Länspumpen - Sjöfartshistorisk tidskrift

sid 1(18)

BÖCKER OM SVENSKA REDERIER
Många av de svenska rederiernas historia finns beskrivna i bokform. Ofta har ett rederi
beställt en bok inför ett jubileum, och rederier som inte längre existerar kan också
presenteras i olika böcker. Det har även getts ut samlingar där flera rederier beskrivs. Ett
unikt exempel på detta är den stora volymen Sveriges Rederier som kom ut 1938. I denna
bok finns dels artiklar om sjöfartens och fiskets situation, dels beskrivningar av rederierna
och dessutom finns en del där befälet i de olika rederierna presenteras.
I den följande översikten, som naturligtvis inte är komplett, kommer först de traditionella
böckerna och därefter olika samlingsvolymer. Men allra först några omslagsbilder.

www.lanspumpen.se

publ: 2021-03-24

© Länspumpen 2021

Länspumpen - Sjöfartshistorisk tidskrift

sid 2(18)

INNEHÅLL

Rederigrupp

Sida

Rederigrupp

Sida

AHLMARKS

3

SALÉN

11

BRATT

3

SCANDLINES

11

BRODINS

4

SESSANLINJEN

11

BROSTRÖMS

4

SILJA

11

BYLOCK & NORDSJÖFRAKT

6

STENA

11

DONSÖTANK

6

SVEA

13

ECKERÖ

6

SVENSKA LLOYD

13

EKTANK

7

THORDÉN

13

GORTHON

7

THUN

14

GOTLANDSBOLAGET

7

TOR LINE

14

GUSTAVSBERGS PORSLINSFABRIK

8

TRAFIKVERKET

14

HALLANDS ÅNGBÅTS AB

8

TRANSATLANTIC

14

HILLERSTRÖMS

8

TRANSMARIN

15

JOHNSON LINE

8

TRELLEBORGS ÅNGFARTYGS AB

15

KIHLBERGS REDERIER

8

TT-LINE

15

LION FERRY

9

TÄRNTANK

16

NEPTUNBOLAGET

9

WALLENIIUS

16

NORDSTRÖM & THULIN

9

WERKEBÄCKS ÅNGFARTYGS AB

16

REDERI AB RAGNE

9

ÖVERSIKTER

17

RÖDA BOLAGET

www.lanspumpen.se

10

publ: 2021-03-24

© Länspumpen 2021

Länspumpen - Sjöfartshistorisk tidskrift

sid 3(18)

AHLMARKS
Från Vänern till Västerhavet
Helge Kjellin, 1947. 130 sidor.
Boken kom ut 1947, med anledning av Ahlmarks 100-årsjubileum och den omfattar 130
sidor. Den största delen av boken behandlar Handel och sjöfart på Vänern under gångna
tider. Det är alltså en historisk översikt. I bokens senare del finns Ett sekel med Ahlmarks. Ur
ett Vänerrederis historia. De avslutande 20 sidorna har titeln Ahlmarks av idag. En bildrevy
över företaget och dess verksamhet. Här finns en översiktlig förteckning över de aktuella
fartygen samt bilder på dem.

I sjöfartens tjänst
Jan Davidsson, 1987. 112 sidor.
Den här boken behandlar i huvudsak rederiets historia efter första världskriget. Det är inte
någon traditionell rederibok, utan mer en rapsodisk historik. Vissa båtar blir beskrivna i olika
kapitel, exempelvis äldre Gapern (I), Saxen (I) och Aspen (I & II), bland de senare finns bland
annat Alstern (III), Aspen (IV) och Barken (III). Karlstads varvs verksamhet redogörs det för i
ett kapitel med en nybyggnadslista. Dessutom finns det hågkomster och minnen från
personer med anknytningar till Ahlmarks. Boken avslutas med två schematiska
förteckningar, den första över Ahlmarksflottan 1928–1987, och de fartyg som tillhörde
rederier med anknytning till Ahlmarks: Stjärnan, Värmlands Rederi AB, holländska och tyska
rederier samt olika partrederier. Den andra förteckning visar de fartyg som chartrades av
Ahlmarks 1955–1987.

BRATT
Adolf Bratt & Co. Göteborg : 1877-1927 : en minnesskrift.
Adolf Bratt & Co, 1927. 29 sidor.
Efter 70 år. Adolf Bratt & Co
Adolf Bratt & Co, 1947. 52 sidor
En minnesskrift med anledning av ADOLF BRATT & CO:s Sjuttioårsjubileum. 1947. Många
fotoillustr + kartor.

BRODINS
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En släkt och dess skepp
Olof Hasslöf, 1960. 314 sidor.
Släkten Brodin hade tidigt en omfattande verksamhet, både inom varvsindustrin och
rederibranschen. Rederiverksamheten som startades 1898 var först lokaliserad till Gävle,
men kom 1914 att flyttas till Stockholm. Den som startade verksamheten var O.A. Brodin,
som också var riksdagsman. Detta är en mycket omfattande bok och den avslutas med en
skeppslista som omfattar både de fartyg som byggts vid varvet och de som tillhört
rederierna. Det allra första i listan är fullriggaren Norden som byggdes vid Brodins varv 1839.
Det sista är Lisa Brodin som levererades till rederiet 1960. Intressant är att det finns
sidhänvisningar i skeppslistan så att man lätt kan hitta mer att läsa i den löpande texten om
de olika fartygen. Flera bilagor i form av kartor bifogas också. Brodins rederi såldes 1971 till
Saléns.

BROSTRÖMS
A.-B. Svenska Ostasiatiska Kompaniet. Några anteckningar om verksamheten 1928–1938
Fritz Scheel, 1938. 73 sidor.
Rederiet grundades redan 1907, men orsaken till att perioden 1928–1938 beskrivs är att
verksamheten fram till 1928 redan skildrats. De båda motorfartygen Nippon och Ningpo som
levererades 1937 och 1938 ägnas speciell uppmärksamhet i ett avsnitt med många bilder på
inredningen. Dessutom finns en utvikbar GA-ritning på de båda fartygen. Ett kapitel
behandlar de haverier som rederiets fartyg varit utsatta för vilket är ovanligt i en sådan här
bok. I övrigt beskrivs utvecklingen i världen och sjöfarten, och som avslutning
uppmärksammas Japans och Kinas politiska och ekonomiska expansion.

Ostasiat - Utgiven med anledning av AB Svenska Ostasiatiska Kompaniets
femtioårsjubileum
Redaktion G.E.F. Boldt-Christmas, O. Lilljequist, Carl-G. Cederberg, 1957. 231 sidor
Större delen av boken är en historisk översikt av västvärldens handel med Sydostasien. I sista
kapitlet redogörs för framväxten av ASOK kompletterad med en fartygslista på ASOK:s alla
fartyg 1907-1957
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From Lake and River to Distant Oceans
Algot Mattsson (red.), 1965. 150 sidor + bilagor. Boken finns i svensk och engelsk upplaga.
Denna bok gavs ut i samband med Broströms 100-årsjubileum. Axel Broström,
hemmahörande i Kristinehamn köpte 1865 Mathilda, ett fraktfartyg på runt 80 tons dödvikt.
Efter detta kom rederiverksamheten att omsider expandera, och dessutom flyttas till
Göteborg. Broströms blev Sveriges största rederikoncern.
Boken är indelad i tre större kapitel: Axel Broström, Dan Broström och The Broström Group
of Companies. Diagrammatiska skeppslistor för de olika rederierna finns samlade i bokens
bakre del. Boken avslutas med: On the Threshold of a New Century, med olika bilagor, bland
annat ett utvik som översiktligt visar en tecknad bild på den aktuella Broströmsflottan.

De flytande palatsen
Algot Mattson, 1987. 128 sidor.
Texten i boken finns både på svenska och engelska. Det är så arrangerat att en sida har två
spalter: den vänstra är på svenska och den högra på engelska. Orsaken till tvåspråkigheten
beror troligen på att Svenska Amerika Linien var mycket populär i USA, så att boken kunde
säljas där också. Många fotografier och illustrationer kompletterar texten, som inleds med
en kort historik som sedan följs av beskrivningar av de fartyg som ingick i rederiet. Fartygens
inredningar behandlas i ett kapitel med titeln Skönheter på haven. Nästa avsnitt Livet
ombord visar både besättningens och passagerarnas olika verksamheter; från proviantering
till shuffleboard. Det sista kapitlet är Kända passagerare, som bland annat innehåller bilder
på Greta Garbo. De olika klasserna ombord (en sida), och en datatabell med rederiets fartyg
(2 sidor) avslutar boken.

Rederiet som överlevde. Svenska Orient Linien
Gert Malmberg 2020. 288 sidor.
Svenska Orient Linien har seglat genom två världskrig vilket återges med all dramatik i denna
bok där minsprängningar och torpederingar var den verklighet som drabbade seglande
sjöfolk, anhöriga samt aktiva rederier. Man seglade för att försörja Sverige med livsviktiga
produkter och för att säkra svensk industriproduktion och dess avsättning av sina
exportvaror. Starka personbeskrivningar av samarbetspartners som den kände agenten och
redaren Eugen Eugenides – en av Greklands mest framgångsrika och kanske han som åsyftas
av T.S. Eliot i dikten ”Overklig Stad”? Maskinisten Arvid Gallon fick under första världskriget
se flera ombord dö av Spanska Sjukan i Marseille. Agenten dödförklarade dessutom felaktigt
Gallon men ryktet om hans död var betydligt överdrivet vilket senare gav fru och familjen
glädjechock. Olyckor drabbade SOL och ibland ofattbara sådana som i Genua 1955. En
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förödande orkan svepte över Medelhavet i februari och M/S Nordanland med kapten
Winquist som befälhavare fick en allvarlig spricka i skrovet av kajen. Fartyget var lastat med
Karbid och man anade att fartyget var förlorat samt bogserade det från kaj. När vatten
nådde karbiden så exploderade lasten och totalförlusten var ett faktum. Tragedin i Turkiet
berättar om när SOL:s Naboland kolliderar med den turkiska ubåten Dumlupinar i
Dardanellerna – en ren olycka som tog 81 turkiska besättningsmän. Följderna för kapten
Lorentson blev mycket kännbara. Svenska Orient Linien har seglat under många ägare från
Broströms till Transatlantic och senare Bylock & Nordsjöfrakt för att i tidigt 2000-tal ingå i
Imperial Shipping. Genom bildningen av ett nytt rederi. Wallenius SOL bygger nu två stora
RORO-fartyg i Kina vilka skall ta gods från Östersjön och Bottenviken veckovis ner till
Nordtyskland, Holland, Belgien och London samt åter norrut. Skogsprodukterna är baslaster
men även industriprodukter ingår. Samarbetet mellan parterna Wallenius och SOL är perfekt
med Wallenius teknikkunnande och SOL:s kunskap i dessa laster och trader. Svenska Orient
Linien seglar dessutom vidare som alltid med sågade trävaror och industriprodukter till
Medelhavet samt bulk och projektlaster åter upp till Nordeuropa.

BYLOCK & NORDSJÖFRAKT
Längs långsiktiga vattenvägar
Anders Wällhed, 1997. 205 sidor.
Att kunna ta en storm
Ulla Linton och Folke Patriksson, 2012. 304 sidor.
Folke Patriksson är en av de personer som har haft störst betydelse för modern svensk
sjöfart. När han gick till sjöss som sjuttonåring var det på en tremastad träskuta, några år
därefter köpte han sitt första lastfartyg. Nu ser han tillbaka på decennier av expansion med
allt fler fartyg, på nya marknader, på världens alla hav. Här berättar han om hur sjöfararna
från Skärhamn klarade den omtumlande sjöfartskrisen i Sverige, om klivet in på börsen och
nya globala utmaningar. De senaste åren har han varit huvudägare och styrelseordförande i
rederiet TransAtlantic, som bland annat har isbrytande offshorefartyg i arktiska farvatten.
Folke Patriksson ger spännande ögonblicksbilder från livet ombord och i maktens korridorer.
Det blir samtidigt en berättelse om ett färgstarkt ledarskap, präglat av genuin kunskap om
villkoren till sjöss och förmågan att upptäcka nya affärsmöjligheter. En personlig loggbok,
skriven med humor och skärpa. En nyckelroll har Skärhamn, det bohuslänska kustsamhälle
där allting startade. En komplett skeppslista med drygt 100 fartyg presenteras i slutet av
boken.
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DONSÖTANK
Rederi AB Donsötank 1953–2003
G. Valinder, 2003. 104 sidor.

ECKERÖ (REDERAKTIEBOLAGET ECKERÖ)
Historien om den som kommer igen – Rederiaktiebolaget Eckerö 1961–2011
Pär-Henrik Sjöström, Krzysztof Brzoza, 2011. 288 sidor.

EKTANK
Donsöredaren på Skeppsbron
Krister Bång, Hans G Abenius, Kristian Wedel och Lennart Fougelberg , 2018. 96 sidor.
På Västkusten har man på senare år utvecklat världens modernaste produkttankflotta som även
svarar mot dagens högt ställda miljökrav. Stor del av denna flotta har vuxit fram från Donsö, i
Göteborgs södra skärgård. Ett av dessa rederier är Ektank AB som nu hösten 2018 tar emot två
toppmoderna nybyggen från Kina. Rederiet ägs och drivs av familjen Johnsson som i femtio år har
utvecklat verksamheten till det den är idag. Läs denna spännande och mångfacetterade historia om
hur en liten oljehandel på Donsö kunde utvecklas till denna betydande aktör i produkttank vilket
Ektank AB idag är. Historien innehåller fartygsaffärer, satsningar på tonnage som hade kunnat gå i
såväl dur som moll och olyckor som kunde slutat illa. Även Hans-Yngves musikintresse är en del i
denna härliga historia. Boken inleds med en ingående beskrivning av det nya tonnage som vuxit fram
på varvet i Kina och detta förstärks av en fotodokumentation i toppklass. Välkommen ombord att
segla med ett femtioårigt rederi i dåtid och nutid.

GORTHON
The Gorthon Shipping Companies 1915–1985
Kjell A. Axelson, Tomas Johannesson, 1985. 64 sidor.
Denna bok är skriven på engelska och omfattar två delar: en rederihistorisk och en
skeppslista. Rederihistoriken är den inledande kortare delen där händelserna tas upp
årtalsvis. Skeppslistan utgör den större delen, och här beskrivs rederiets alla fartyg och deras
öden. Det finns bilder (svartvita) på samtliga fartyg.
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GOTLANDSBOLAGET (REDERI AB GOTLAND)
På gotländsk köl sedan 1865
Anders Ahlerup, 1986. 80 sidor.
På gotländsk köl i 150 år – Rederi Ab Gotland
Kenneth Landgren, Åke G. Sjöberg, Ola Sollerman, Clary Winberg, Siv Olofsson och Christer
Granegård ,2015. 214 sidor.

GUSTAVSBERGS PORSLINSFABRIK
Porslinsrederiet Gustavsbergs rederiverksamhet 1842–1947 (LP 2013: 2)
Rolf Ihre, 2013. 139 sidor.

HALLANDS ÅNGBÅTS AB
Hallands Ångbåts Aktiebolags : 75 åriga verksamhet : 1850-1925
Fritz Schéel, 1926. 201 sidor.
100 år i Sjöfartens Tjänst
Algot Mattsson, 1950. 64 sidor.
Rederiet bedrev tidigt kustnära trafik med kombinerade last/passagerarfartyg.
Utgångspunkten var Göteborg, och i begynnelsen var Köpenhamn slutmålet, för att sedan
förläggas till tyska Östersjöhamnar. Rederiets utveckling beskrivs ingående, och det kom från
1924 att tillhöra Broströmskoncernen. Några år efteråt, 1928, bildades rederiet Halland &
Nornan och fraktfarten fick en större betydelse. Efter andra världskriget sysslade man enbart
med fraktfart med mindre fartyg. Rederiets utveckling beskrivs detaljerat. En skeppslista
avslutar boken.

HILLERSTRÖMS
The History of Hillerström´s Helsingborg 1891–1976
Tomas Johannesson, 1976. 48 sidor.
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JOHNSON LINE
Rederiet : Johnson Line under 100 år
Thorsten Rinman ,1990. 296 sidor
Johnson Line 100 år
1990, 84 sidor
Denna skrift gavs ut i samband med att rederiets 100-årsjubileum uppmärksammades av
Sjöhistoriska museet 1990. De första tio sidorna ger en historisk översikt av rederiets
utveckling. Den återstående delen är en presentation av alla de fartyg som tillhört och tillhör
rederiet. Varje fartyg beskrivs med bild och text på minst en sida. Vissa grupper med
systerfartyg får ett större utrymme. Sista sidan presenterar de färjor som ingick i EffJohn,
som var en koncern som samägdes med Effoa i Helsingfors.

KIHLBERGS REDERIER
En rundvandring i sjöfart – men ett varv för mycket
Krister Bång, 2011. 200 sidor
Lennart Kihlberg berättar om sin yrkesverksamma tid. Jag har haft både framgångar och
motgångar och fått erfarenheter som skulle vara värdefulla om jag vore aktiv idag. Vid 93 års
ålder inser jag att dessa lärdomar som livet bibringat mig inte kan utnyttjas av mig. Då jag
sent omsider kommit mig för att försöka skildra mitt yrkesliv har allt för mycket försvunnit ur
minnet. Men det här är vad jag kommer ihåg, och det vill jag delge mina barn, barnbarn och
barnbarnsbarn och alla som är intresserade av sjöfartshistoria. Kanske kan någon yngre
kollega lära sig av mina erfarenheter och kanske också ha glädje av dem.

LION FERRY
Vårt Lion Ferry
Anders Bergenek, 2017. 344 sidor.
Boken Vårt Lion Ferry handlar om ett rederis historia och framför allt om människorna som arbetade
på fartygen. Knappt 30 personer berättar om vardag och dramatik ombord. I bakgrunden löper en
beskrivning av rederiets utveckling. Läsaren får följa händelser från 1960-talets pionjärår till 1990talets mer tekniskt utvecklade arbetsmetodik. Boken bjuder på både skratt och spänning. Det sägs ha
funnits en speciell Lionkultur som texten också försöker fånga och förklara. Denna kultur lever vidare
i Lion Ferry-klubben som är initiativtagare till det här projektet. Anders Bergenek har samlat in,
www.lanspumpen.se

publ: 2021-03-24

© Länspumpen 2021

Länspumpen - Sjöfartshistorisk tidskrift

sid 10(18)

bearbetat och satt samman texterna och det rika bildmaterialet. Han är aktiv i Klubb Maritim och
Föreningen Gamla Halmstad. Varje månad publicerar han lokalhistoriska krönikor i tidningen
Hallandsposten och har även varit medförfattare till böckerna Passagerare till sjöss samt Stena Line –
historien om ett färjerederi.

NEPTUNBOLAGET
Loggbok från Neptun
Algot Mattsson, 1970

NORDSTRÖM & THULIN
Nordström & Thulin 1850–2000. 150 år i sjöfartens tjänst.
Anne-Marie Lenander Fällström och Magnus Alterfors, 2000. 92 sidor.
Boken gavs ut i samband med en utställning: Bilar, Bulk och Bananer, på Sjöhistoriska
museet 2000. Samma år kom rederiets svenska förankring också att upphöra. Rederiet hörde
hemma i Stockholm, och blev omtalat i samband med att deras färja Estonia havererade
1994. Rederiet var dessförinnan ansvarigt för det epokgörande bulkfartyget Cassiopeia vars
historik skildras. Rederiets historia och nutid beskrivs i boken, som tyvärr inte innehåller så
många bilder: skeppslista saknas också, men ett fartygsindex med sidhänvisningar avslutar
boken. Konstigt nog pryds omslaget av segelfartyget Abraham Rydberg, som ju inte tillhörde
deras rederi.

REDERI AB RAGNE
Ragnar Nilsson och rederi AB Ragne: ett stycke svensk sjöfartshistoria 1921–1981
Sven Kjellgren, 2000. 151 sidor.
Den största delen av boken, runt 120 sidor, behandlar rederihistorien, de utförliga
fartygshistorikerna upptar 20 sidor. Vid arvsskiftet efter Fredrik Olsson och hans hustru fick
sonen Ruben överta Werkebäcks Ångfartygs AB; döttrarna Signe och Olga fick rederiet
Fredborg. Av det rederiet blev de två: Ragne och Ostenia. Rederi AB Ragne var Signes och
hennes make Ragnar Nilssons, Ostenia kom att tillhöra Olga och Einar Ahlsiö. Dessa två
rederier kom att befraktas gemensamt och fartygen kom att ha Västervik som hemmahamn.
Rederiet Ragna kom tidigt att satsa på trafiken på de Stora Sjöarna (Laketrafik). Man
skaffade också tankfartyg under kriget: man köpte exempelvis in Soya I – IV fråm Wallenius.
Efter kriget fortsatte Laketrafiken då rederiet ingick i Svenska Chicagolinjen. Man satsade
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också på större tankfartyg. Björn Ragne, ett OBO-fartyg, anskaffades 1967. Ett engelskt
dotterrederi, Liverpool Liners Ltd, skapades också som drev ett fartyg Sig Ragne. Ragne var
också delredare i passagerarfärjan Prinsessan Birgitta 1974–1977. Därefter såldes rederiet
1981 till L. Jeansson & Co.

RÖDA BOLAGET
Röda bolaget. Säkerhet till sjöss
År inte angivet: troligen 1998. 50 sidor.
Röda Bolaget grundades 1872, och kom att förvärvas av Broströmskoncernen 1918. Denna
publikation har en något ovanlig utformning för att vara en rederihistorik: innehållet är
nämligen fokuserat på bilderna: de är stora, och bilder från senare tid är i färg. Texten är
ganska sparsam, och man saknar en förteckning över de olika båtar som varit knutna till
rederiet.

SALÉN
Salénrederierna 1915–1965
Sven Salén, 1965. 17 sidor.
Saléns: till rors i tre generationer
Staffan Sjöberg 2007, 264 sidor.
Detta är en omfattande bok och det är Saléns hela kommersiella engagemang som
behandlas ur ett historiskt perspektiv. Rederiverksamheten tar givetvis stor plats, men det är
inte någon traditionell rederibok. Någon förteckning över fartyg knutna till rederiet finns
inte, men en del bilder på olika Salénbåtar förekommer.

SCANDLINES
100 år på Östersjön. Postångare och tågfärjor på leden Trelleborg-Sassnitz 1897–1997
Lars-Olof Georgsson, 1997. 80 sidor
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SESSANLINJEN (REDERI AB GÖTEBORG-FREDRIKSHAVN-LINJEN)
En bok om Sessanlinjen 1935–1975
Ingrid R. Svendsen, Bertel Hedelius, Klas Brogren, Eivor Bruzelius 1975. 70 sidor

SILJA
Siljarederiet och de samseglande
Pekka Sörensen 1979
Femtio år med Silja (LP 2008:1)
Thure Malmberg, Marko Stampehl

STENA
Stena 1939–1989
W.J. Harvey, 1989. 152 sidor

Stena Lines fartyg 1962–1992
Rickard Sahlsten, Bertil Söderberg och Krister Bång, 1992. 104 sidor.
Detta är i princip en utförlig skeppslista som i huvudsak tar upp rederiets färjor. Varje färja
och den trafik den sysselsatts beskrivs på några sidor. Stenas fraktfartyg, kryssningsfartyg
och de inchartrade fartygen behandlas mer översiktligt i bokens senare del. Det allra sista
partiet i boken rör linjenätets utveckling.
Historien om Stena Bulk 1982–2012
Robert Hermansson, 2013. 311 sidor.
Stena Bulk är ett internationellt tankrederi med en flotta på mer än 100 fartyg. Vi har alltid hävdat att
olja skall resa första klass. Detta är vår hederskod och vårt löfte till våra kunder. Vi tar den globala
miljön på största allvar på samma sätt som vi tar ansvar för alla de historiska platser, orörda stränder
och känsliga marina miljöer som är våra fartygs naturliga element på väg till sina destinationer över
hela världen. Detta är också vårt testamente till det enda som verkligen räknas när det en gång är
dags för livets stora bokslut – omtanken om de generationer som kommer efter oss. Denna bok
berättar historien om hur Stena Bulk skapades, hur rederiet utvecklades och hur det har vuxit sedan
starten 1982. Ni kan läsa om våra rötter, våra fartyg, våra affärsförbindelser, vår engagerade
personal och professionella besättningar. Stena Bulk är inte världens största tankrederi – men
definitivt ett av de mest innovativa, ansvarskännande och intressanta. Ulf G. Ryder, VD &
koncernchef, Stena Bulk AB
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Stena Line – Historien om ett färjerederi (LP 2012: 4)
Klas Brogren, Anders Bergenek, Rickard Sahlsten, 2012 . 440 sidor.
Stena Line är ett namn som berör. Likt H&M och IKEA är det ett företag som vuxit fram under
efterkrigstiden ur den svenska myllan till att bli internationellt ledande i sin kategori. Årligen
utnyttjas Stena Lines färjeprodukter av mer än 8 miljoner kunder, och man transporterar cirka 1,2
miljoner bilar, 17.000 bussar och 1,1 miljoner lastbilar på över 30.000 turer. Ställs dessa fordon i en
enda lång kö skulle den sträcka sig från huvudkontoret i Göteborg till Darwin i Austrialen – och
tillbaka! Vi beskriver utvecklingen av den företagsanda som har bidragit till rederiets fantastiska
framgångar och som ger en unik styrkeposition inför framtidens utmaningar i färjebranchen.

Stenability. The Story of Stena RoRo
Anders Bergenek, Rickard Sahlsten, 2020. 336 sidor.
Stena RoRo’s mission is to provide vessels, innovative solutions and project management to
operators and shipping companies all over the world. Through operating, managing and refining the
vessels, these activities shall create profitability, sustainability and satisfied customers. Stena RoRo’s
roots date back to the successful business concept that was created by Sten A. Olsson and then
further developed by Dan Sten Olsson. This is a culture that has come to be summed up in the
concept of “Stenability”. In each situation, the organisation shall solve a customer’s needs.
Everything is possible. The challenges of today and into the future will be met with creative and
flexible solutions. Technology and business go hand in hand. This book tells the exciting story of how
Stena RoRo’s activities have developed, including some of the many interesting vessels that they
have constructed, purchased, chartered and sold, over the years since the company’s inception. The
authors have extensive marine and literary experience. Anders Bergenek and Rickard Sahlsten are
both maritime writers, nautical enthusiasts and co-authors of the book “Stena Line – the story of a
ferry company”. ISBN: 978-91-86687-61-8

SVEA
Rederi-Svea. Ett svenskt storrederi och dess insatser i handelssjöfarten
Efraim Lundmark, 1951. 547 sidor
Svea-krönikan 1871–1981
Tomas Johannesson, 2014. 564 sidor.
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SVENSKA LLOYD
Rederiaktiebolaget Svenska Lloyd med införlivade och anslutna bolag 1869–1919
Olof Traung, 1920. 201 sidor
Rederiaktiebolaget Svenska Lloyd 1869–1944
Ture Rinman, 1944, 223 sidor.
Svenska Lloyd genom etthundra år
Ture Rinman, 1969. 128 sidor.
Jämfört med de två föregående böckerna om Svenska Lloyd är denna ganska beskedlig till
formatet. Det första partiet har titeln De första 75 åren. Det andra kapitlet skildrar De nya
idéerna väg in i en ny framtid och här är det mer aktuella läget som är i fokus. Här tas bland
annat svävartrafiken över Engelska kanalen upp. Det avslutande kapitlet År för år är exakt
vad det: en årtalsmässig översikt över vad som hände i rederiet.

THORDÉN
Thordéns rederier
Jan Hermansson, Rolf Sköld, Erik Henningsson, Åke Kristiansson, Erik Segersson, Walter
Nilsson, 1991. 48 sidor.
Denna rederihistorik var ett samarbete mellan Sjömanskyrkan, Sjömansklubben i Uddevalla
och Klubb Maritim. Efter en helt kortfattad historik om rederiet följer en presentation av de
fartyg som tillhört rederiet: varje fartyg presenteras på en sida med en bild och en kortare
text. På de sista sidorna finns annonser, bilder från linjedop, en sjömansbegravning och
haverier. Den allra sista sidan är en förteckning över befälet ombord på Thordénbåtarna den
15 oktober 1957.

THUN
Thunbolaget 1938–1988
Jan Davidsson 1988. 84 sidor.
Thunbolaget hör hemma i Lidköping och är fortfarande aktivt. Familjen Källsson har hela
tiden basat för rederiet. Bolaget har fått sitt namn efter Erik Thun som var redare för flera
mindre fartyg. Han avled 1938 och Helge Källsson bildade bolaget två månader efter Thuns
död. Man startade upp verksamheten med mindre andrahandstonnage, men utvecklingen
har gått mot att skaffa nybyggen, ofta med speciellt utförande. Man gick också omsider in
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för att bedriva tankfart. Boken inleds med en historisk översikt, och därefter följer en
beskrivning av olika torrlastfartyg, både äldre och nyare. Därefter blir det en genomgång av
tankflottan och vissa fartyg beskrivs. Texten avslutas med haverier och förlisningar och
Thunbolagets sidoverksamheter, bland annat Falkenbergs varv som ägdes 1955–1985. Boken
avslutas med en skeppslista, Falkenbergs varvs leveranser, och en utvikbar schematisk lista
över bolagets fartyg.

TOR LINE
Tor Line 20 år
1985
Tor Line and the Battle of the North Sea
Bruce Peter, Oddbjörn Fastesson, 2016. 128 sidor

TRAFIKVERKET: FÄRJEREDERIET
De gula färjorna – statens vägfärjor 1944–2010
Jan Häggström och Bengt Westin, 2011. 120 sidor

TRANSATLANTIC
Rederiaktiebolaget Transatlantic 1904–2004. I krig och fred
Dick Henriksson, 2018. 470 sidor.
Gunnar Carlsson, 16 år och avgående elev på Göteborgs Handelsinstitut fick ett klart besked i
slutet av maj 1904 efter anställningsintervju med Skeppsredare Wilhelm R Lundgren – Om
Carlsson ej kunde börja följande måndag så var han ej aktuell för en månads provtjänst på
rederiet. Gunnar Carlsson var då två veckor från examen. Gunnar Carlsson kom senare att
styra Sveriges handelsflotta genom två världskrig och kom att betyda oerhört mycket för
Sveriges försörjning under båda krigen. Ändå tvingades han 1924 tillbringa några dagar på
Härlanda fängelse. Transatlantics förluster i människoliv och fartyg var betydande under
krigen. Rederi AB Transatlantic utsattes för flera övertagningsförsök av mäktiga
företagsledare. Ett av dessa avslöjades av en pratglad herre på Marstrandsbåten den 3 juli
1936. Tre dagar senare på morgonen startar Gunnar Carlsson en besökspromenad till
ledande affärsmän i Göteborg. När han på eftermiddagen återvänder till kontoret på Södra
Hamngatan slår Tyska kyrkan fyra slag och finansieringen av ett Transatlantic under
Carlssons ledning är klar. Under Kubakrisen i oktober 1962 var Transatlantics Coolangatta på
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väg till Kuba med ”General Cargo” ombord och president Kennedy hade nyss beordrat att
alla fartyg med destination Kuba skulle kontrolleras av amerikanska marinen. Fartyget kom
från Leningrad och under lastning hade besättningen, ovanligt nog, bjudits iland för middag
och underhållning. Fartyget fick ”Fri lejd” av Kennedy - vad lasten bestod av är ännu en gåta.
Under 1970–80-talet utvecklade Transatlantic roro-konceptet till världsledande teknik med
jumboramper och lastflöden. Boogabilla-serien fick därefter ett sjuttiotal fartygskopior med
samma plattform. Denna teknikutveckling startades redan av Per Carlsson. En tidigare otrolig
sammanslagning skedde i slutet av mars 1984 då Rederi AB Transatlantic tog över Broströms
linjedivision, rederiet Transocean var skapat med sammanlagt 15 linjer. Transocean blev en
storaktör på haven och det var nödvändigt att se framåt och finna en stark ägare. Valet föll
på Bilspedition och alla inblandade var övertygade om att framtiden var säkrad.

TRANSMARIN
Hundra år av rederihistoria. Rederiaktiebolaget Kärnan 1897–1923. Aktiebolaget
Transmarin 1916–1997
Olof Jönsson, 1997. 67 sidor.

TRELLEBORGS ÅNGFARTYGS AB
Ett rederibolag under sjuttiofem år
Sven T Kjellberg, 1945. 225 sidor.

TT-LINE
Fifty Years of TT-line: 1962–2012
Philippe Holthof, 2012, 103 sidor

TÄRNTANK
Ett redarhus i skärgården
Algot Mattsson 1992, 183 sidor.

WALLENIUS
Walleniusrederierna 1934–1984
Redaktörer: Björn Björklund, Bengt Fris, Annika Röhl, 1984. 136 sidor.
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Hos Walleniusrederierna
Redaktör: Anna Hammargren, 2001. 165 sidor

WERKEBÄCKS ÅNGFARTYGS AB
Olsson i Werkebäck och hans fartyg
Sven Kjellgren, 1998. 102 sidor.
Rederiet bildades 1908. Fredrik Olsson kom att leda verksamheten, och det skedde i form av
ett familjeföretag. Han hade dessförinnan redat flera segelfartyg, och även varit aktiv i ett
annat rederi: Werkebäcks Rederi AB som upplöstes 1909. Werkebäcks Ångfartygs AB
förvärvade huvudsakligen andrahandstonnage, och det dröjde ända till 1947 då det enda
nybygget, motorfartyget Fredrik Olsson levererades. Det var också rederiets första
motorfartyg. Rederi AB Fredborg grundades 1924, och det ingick i företaget. Fredrik Olsson
avled 1931, och arvskiftet 1937 resulterade i en splittring av familjeföretaget. Hans son
Ruben övertog rederiet Werkebäcks Ångfartygs AB; dottern Signe fick rederiet Fredborg,
som 1939 flyttade till Västervik och ändrade namn till Rederi AB Ragne; dottern Olga fick
fartyget Fredman också med hemort i Västervik, rederiet fick namnet Ostenia. Av bokens
innehåll behandlar den första tredjedelen rederihistoriken, och den avslutande delen är en
utförlig historik över de fartyg som Fredrik Olsson varit redare för.

ÖVERSIKTER
Sveriges Handelsflotta
Harald Grebst, 1911
Sveriges handelsflotta 1913, faksimil 1993
Rederier presenteras på några sidor med bilder på cheferna och även på fartygen.
Följande rederier finns med i boken: Axel Broström & Son, Rederiaktiebolaget Transatlantic,
Stockholms Rederiaktiebolag Svea, L.J. Björkegren & C:o, A.K. Fernström, Johannes Jönsson,
N.P. Svensson, Ångbåts-Aktiebol. Jönköping – Stockholm, G. Sjöberg, Ångbåtsaktiebolaget
Kalmarsund, Helsingborgs Ångslups-Aktiebolag, Stockholms Ångslupsaktiebolag, Bloms
Rederiaktiebolag, Trelleborgs Ångfartygs Nya Aktiebolag, Förnyade Ångfartygs Aktiebolaget
Götha, Ångfartygsaktiebolaget Thule, Ångfartygs Aktiebolaget Göta Kanal, Percy Tham,
Rederiaktiebolaget Luleå – Lofoten, P.L. Påhlsson, Rederiaktiebolaget Bylgia,
Ångfartygsaktiebolaget Svithiod, Hugo Silvén, Stockholms Transport- och Bogseringssällskap,
Möller & Persson, Rederiaktiebolaget Rex, Hallands Ångbåts-Aktiebolag, C.O. Carlsson, E.
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Johnsson, Ångfartygs-Aktiebolaget Småland, Förnyade Ångfartygs-Aktiebolaget Svenska
Lloyd, Rederiaktiebolaget Urania, Marstrands Nya Ångfartygs Aktiebolag, Mems
Rederiaktiebolag, J.P. Jönsson, Ångfartygsaktiebolaget Karin, Rederiaktiebolaget Kärnan,
Herman Swensson, And. S. Cronberg, Bröderna Löfgren, F.O. Liljefors, Th. Ahrenberg, Otto
Hillerström, Rederiaktiebolaget Philis, Werner Lundqvist, Rederiaktiebolaget Sigurd,
Rederifirman Adolf Bratt & C:o, Rederiaktiebolaget Banco, Hugo Persson & C:o, Aktiebolaget
J.N. Sanne, Bergnings- och Dykeri-Aktiebolaget Neptun,

Sveriges rederier
Otto Lybeck (redaktör), 1938. 1 087 sidor.
Detta är en stor och omfattande publikation. Innehållet består av tre delar: den första delen
behandlar den svenska sjöfarten, men dessutom bland annat fiskeflottans utveckling,
motorfartyg kontra ångfartyg och motorsegelfarten. I den andra delen presenteras de
svenska rederierna, både de stora och även de små. Rederierna från olika regioner
behandlas tillsammans. Den avslutande delen presenterar de olika rederiernas befäl med
persondata och fotografier.

Handelsflotta och sjöfart
Ture Rinman 1956, 601 sidor

Donsöfartyg – förr och nu
Esbjörn Hillberg, Göran Valinder, 1999. 63 sidor
Skriften gavs ut i samband med utställningen Donsöfartyg Förr och Nu, på Klippans
Kulturreservat 1999. Boken inleds med en historisk översikt, varefter de olika rederierna
presenteras på en sida eller två. Några rederier får litet mera utrymme: Ektank, Donsötank
och Tärntank. Bildmaterialet är rikligt.
Boken avslutas med en översikt av de fiskefartyg som då var hemmahörande på Donsö.

Svensk Kustsjöfart 1840–1940
Carl-Gunnar Olsson 1996. 287 sidor.
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