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MÅNADSFARTYG  Juli 2022 – Goonawarra 

För jämnt 60 år sedan, den 4 juli 1962, levererades m/s Goonawarra från Lindholmens varv till 
Rederiaktiebolaget Transatlantic. Sjösättningen och dopet hade skett den 20 februari samma år. 
Gudmor var den då 23-åriga Elisabeth Carlsson, dotter till skeppsredare Per Carlsson på Transatlantic.  

Leveransen skedde för övrigt nästan exakt 25 år efter att den första Goonwarra på 7 500 dwt hade 
levererats i juni 1937. Denna äldre namne var i drift för Transatlantic ända fram till september 1962 
men de sista sex åren omdöpt till Dakota. 

Den nya Goonawarra var en av tre systrar som Transatlantic fick 1961-1962. De andra två var 
Parrakoola (levererad  i mars 1962) och Mirrabooka (levererad  i oktober 1961), båda Götaverken-
byggen. Containeriseringen låg vid denna tid just runt hörnet och dessa tre fartyg ingick också bland 
Transatlantics sista nybyggen av konventionella styckegodsfartyg. 

Goonawarra lastade 10 890 dwt som öppen shelterdäckare och 12 350 dwt som sluten. Hon mätte i 
längd (l.o.a.) 156,3 meter och i bredd 20,7 meter. Lastrummen hade en volym av cirka 14 000 m³ 
vartill tillkom ytterligare cirka 5 000 m³ kylrum där man kunde hålla en temperatur på minus 25 
grader. Fem av de sex luckorna låg för om däcksbyggnaden. Huvudmotor var en 8-cylindrig 
Lindholmen/GV diesel på 10 000 axelhästkrafter. Under provturen uppmättes 19,3 knop. 

 

 

 

Hon sattes in på Transatlantics PAD-linje dvs. mellan Australien och amerikanska västkusten och var 

sysselsatt i denna trad i nio år.  Runt 1966 hade Transatlantic inlett ett utvecklingsarbete  

tillsammans med bl.a. Eriksbergs varv för att ta fram en ny fartygsserie för traden baserad på 

enhetslaster och ro/ro konceptet. Första fartyget i denna nya fartygsserie, som kom att kallas PAD III 

serien, levererades i januari 1971 och fick namnet, Paralla. Hon var en vidareutveckling av den första 
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ACL generationen och kunde ta praktiskt taget alla typer av last. Hon var utrustad med en unik 

akterramp, hade gaffel- och gränsletruckar ombord och kunde lossa och lasta långt snabbare än 

något annat fartyg. Paralla blev ett betydande genombrott. Efter henne kom ytterligare två fartyg i 

denna serie och 1971 togs de konventionella fartygen ur PAD-linjen. 

Goonawarra blev nu bortbefraktad på två år till en italiensk befraktare och av denne insatt i trafik 

mellan Sydamerika och Medelhavet. I samband med detta blev hon efter befraktarens önskemål 

omdöpt till Cortina som var lite mer lättuttalat både i Italien och i Sydamerika. När hon återlämnades 

1974 omdöptes hon till Klipparen och sattes in på Transatlantics Sydafrikalinje men här var nog 

hennes dagar redan räknade även om hon 1976 blev ombyggd för viss containerhantering.  

 

 

 

År 1978 inleddes en mer storskalig containerisering på traden och detta år tog Transatlantic leverans 

av de två moderna ro/ro-fartygen Kolsnaren och Elgaren för trafiken på Sydafrikalinjen. Därmed var 

det i slutet av 1979 slutseglat för Goonawarra på denna linje och hon såldes samma år för 1,6 MUSD 

till det grekisktägda Afromar Inc. I Liberia. Efter ytterligare några ägarbyten blev hon 1987 

upphuggen i Kaohsiung på Taiwan.  
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