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Fortsatta Coronaresor i Mellansverige 

Nils Sjökvist 

 

Under slutet av maj och i juni har jag fortsatt med utflykter runt om i mälardalen. I 

Kapellskär var det helt dött i färjehamnen. Några långtradare stod parkerade, annars inte ett 

liv. Tallinks Regal Star som går på mellan Kapellskär och Paldiski låg inne. Hon sjösattes 1993 

i Sankt Petersburg men färdigställdes först 2000 på Palumba Spa i Neapel. Kan ta 80 Pax och 

1740 LAN meter. I maskinrummet två MAN-B&W maskiner på 8700 kW. 

 

 

 

Vid en annan kaj låg Litauen flaggade Optima Seaways som en gång gick mellan Trelleborg 

och Travemünde som Svealand. Också hon byggd i Italien. 1999 på Vinsintini i Donada. 

Kapaciteten är 324 Pax och 2238 LAN meter. Två stycken MAN-B&W 9L 48/60 på vardera 

9450 kW i maskinrummet Den intressanta skorstenen indikerar att hon har installerat 

scrubbers för rökgaserna. Svårt att fotografera båtar i Kapellskär om man inte kommer in på 

terminalen som vid detta besök var helt igenbommad. 
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En heldag i Sala gav dåligt med marina bilder. Dock träffade jag på ett Kockumsbygge från 

1950 där. Littera Z43 224, en så kallad lokomotor eller växlingslok som Kockums byggde för 

SJ 1951. Lite skamfilad men fortfarande i bruk för ägaren Stockholms kultursällskap för ånga 

och järnväg. 
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Förra veckans besök i Västerås visade en nyhet. Den gamla hamnbogseraren Bore har lämnat 

staden och ersatts av nyinköpta Anund som för inte så länge sedan var hamnbogserare i 

Helsingborg som Kullen. Hon såldes 2017 till Finland men har nu återvänt till Sverige. Byggd 

1976 på Scheepswerk Haak i Zaandam med en Nohab Polar på 2640 hk i maskinrummet. I 

stort sett alla lastfartyg som trafikerar Mälaren har bogpropellrar och behöver inte assistans 

vid ankomst och avgång. Förutom isbrytning på vintern undrar man vad hamnens bogserare 

används till. 
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Vid samma kaj ligger fortfarande bogseraren Anny trots hot om att hon skulle tvingas att 

flytta någon annanstans eftersom hon störde känsliga ögon. Byggd i Arnhem 1908 för en tysk 

ägare, sedan belgisk. Sjunkit i Rhen men bärgats efter kriget. Svensk sedan 1951, 

timmerbogserare i Norrland bland annat hos Wibergs i Husum innan hon köptes till Västerås. 

Hennes historia finns på tugboatatlas.se. 
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Fjärran i djuphamnen skymtade Alrek trogen gäst i Mälarhamnar och Oxelösund men lyckan 

blev fullständig när jag upptäckte Pregol Hav vid Lantmännens kaj. 

 

Hon lastade säd och toppade lastrummen medan en orolig styrman höll kontroll på 

djupgåendet. Hon är en av 15 kustbåtar som drivs av Hav Shipping A/S i Oslo och som man 

ofta ser i svenska hamnar. Fartygen är specialbyggda för flodtrafik och en del har sänkbar 

navigationsbrygga och det har troligen den här också haft en gång. Byggd 1985 på Peters 

Schiffswerft i Wewelsfleeth för tysk ägare, dödvikten är 2291 tdw och hon har Antigua & 

Barbuda flagg En Deutz på 783 kW i maskinrummet. Besättningen verkade vara rysk. 

Glädjande att trafiken kan fortsätta till Lantmännens kaj trots en nybyggd bro som är i vägen. 
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Två äldre skönheter drog till sig blicken, Bråviken byggd 1890 på Ljunggrens Verkstad i 

Kristianstad och som en gång hetat Essinge Ångtvätt, samt Mariehamn med årtalet 1882 

målat på bogen. Henne har jag inte lyckats att spåra, kanske någon i läsekretsen vet? 
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Fyrskeppet Svenska Björn har funnits i Västerås så länge jag kan minnas och är fortfarande 

på plats. Byggd 1866 på Bergsunds varv som Fyrskepp nr 5 Utgrunden. 

 

 

Rederi Mälarstadens fartyg Havsörnen och Tor låg och inväntade kommande räkkryssningar 

medan Elba  byggd 1897 och en gång Stadsgården 2 i Stockholm var i full aktion. 

 



              Länspumpen - Sjöfartshistorisk tidskrift sid 8(8) 

 

www.lanspumpen.se                                    publ: 2020-06-25                                   © Länspumpen 2020 

 

Det är mycket Napoleon anknytningar i Västerås, inte minst Napoleon af Westerås. Byggd 

på Ekensbergs varv 1937 och fanns en tid i Uppsala som Nya Fyris. 

 

 


