se 
073 321 44 83
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Prylmarknad                  Säljes

B2 Maskintillverkning

Jag har nu tagit över tillverkningen av B2 
ångmaskiner av Agne Karlander.
 Jag driver en mekanisk verkstad i Gustafs 
och har byggt en tvilling med 140 i slag-
längd och behållit kontakten med Agne.

När frågan kom att ta över tillverkningen 
så nappade jag då jag har ett stort ång-
båtsintresse och bra förutsättningar då 
jag har en verkstad.
  Jag erbjuder både tillverkning och service.
Vi kan leverera tre olika maskinutföran-
den, singel, tvilling och compound med 
två olika slaglängder.
 Jag kommer även att kunna leverera eller 
förmedla olika typer av ångpannor.

Jan Gunnarsson Tel. 070 585 25 72
Hemsida: ångkraft.se 
E-post: info@angkraft.se

Ångbåten Carina
Stålbåt 11,8 x 3,5 m Vikt ca 10 ton
Byggår 1980. Compoundmaskin med yt-
kondensor. Ångpanna; vattenrör typ 
“Göken”, vedeldad. Rostfri 4-bladig pro-
peller. El ankarspel Winchmatic mm
Båten finns vid Svinninge Marina i Åkers-
berga. Prisidé: 350 tkr
Berndt Karlin, Stockholm 070-8583292
Berndt.karlin@outlook.com

Lyth-kompass 
Diameter ca. 22 cm. 
Pris:3.000 kr

Vattenståndsglas
Anslutning. 20 mm, L 32 cm  P: 1.500 kr

Tvillingmaskin 
(f.d. duplexpump)
Cylinder Ø 115 mm, 
Slaglängd ca 115 mm Pris: 1.000 kr

Per Hilding, Forsvik tel 0705 93 57 93

Det finns lite mer prylar efter 
Åke Wahlinder till salu

Indikator

Pump

Supertyfon, tillverkad av 
Kockums i Malmö

ÅSSA-pump o div smörjutrusning
och mycket mer. se på webben:
SÅF - Köp o sälj
lena.wahlinder@akzonobel.com

Golden Gate
Fler bilder finns på ssgoldengate.se
Längd 9,5m, Bredd 2,8m, Djup 0,8
Byggd 1993, Aluminiumskrov, Mahogny 
och Teak, Full ståhöjd. Ångmaskin: 
Tripple Expansion, Elmotor och 2 nya 
elverk, 4 sovplatser, 10 sittplatser (inne 
+ ute). Köksdel medf inbyggt kylskåp, 
vedspis och spritkök (Origo). Toabås med 
miljötoa. Badstege, Solpaneler (för GPS, 
belysning, bilstereo o kylskåp)
Prisbild ca 500.000kr
Säljare:Peter Törnqvist/Helen Gate
Tel: 08-767 58 38 eller 0768-40 30 38
e-post: info@ssgoldengate.se
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Se oss på facebook 

Manusstopp 2 maj
för material till nr 2/2021  

som kommer ut ca 20 maj. 

Omslag: Freja lägger till i Sunne.
Foto: Anders Winter.

Baksida: Freja lägger ut vid Ångrike.
Foto: Lennart Persson.
 

Tryck: Norra Skåne Offset, Klippan 

AktiviteterPrylmarknad Säljes

FLER	ANNONSER	PÅ	SÅF:s	HEMSIDA

Känner du någon ångintresserad 
som inte är medlem? Passa på att ge bort 
ett medlemskap! Vill du inte kosta på 
detta kan du anmäla kontaktuppgifter 
för vederbörande så skickar vi anmäl-
ningsinformation och någon tidning.

S/S ESKADER II
Byggår: 1959, Skrov: Stålplåt. Nytt från 1 
dm under sarg och nedåt – ca 1990
Längd 9,3 m, Bredd 2,3 m. Vikt 4,1 ton 
med ved och vatten i pannan.
Stående eldrörspanna för vedeldning
Bränsleåtgång: 3 kg torr ved /tim
4-bladig stålprop. Ø 70 cm, Fart ca 8 
knop. Maskin 2 cylindrig fulltrycksmaskin 
med omkastare typ Stephenson.
Tid från “kallstart” ca 25–30 min efter att 
man tänt fyren. Maxtryck 8 bar
Maskineffekt direkt, så länge det är tryck 
i pannan. Maskinen utrustad med förvär-
mare: utblåsningsångan värmer sjövattnet 
till pannan. Alla delar till maskineri etc 
finns på plats, ej monterade. Skorsten / 
inner och ytter intakta, mast , plåtventila-
torer, fotogenlanternor medföljer. 
Fler bilder på SÅF;s hemsida.
Vi visar gärna båten på plats: Lidingö,

Peter Langhorst Tel 070 6839246
peter@eskader.se

– Ångpannan “Vaporcita” 
tillverkas på beställning med rena och 
fullständiga certifikat.
– Manometrar, nytillverkade med gamla 
verktyg, helt lika manometrar från förra 
sekelskiftet, men med normenlig grade-
ring i bar.
– Armaturer, såsom vattenståndsglas, sä-
kerhetsventiler och avstängningsventiler.
– Vattenbehandlingskemikalier, färdig 
blandning särskilt för äldre system, ef-
fektiv mot både pannsten och korrosion, 
enkel att använda.
– Rådgivning, justering av maskiner mm.

Jens Pettersson
Tel: 0704 92 98 12 (Maria, adm)

Värmeväxlare
slinga med flänsar. 1 tum anslutning 
i ändarna, 15 mm rör på slingan.
Pris: 1.500:-  Hämtas på Adelsö, skickas ej.

Bosse Stolt, tel: 0707 657271 

Verksamhet	2021
ArbetSam	har	en	mängd	digitala	
kurser,	föredrag	och	ak�viteter.	Se	
www.arbetsam.com

Februari
16	Sjöhistoriska	kl	18	om	Gi�fri	
containerlu�	med	Gunnar	Johansson
27-7/3	Sjöhistoriska	sportlovsak�viteter;	
Sjörövare

Mars
5-14	Allt	för	Sjön	ingen	Classic	Boat	Show	
som	brukligt	i	C-hallen.	INSTÄLLT
10	Sjöhistoriska	Sth	kl	11.30	
lunchföredrag	om	Hamnen	Norvik	med	
Thomas	Andersson
10	SÅF	styrelsemöte	kl	18,	digitalt.
12-21	Digitalt	Allt	för	Sjön
16	Sjöhistoriska	Sth	kl	18	om	Fri�dsbåtar,	
miljöfrågor
23	Årsstämmor	med	Unionen/	Tärnan	
och	SÅA	/Djurgården	3,	Mälaren	3

April
3-11	Sjöhistoriska	Påsklovsak�viteter	
kl	10-17.	Obs	5/4	stängt
16	ArbetSam	planerar	a�	ha	Museidagarna	
digitalt	med	Teams	kl	9-14.15.	Anmälan.
17-24	Båtmässa	i	Düsseldorf.	www.boot.com
21	Sjöhistoriska	kl	11.30	lunchföredrag	
om	Marin	nedskräpning	med	Mirja	
Arnshav
24	Sjöhistoriska	kl	18-00	kulturna�

Maj
25	FSSS,	Sjöhistoriskas	vänförening	
årsmöte
29-30	Veteranbåtsföreningen,	
MSFFes�val	i	Wasahamnen	på	Djurgården	
i	Stockholm
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 Returadress: 
 Sveriges Ångbåts Förening
         c/o Jönsson
 Gröndalskullen 8
 184 63 ÅKERSBERGA

SVERIGE

PORTO BETALT


