Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1 s e s fram.ställning till Ålands
!,r 24/1969.
landsting med förslag om utverkande av
extraordinarie anslag för iståndsättande
av 4/mbk Pommern.
Frågan om bevarandet av 4 mbk Pommern har under de senaste åren
livligt debatterats och krav har fram.förts att fartyget bör dockas
och restaureras för att vårdas som ett minnesmärke från en förgången
tids sjöfart. På grund av fartygets storlek har kostnaderna emellertid
blivit alltför betungande för ägaren, Marieham.ns stad, som därför har
anhållit om att landskapet skulle övertaga fartyget eller bidraga till
dettas restP,u.cering och frari1tida underhålla. Bil. I.
en av ingenjör Vidar Nyström verkställd kostnadskalkyl vi
att landskapet inte förmår att med enskilda medel bekosta
iståndsättande, (bil. II), vände sig fornminnesavdelningen till
Arkeologiska kommission med förslag om att staten helt skulle
fartyget och underhålla det i Mariehrunns Västerham.n på samma sätt som
sker med Kastelholms slottsruin enligt f ornrninnesförordningen av den 4
september 1936. Kommissionen konstaterade i sitt utlåtande av den 13
februari 1968 att 4/mbk Pommerns bevarande är inte blott ett landskapets
utan e.:tt hela rikets intresse och föreslog att en sakkunnigutredning
skulle verkställas för att få fram. de sannolika kostnaderna för iståndsättande och underhåll. Bil. III.
Efter ytterligare förhandlingar i ärendet beslöt landskapsstyrelsen
den 3 maj ·1968 vända sig till Undervisningsministeriet med en anhållan
om att en statskol.Dil1itte skulle tillsättas för en undersökning av fartygets tillstånd och beräkning av de sannolika restaureringskostnaderna. Bil. IV.
Den 19 september nämnda år gav undervisningsministeriet i uppdrag
åt filosofiekandidaten Christoffer Ericsson, som är föreståndare för
Arkeologiska kommissionens sjöhistoriska avdelning, att avgiva ett sakkunnigutlåtande om frågor knutna till barkskeppet Pommerns bevarande
och den 25 november överlämnade herr Ericsson sitt utlåtande till ministeriet. Kostnadskalkylen slutar på 503.221 mark plus 44.000 mark för
täckande av sannolika prisförhöjningar under arbetets gång. Beloppet
skulle fördelas på fyra år 1969-72. Bil.V.
I en skrivelse av den 13 februari 1969 har Undervisningsministeriet
uppmanat landskapets myndigheter att jämlikt § 30 i självstyrelselagen
ansöka om ett extra ordinarie anslag på 400.000 mark att användas såsom
bidrag till barkskeppet Pommerns restaurering. Bil. VI.
Av undervisningsministeriets skrivelse fram.går, att de ytterligare
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medel, som landskapet kan vara berett att tillskjuta för bekostandet
av Poimnerns iståndsättande måste bestridas med landskapets enskilda
medel. Landskapsstyrelsen har inte, med tanke på risken för landskapsskatt, önskat gå längre än till en halvering av de kostnader, som staden själv med egna skattemedel erlägger, utöver det extraordinarie
landskapsbidraget om 400.000 mark. De ytterligare av landskapet tillskjutna enskilda medlen får dock icke överstiga 75.000 mark. För möjliggörande av dessa sistnämnda utbetalningar, som kommer att ske i den
mån staden presterat utredning om sina utgifter kommer landskapsstyrelsen i nästa budgetförslag för landskapets enskilda medel att observera
ett belopp om 75.000 mark.
Under förutsättning att staten ställer ett extraordinarie anslag om
400.000 mark till landskapets förfogande för Pommerns restaurering,
kommer landskapsstyrelsen innan medlen överlåtes till Mariehamns stad
att kräva av staden en förbindelse att följande villkor .uppfylles:
1) att restaureringen sker enligt Christoffer Ericssons sakkunnigutlåtande,
2) att den granskning, som skall verkställas, sedan fartyget intagits
i docka:> leder till sådant beslut att det, med hänsyn till fartygets
skick och iståndsättningskostnader, anses ri:oligt att restaurera detsamma,
3) att landskapsstyrelsen innehåller 1/10 av.landskapets andel i
restaureringskostnaderna tills arbetsresultatet efter varje etapp granskats och godkänts av landskapets besiktningsman ingenjör Vidar Nyström
och statens representant,
4) att staden ansvarar för all försäkring av fartyget,
5) att staden håller fartyget i stånd och tillgängligt för allmänheten såsom museifartyg i Marieh8Ji1lls Västerhamn under en tid av minst
20 år sarnt
6) att staden uppfyller de villkor, som statens organ vid beviljandet av det extraordinarie anslaget uppställer.
Vid förhandlingar mellan landskapsstyrelsen och stadsstyrelsen har
enighet nåtts om storleken av det ytterligare belopp landskapet skall
tillskjuta utöver den på extraordinarie väg erhållna summan. Det är
landskapsstyrelsens uppfattning att i landskapets ordinarie inkomstoch utgiftsstater för åren 1972-1980 borde observeras minst 10.000 mark
för fartygets underhåll.
Bilagorna V och VI har tidigare tillställts landstingsmännen.
Under hänvisning till ovanstående får landskapsstyrelsen vördsamt
föreslå
j

- 3a tt Landstinget till Ålandsdelegationen
må tte avgiva följande framställni ng~
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Till Ålandsdelegationen
från Ålands landsting.

Frågan --------- - Bil, VI.
Und-er föJJU.tsättning ----------- underhåll.
Hänvisande till ovanstående och bifogade handlingar f å r Ålands
landsting vördsamt hemställa
att Ålandsdelegationen skulle bevilj a
landskapet Åland ett extraordinarie anslag om 400.000 mark för iståndsättande
av 4/mbk Pommern.
Mariehai1Ln 9 den
april 1969.
På landstingets vägnar:

talrn.an
vicetalman

vicetalman."

Mariehamn 9 den 14 april 1969.
På landskapssty;relsens vägnar:

~~~
Matts Drei1 er.
-
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Bil.I.

Avskri_Lt.
Marieharims sta d .
Stadsfullmäkti ge

Nr 65/17.2 1967.
Till Ålar. . s l andskaps styrelse .
Stac1sfullrnäktige har vid sitt sarmnanträde den 26 januari 1967 till
behandling fö:cehaft Ålands landskapsstyrelses . skrivelse nr 3006 av den
9 juni 1966 9 v a ri anhållits orn stadens utlåtande över föreliggande förslag till ombyggnad av 4/mbk J?ornmern till sjörnansskola 9 och vari tilli ka anhålli-ts om stadens medgivande till sådana justeringar av villkoren
i stadens skrivelse av den 27 februari 1961 9 som kan vara påkallade
och ändamålsenliga för att möjliggöra fartygets ändamålsenliga användning för skolverksarnhet .
Med beaktande av till landstinget den 9.11 1966 överlämnad motion
angående omprövning av förslaget att förlägga Ålands zjömansskola till
Pommern och landskapets övertagande av fartyget för att i framtiden
bevaras som ett museifartyg och 1;1ed hänsyn till landstingets finansutskotts den 19. 11 1966 avgivna 9 av landstinget enhälligt omfattade be~
tänkande i anledning hära~ 9 får stadsfullmäktige i avseende å inbegärt
utlåtande över landskapsstyrelsens förslag vördsamt,rned avvikelse från
sitt i skrivelsen av den 27 februa ri 1961 meddelade ställningstagande 9
föreslå
att 4/mbk Pommern skulle övertagas av landskapsmyndigheterna för a tt
på den plats där fartyget nu ligger, utan förändringar av dess exteriör eller interiör uppbevaras för framtiden som ett museifartyg.
Såvida detta icke är möjligt och 4/rnbk Pornmerns bevarande såsom ett
museifartyg ej heller på annat sätt kan förverkligas kommer fråga.i.~ om
4/rnbk Ponunerne överlätandetill landskapet för att ombyggas till sjömansskola på Åland~ ävensom i samband därmed också ärendet angående godkännande av ritningarna för en sådan ombyggnad~ att upptagas till ny
behandling och nytt avgörande i stadsfullmäktige.
På stadsfullmäktiges vägnar:
Ordförande

Nils Dahlman
Stads sekreterare

Bengt Linde.
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Bil.II.
Avskrift.
Landskapsarkeolog Natts Tireijer,
Mar i eh anm.

==============
Jag hänvisar till Er skrivelse av den 8 mars 1968 angående rubrice·-

rade fartyg.
Då jag anser att s/v 11 Pomnerns 11 museikommi ttes kostnadskalkyl är
helt orealistisk vill jag inte närmare kommentera densamma. Däremot
har jag nu hnft bättre tid att i detalj genomgå min skrivelse till
Stadsstyrelsen i september 1966. I denna granskning har även ingenjöre~
na Hellsten, Sjöholm och Lindstedt deltagit och de stöder helt mina
bifogade k~lkyler.
För åskådlighetens skull har kostnadskalkylen uppdelats under
rubriker.
I. Arbeten som bör utföras i samband med dockningen
hai--"be"":2lk"nat8- till totalt
II.

Ar.~J..enn som_40Yl:µolikt
lll~ Q.oaj~n_i:qgen.

fyr[~

mk 138. 065

. J11-i__*' =1'1.Qdvändiga i samband

I min skrivelse till Stadsstyrelsen befarade jag
lokala frätor i bordläggningspll~ ta:cna~ trots ultraljudtestningen. Denna farhåga ht:'lr det nyligen inträffade
haveri.et bekräftat. Hålet i borcllägg1.1.ingen uppstod i
omedelbar närhet av en ultr2ljud~ruätpunkt som visade
2
13 mm plåttjocklek. Här bör fra:u1hållas att 6-700 m av
bottenytan inte är ultraljudtestad.
På grund c.1.,v ova._n.stående anser jag det synnerligen befogat att utöka den i min tidigare skrivelse antagna
mängden nytt stål med det dnbbla~ d.v.s. till c. 40 ton.
Denna stålmängd borde väl rE:>c1G-'~ till för att förnya alla plåtar i vattenlinjen orn. det skulle vara nödvändigt,
Eamt eventuellt en del plåtar i. 1Jotten. Dessutom har jag
antagit att c. 4.000 nitar blir förnyade eller påsvetsade .
.Antalet plåtar och ni tar soE1 blir nödvändiga att förnya är ju helt omöjligt att avgöra före fartyget kommer
i docka. Med tanke på att fgrtyget inte varit i docka
på 30 år anser jag att man inte får vara för optimistisk.
Bottenundersökningen måste göras i11ec1 största omsorg så
att alla eventuella brister bLLr oEtsorgsfull t avhjälpta.
Vid bestäi:m12mc1et av reparationsonfånget får ingen missriktad sparso~1het förekornlila.
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-2Ifall undervattenskroppen bLLr noggrant re:rarerad och
korrosionsskyddad på bästa sätt borde fartyget igen kunna
ligga i 30 nr utan dockning.
Trots att den i kalkylen upptagna kostna.dssumman för
den under vatten liggande delen av fartyget inte är baserat på någon tillförlitlig undersökning bör summan
mk 127.000~inte vara helt orealistisk.
III • .il..rbeten som kan utföras ut@ användning av docka.
Under denna rubrik finner vi insättning av nya trädäck.
Som av kalkylen framgår är detta mycket kost.samt. För att
i möjligaste mån spara har jag räknat med att inte förnya
backdäck.
Priserna fc5r insättning EN trädäck har jag fått från Oy
Wärtsilä Ab, Abo varvet. Då det är fråga om så stora ytor
som här är jag övertygad om att en ansenlig rabatt skall
kunna erhålhw.
Museikornrnitten har föreslagit 2,tt Oregon Pine skulle
väljas för detta ändamål. ])etta vill jag på det bestämdaste avråda ifrån. Detta träslag lämpar sig helt enkelt
inte för att läggas på stålc12ck. Bangkok teak är utan
tvivel det bästa materialet 9 111en det är raycket dyrt. Iroko
(afrikansk tenk) kan ännu fås för ett riE1ligt pris varför
jag skullo ffö'.:'eslå detta tr~~.slo..g.
Museik0En11i tten har föreslagit att ståldticket,där det
är sönderrostat~ skulle kapas bort och inte ersättas med
nytt. Däckspla:nkorna skulle sedan läggas direkt på bjälkarna. Detta är knappast möjligt då avståndet mellan bjälkarna är så stort som 1240 rnn. J!'örresten ligger största delen av det sönderrostade däcket under donkeyrummet och kabyssen.
Däcksplankorna bör vara väl torkade och läggas med största omsorg. Under arbetets gång bör däcket hållas absolut
torrt. Dett2 betyder att något slags regnskydd mEste uppsättas.
Frågan är nu om det inte skulle vara skäl att tillverka
något slag c,v skydd över däck och däckshus som kunde uppsättas
varje höst såsom är fallet på 11 e,f' Chapman" .
rnk 188.100~IV. Ri_gger1.;:
När det gäller denna del 1.:-1v fartyget anser jag att
jag inte är kapabel att ge något utlåtande och ännu mindre komma med en kostnadskalkyl.
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·-3Då uppenbar risk föreligger att riggdelar förr eller
senare kan falJD, i däck med åtföljande risk för personskador bland besökare 9 bör riggens tillstånd grundligt
fastställas. Dettc, sker lämpligo,st i saE1band med dockningen då kran finns att tillgå. Lättare detaljer kan
senare utbyt2..s.
Skall alla riggdetaljer utföras :på samma sätt som
de ursprungligen gjorts korur:::1er detta att sluka stora
pengar. Får E10derna .metoder användas blir det både billigare och bättre.
Sar;llil_an d_:L' ·0E. •
Kalkylen är uppgjord efter de finska varvens enhetprislistor av
den 1 januari 1968 9 där des,sa kunnat tillämpas. Alla pris i kalkylen
~ exkJusi v:e:.. g1::1sä ttningsskat_:t,.
Ifall en rD.ycket noggrann specifikation uppgörs och man i enlighet
med denn2, infordrar offert från olika varv kan säkert priserna pressas en he:L del.
Här bör också frarnhållas att dockshyran utgör en mindre del av
to talkostm:~a.en10.
Fartyget bö:c dockas snar2st i}li5jligt. Om en dockning inte kan realiseras fö:ce nästkommande vinter? bör fartyget instundande sommar trimmas
så att borc1läggningen i vattenlinjen kan "kännas över" med han1fila.re för
att på så sätt söka reda på ci,lla eventuella frätskador och samtidigt
då få desss, förstärkta geno1~' i 1 dubblering 11 •
Marj_eharnn den 18 apri 1968.
Vidar R.J. NyströLl.
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Bil.III.
Avskrift.
APJCEOLOGISKA KOMMISSIONEN
Helsingfo::rs.
den 13 februari 1968.

Nr 308.
Landskapsarkeologen Fil.Eag. JVJ.atts Dreijer
Mari ehruJ:L.""l.
Hänvisande till landskaps~~::rkeologens skrivelse av den 17 .10 1967
och 17 .1 1968 rörande Lmseifartyget vivolllil1erns" bevarande för framtiden
~

får Arkeologiska kommissionen fr':.1111.hålla följande:
Enligt krnnraissionens uppfattning är Pommern-frågan av stort och allmänt intresse~ som sträcker sig långt utöver Åland. De röster som höjt,s
mot fartygets bev::1rande som flytande rn.useUlil har väckt förstämning på
många håll, varför konlli:,iss:ionen finner att .fartygets öde, som nu förefaller osäke:rt 9 bör ägnas allvarlig upprnärksa.'TI.het.
Den fråga som först bör klarläggas är fartygets museala värde.
4 mbk 11 Pom.n1ern 1J ex.Mneme, byggd 1903 i Glasgow, är i dagens situation
visserligen inte unik. Enheter ur den tyska Laeisz-flottan bevaras i
tyska hru:anar och i Göteborg f.d. skolskeppet 11 Kennedy 11 , nu "af Chapman",
tillhör se1;u11a kategori. Övrig2 innu under 1930-talet bevarade seglande
lastdragare i europeiska...:och U•.s .A. -hamnar har efter II världskrj_get
däremot starkt reducerats. 11 Suo;;1en Joutsen 11 ') ex. "Laennee" byggd 1902 9
tillhö:c visserligen SillHilla kc:~to&ori 9 E1en har redan v~d sin ombyggnad år
1930 konstrulctivt förändrats 9 cch kan efter sin andra ombyggnac1 1960 inte
anses tillhöra kategorin lastf'.'·>:cande djupsjöseglare.
I detta cwseende representeJ:.·-=-.tr npornmer:n" ett av de sista återstående
och oförändrade exei"11plaren för sekelskiftets seglande lastdragare ') och
bör därför i nuvarande skede- 1;r;>pfnttas såsom musealt värdefullt. Skulle
Göteborgs stad inte förmå unc1e~hålla Viking", och "af Chapman 11 befinnas
alltför dyrbart som vandrarheE ~ ar 11 Pornn1ern 11 unik inom de nordiska länderna. Det bör speciellt unde~strykas att ett återförvärv av en seglande ståls1\:Uta ligger utom varje cD.öjlighet.
Förutom barkens enaståencie museala värde som exponent för det seg~
lande lastfartyget i dess sis-va utformning') och som orörd marinetnologisk arbetsmiljö, bör fartyget uppfattas såsom monument över finländsk
och speciellt åländsk segelsjöfart. Möjligen kan anföras :att Porni;-1_ern
inte är byggd i Finlm1d, men ::i.lla till vårt land förvärvade stålskutor
var byggda vid utländska varv 1 då en inhemsk varvsindustri av berörd
kapacitet j_nte existerade. Po1,.u:nern bär även ett fräMnande namn 9 från sin
ti i inor.1 Laeisz-·flottan, men större second-hand fartyg bibehåll med få
undantag, en]j_gt gmmnal sed, si1'.ln ursprungliga namn. 11 PommernVY fyller
12
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alla villkor för att representera den djupsjöseglation som undet såvlil
rysk som finsk flagg utgick från fir:1.ska sjöstäder? och som ännu mell211
världskrigen upprätthölis inoH landskapet Ålando
Arkeologiska ls::mmnissionen är någorlunda underrättad om storleken
av underhållskostnaderna för flytande museifartyg. 11 P01nmern" har varken clocknts eller genomgått klGssning under an lång följd av år och
torde därför vara i behov av ol.!:1fattande arbeten? speciellt under vattenlinjen. Aven på däck och i rJ.ggen ha1 .fortlöpande korrosion och röta? trots underhåll? anställt skadoro De aktuella kostnaderna för en
genomgripc.:,nde reparation torde enligt uppgift beräknas uppgå till ornkring 7000000 mark.
Arkeologj_fJkci konllilissionen fr2:u1håller i detta sammanhang att barken
kan bevscrci,s alternativt flytande? eller permanent torrdockat. Det senare al tern.::ctj_vet? som valts av brittiska museer? innebär avsevärda besparingar av fortlöpande unc1erhål1 9 och medger musealt en god överblick
av skrovet. I Pornmerns fall torde 111öjligen en docka kunna utshaktas i
sira::o.dbranten mot V. Hamnen 9 samt bottenförstärkningar och betonggjuten
utföras till en kostnad 9 möjligen motsvarande engångsutgifterna för en
~enomgripande varvsreparation. Åverkan av regn och snö på trädäcket
kunde även e1imineras genom j_ntäckandet av däcket med ett lätt skyc1dst ak.
Skulle i Po:mrnern intresserade institutioner och föreningar föredraga
att fartyget bevaras flytande på sin nuvarande plats anser Arkiologiska
kommissionen det ovan nämnda beloppet mk 700.000,- visserligen vara
högt 9 men att för räddandet av ett kulturhistoriskt monument, motsvarande restureringen av ett byggnadsverk? en kostnad även av denna omfattning bör vara 1.aotiverad. Detta förutsätter likväl att museifartygets framtida ekonomi tryggas 9 . då ett naturligt fortgående förfall
endast kan undvikas genom rutinunderhåll och, i detta fall, av torrsättning med lämpLLg befunnen intervall. För dessa, mot vanlig 4-årsklassning svarande besiktningar och reparationer, bör i framtiden medel reserveras 9 och finner Arkeologiska kormllissionen speciellt denna fråga
kräva utredning innan åtgärder för Pornmerns nu aktuella preservering
inledes.
Sarnnmnfatta.ndet det ovanstående uttrycker kommissionen såsom sin
uppfattning att alla tillgängliga krafter bör inriktas på att bevara
ett närmast u:nHrt fartyg såso:u1 rmseur11 och monument över enkannerligen
åländsk sjöfartsnäringo Barkens räddande framstår såsom ett icke blott
Eländskt utan ett hela riket gä.lli:=Lnde intresse.
På Arkeologiska Kommissionens vägnar~
Statsarkeolog
Nils Cleve.

BiloIV.
Avskrift.
3 maj 68 o
Till Undervi sningfä1·iini s ter i e t
från JL:Lo..ncl.s landskapsstyrelse.
Fyrmastade stålbarken Po11L1i.erx1, byggd år 1903 i Glaskow och i Gustaf
Erikssons rederis ägo sedan år 1923 9 seglade på de vanliga vetetraderna
under finsk flagg åren 1923-1939, varefter den har legat upplagd i Mariehamn. Den 28 januari 1953 överlät Gustaf Erikssons sterbhus fartyget
som gåva till Mariehalilns stad 9 so::1 förband sig att behålla fartyget i
15 år såson rnuseifartyg. Denns tid har nu utgått och för att fartyget
skall kunna bibehållas erfordras rep:::i,rationer, som stiger till sådana
bel opp 9 att M.arJ_ ehar11ns stad icke gnser sig kunna behålla fartyget. Staden har di:irför erbjudit s/v J?or11E1ern åt landskapet Åland vederlagsfritt.
Avsikten var till en början att inreda en sjömansskola i skeppet enligt
modell Suomen Joutsen i Åbo och Yrkesutbildningsstyrelsen vid Handelsoch Industriministeriet understödde varmt detta sätt att samtidigt lösa
ett skolprolJlern och bevara det stolta skeppet åt eftervärlden.
Emellertid restes invändni~o_gc::i,r mot detta förslag och en kraftig opinion på .illanc1 och i riket krävde att fartyget säsom ett monu111ent över
den finländslG::i, segelsjöfarten skulle bevaras i oförändrat skicko Alands
landskapsstyi'else har efter nogg:r. anna undersökningar och överväganden
funnit 9 att l<:mdskapet Åland inte e!:eonomiskt mäktar genomföra detta projekt. Då det finns goda skäl att betrakta s/v Pommerns bevarande som
museifartyg såsom ett allmänt :::iksintresse, har landskapsstyrelse:i.1 inbe~
gärt yttrande härorn av Arkeologiske, kor.cunissionen, som helt delar denna
uppfattning.
För att få till stånd en uc:;redning OEl s/v Pommerns bevarande från
nämnda utgängsläge föreslår lar.dskapsstyrelsen att UndervisningsrJ.inisteriet tillsä.tter en statskomr:dt":;e hled representanter för Finansmin.isteriet, Arkeologiska komrnissioner. 9 landskapsstyrelsen och fartygets ägare
Mariehamns stad och ber landskc.psstyrelsen få framhålla, att ärendet
brådskar, e11rnc1an fartyget den 23 IilEtrs plötsligt fick slagsida på grund
av att vatten strörmJ.ade in genom ett rosthål.
Till orientering biläggs en skrivelse av den 17 sistlidna april till
landskapsstyrelsen från Ålands Skeppsbefälsförening, Ålands Nautical Club
och Sjöfartsnuseura sari1t The International Association of Cape Horners,
Arkeologiska lrnn:anis,sionens utlåtande av den 13 februari a. c. ,Ålands
sjöfartsmuseuns guide med uppgifter Olil s/v Pommern sarn.t några fotografier
av fartyget.
På landskapsstyrelsens vägnar:
Lantråd
Martin Isaksson
Landskaps arkeolog
M. Dreijer.
0
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STATSRÅDET
e r v i s n i n g s m i n i s t e r i e t

B,D. N:o 3705/455-67
Ank. 19 .2 .1969

13 .2 ~1969

I sitt ovannämnda brev har Ålands landskapsstyrelse· f5reslagit
att en statskommitt~ skulle tillsättas f5r att utreda frågan
om bevarandet av stålbarken Pommern; som äges av Mariehamns
stad. Den 19 september 1968 gav undervisningsministeriet filosofie kandidaten Christoffer Ericsson i uppdrag att ge ett sakkunnigutlåtande om frågor knutna till Pommerns bevarande: Den 7
december 1968 lämnade Ericsson till ministeriet sitt utlåtande 1
som bifogas. Efter att ha behandlat ärendet på grund ro Erics~
sons utlåtande BverlämnA.r undervisningsminist~riet härmed; enär
fornminnesf5rvaltningen på Åland enligt självstyrelselagens f5r
ÅlRnd 19 § 2 mom. handh«=ives av självstyrelsemyndigheterna; ärendet
till landskapsstyrelsen och uttalar samtidigt såsom sin åsikt,
att de utgifter, som Pommerns bevarande skulle till lacidskapet
f5ranleda nårmast i form av ett underst5d åt Mariehamns stad, in~
till 400~000 mark kan anses vara sådana i självstyrelselagens
3 0 § nämnda extraordinarie utgifter, som motsvarar de belopp~
vilka för motsvarande ändamål anslås i andra delar av riket,

Minister

Johannes Virolainen
Johannes Virolainen

Byråchef

Matti L. Aho
Matti L. Aho

0

I. 4-mastbarken POMMERN. ex MNEME.

===============================

byggnadsår: 1903
byg2nadsvarv: John Reid & Co. Ltd. Whiteinch. Glaskow.
beställare: R. Wencke & Söhne.
bruttoregistertontal: 2376
Riggritning:
se bilaga
nettoregistertontal: 2144
Arrangemansritning:se bilaga
dräktighet• ton dödvikt 4050
Fartyg~ts e~~g~kap~~

Den stålbyg;;da barkens skrovformer, rigi:z. och lastutrymmen representerar sekelskiftets allmänna uppfattning om ett seglande lastfartyg. Segelsjöfarten hade vid denna tidpunkt redan
givit upp i kampen mot maskindrivna fartyg. Därför hade fartgivande egenskaper åsidosatts, medan vikt fästes vid begränening av trafikkostnaderna genom en lättsröct rigg och vid
stor lastkubik. Estetiska egenskaper tillmöttes ej mera någon betydelse under 1900-talet. Pommerns skrovformer är fylliga och klumpiga. Riggen är låg. F~r epoken typiska handdrivna brass• och fallvinschar ingår rikligt i utrustningen.Fartyget representerar prosaisk saklighet och en för tiden typisk arbetsmiljö; segelfartyget hade blivit en andraran~s
faktor i det ekonomiska livet, ~n grovarbetare vilken tilldelades avlä~sna och smutsiga arbetsuppgifter. Genom dessa egenskaper står Cl en såsom museifartyg bevarade POMMERN för en för
finländsk sjöfart typisk utv~lingsperiod, nämligen det tidiga
1900-talets oceansjöfart med från utlandet inköpta andrahands
seglare, s.k. second-handtonnage. För det kapitalfattiga Finland var anskaffandet av nya maskinfartyg en omöjlighet, medan man däremot kunde förvärva stora stålbyggda seglare, vilka
tagits ur trafik av sina ägare, men voro fullt brukbara.
Detta betydelsefulla skede föll in mellan den äldre, av städernas borgare bedrivna export- och imnorthandeln med egna fartyg, och 1900-talets ångfartygssjöfart. Medan Sydfinlands sjöfartsstäder under första världskriget gick in för maskindrivna
fartyg, specialiserade sig de i ekonomiskt avseende svagare utvecklade åländska redarna på segelfartygsdrift. Ända intill det

-2andra värilldskrigets utbrott lyckades ålänningarna att hålla
sina under finländsk flagg seglande stålfartyg i oceanfart,
och behöll dem sålunda i trafik• Ett speciellt omnämnande förtjänar sjökaptenen, sedermera sjöfartsrådet Gustaf Erikson,
vilken från att ha startat såsom självständig redare år 1913
målmedvetet köpte seeond-hand trä- och stålbyggda segelfartyg,
vilka insattes såväl i oceanfart som i närtrafik. År 1935 var
den Eriksonska flottan som störst. Han disponerade då 30 fartyg med ett sammanlagt tontal om 47.600 bruttoton. Kapten
Erikson köpte POMMERN år 1925 av den grekiska staten, som erhållit fartyget såsom del av det tyska skadeståndet i enlighet med Versailles-fredens stipulationer. Fartyget trafikerade
i främsta rummet australiska hamnar. I de förändrade förhållandena efter det andra världskriget saknades förutsättningar
för att hålla segelfartyg i trafik, varför de stålseglare, som

bevarats ända in på 1940-talet då försåldes till nedskrotning.
Gustaf Eriksons son, konsul Edgar Erikson och dotter, fru Eva
Hohentahl, donerade vid detta tillfälle POMlVlERN till sin hemstad Mariehamn. Fartyget fogades till Alands Sjöfartsmuseum
såsom dess flytande annex och förlades permanent vid strandbrinken under museibyggnaden i Västerhamn.
På här angivna grunder bör

~.t!s~ upnfatt~~åsom_symbol_för

såvä.L~~sk ~-figlän~Qj__3psjöse_g1irig.i.

men speciellt för

tiden mellan de två världskrigen, då ~~l,§;nde_f~~1g_i_Q2..§.~g=
fart fÖEekO!!!_QE..9_~st_E._2deE._~inl§__g_Q.~.fla_g5.§..!. De i spannmålslast
från australiska hamnar hemvändande kappseglande fartygen tillförde vårt land ett betydande mått gocdwUl, i synnerhet inom
den anglosachsiska världen. Intresset för de nu försvunna fartygen har icke upphört, vilket kan konstateras i besökarstatistiken för Ålands Sjöfartsmuseum och POMMERN, men även i litteratur, tidningsartiklar och korrespondens. Detta intresse har
aktiverats av ett flertal reseskildringar från de Erikson-ägda
rartygen, bl.a. skrivna av commander Alan Villiers och Eric
Newby.
POMMERN har på detta sätt kommit att symbolisera ett nautiskt
förflutet, som intresserar såväl ålänDingar som fastlänningar,
såväl utländska turister som sjöfartsfors<are och av sjöfart in-
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tres s erade. Ålands Sjöfartsmuseum, och det till detta anslutna
museifartyget POM:VLS}?.N, drar årligen till sig betydande besökarmängder, varför fartyget idag bör ses som Mariehamns viktigaste
sevärdhet, vars förlust skulle innebära ett allvarligt ekonomiskt
baksteg såväl för staden som för landskapet. Besökarantalet var
år 1968 mellan januari och september månader enligt förhandsuppgifter 27.738. Under motsvarande tid besöktes museet av
21.907 personer. I det fasta Finlands hamnar, d.v.s. i Aura å,
bevaras i nuvarande situation två segelfartyg: den träbyggda
barken SIGYN, vilken representerar ett tidigare skede av vår
segelsjöfart (1870-1880 talen ),~amt den stålbygcda ursprungligen franska fregatten SUOMEN JOU'J..1.SEN, ex. OLDENBURG, ex. LAENNEC,
som numera konverterats till sjömansskola.
SIGYN tillhör Åbo Akademis Sjöfartsmuseum såsom dess museifartyg och representerar en för finländsk handelssjöfart mycket
typisk kategori av mindre, träbyggda oceanseglare, vilka såsom
till åren komna insattes i splitvedfarten på Nordsjön. På grund
av ekonomiska svårigheter har museifartygets tekniska kondition
under de senaste decennierna försämrats.

_____ _____

SUOMEN_.....JOUTSEN överfördes från tysk ägare till finska statens
ägo år 1931,dra fartyget ombyggdes. Sedan fartyget avförts från
sjöstridskrafferna år 1959 för att nyttjas ~åsom sjömahsskola,
fortsattes fartygets ombygEande genom grundliga förändrinear av
däckshusen. Det ursnrungligen såsom lastförande fartyg byggda
SUOMEN JOUTSEN är därför idag i grund förändrat.
EQ~·mgl.l_ är _ii2:.rf ö,I_Q e t _§_QQ.2._§ tål bygv.da _finl§iQ ds k.§._Qf.~.§.ggg_~ nd ~
.§.~gel fartyg

som bevarats oförändrat fr3.n dessa fart;yg.§._Si.§_ta_.§.~=
tiva tid, på tröskeln till det andra världskrig~~.:.

På dessa grunder är fartyget idag en raritet, vars värde växer
från år till år. Detta har beaktats av utländska marinmuseer
cchmyndigheterna i Mariehamn har fått emottaga många förfrågningar och en bud.
Ursprungligen såsom lastförande fartyg byggda seglare existerar
i detta nu i icke obetydligt antal, men ett anm~rkningsvärt stort

-4a nt al har förvandlats till rörliga eller stationära skolfartyg.
Undantagande de redan nämnda finländska fartygen utgöresi enligt de uppgifter, vilka stått till buds, beståndet av följande

enheter:
±I~!i2n

Sverige
_11_

Sovjetun.

- !I

V.Tyskland
- 11 _11_

Polen
Frankrike
Storbrit.
Portugal
U.S .A.

-"-

Namn
-af Chapman(Dunboyne)
Viking
Krusenstern(Padua)
Sjedow(MagdjWinnen)
Passat
Pamir
Seute Deern
Dar Pomorza(Colbert)
Duchesse Anne(Herz.
Elisabeth)
Cutty Sark
Sagres(Rickmer
Rickmers)
Balklutha(Star of
Alaska)
Nantucket(Emery Rice)

Qräk1ifilltl 12Ifi.filL:. år
1428 brt
2670
3064

11

3476

11

3317

rt

2799
814

!I

1566

11

Il
11

1888
1907
1926
1921
1911
1905
1919
1910

12.zg 69.. 'l..2.E!.

Whitehaven
Köpenhamn
Geestemtinde
Kiel
Hamburg
_fl_

Gulfport
Hamburg

Il

'1901

963

It

1869

Geestemtinde
Dum barton

3067

11

1896

Geestemtinde

1862

Il

1886

126'1

11

1876

Glasgow
U.S .A ! ?

Såsom ~fQls~~Q ännu aktivt seglande råtacklade fartyg finns i
ej obetydligt antal, men dessa representerar som regel icke museala värden. Till denna kategori hör idag bl.a. följande råtacklade segelfartyg:
Presidente Sarmiento Argentina
Birkenhead
2850 brt. 1898
11
Statsrad Lemkuhl
Norge
Geestemtinde
1914
Il
_n ......
Sörlandet
Kristiansand
1929
577
11
Christian Radich
?
~"676
1939
11
Danmark
Danmark
Nakskov
784
1932
Den här anförea tabellen torde klargöra POMJVIERNS museala värde,
som bör anses vara betydande. Beaktande fartygets betydelse såsom en lokal sevärdhet 1 samt såsom en redan internationellt erkänd symbol för landskapet, bör fartygets bevarande anses vara
såväl motiverat såsom förpliktande. Även om h~rav föranledda åtgärder och reparationer får betydande omfång, skulle fartygets

93

394
....5_
slopande skarpt fördömas redan

idag~

har försvunnit, men ännu skarpare i

ca

ångfartygen snart helt'

en framtid, då sjöfartens

och skeppsbygz:,eriets allmänna drag genomgripa ode förändrats.
QQ§.~EY~tiQg,QE_rö~gQ~f~~g§_!ftni§t~-f ör§ämriQ..g_~~Q~-ill~~~i

__

_......,_
farty~

Ett i frafik varande fartyg

öv~rvakas

antingen av ett internatio-

nellt klassificeringssällskap (klass)eller av den nationella sjöfartsmyndigheten underställda inspektörPr. Principiellt bär klassen ansvaret f Ör fartygets sjövärdighet och för sjösäkerheten,
varför klassens besiktningsman är berättigad att påyrka besiktningstillfällen, reparationsarbeten eller

ombygvnadsarbet~n.

Så-

som de viktigaste formerna bör nämnas obligatorisk årsdockning
samt 4-års-klassificering. Grundligast är s.k. 12-års klassificering. Ett i trafik varande fartyg hålles även genom sitt eget
manskaps arbetsprestationer i behörigt och sjömässigt stånd.
Såsom museifartyg tillhör detta som regel icke någon klass. Underhållet inskränkes till det rengörings-, målnings- och underhållsarbete, som kan utföras av en liten arbetsgrupp. På grund av ekonomiska skäl utföres icke dockningar, varför undervattenskroppens
fortlöpande underhåll underlåtes. Underhaltiga plåtar utbytes som
regel icke. Även fartygets inre volymer, bilgar, piktankar etc.
negligeras, då arbetskraften måste insättas på utåt synliga element av skrovet.
Museifartygets skick försämras från år till år tills fartygets
tekniska kondition äventyrar dess bevarande, gör vistelse under
däck farlig, och slutligen nås stadiet då dess säkerhet kan ifrågasättas. Denna situation är rätt vanlig ifråga om @useifartyg
och föranleder en ekonomisk kris, som ofta leder till försäljning,
nedskrotning eller extraordinära ekonomiska handlingar. Fartyget
"förtärn sig s.jälvt.
Vad som här sagts gäller även POMMERN (se sid. 13-16). Fartyget
har ej dockats sedan år 1938. Provborrningar av plåtar, respektive
förnyelse av dessa har inte skett. Trä.däcket har inte skyddats mot
snö och is, och har som regel icke tömts från snö. I riggen har
endast de mest påkallade föryngringsarbetena i stående rig2,en ut-

-6f örts. Underhållsarbetet har icke utsträckts till rum under vattendäck, eller till bottenkonstruktionen.
POMMERNs tekniska kondition har därför, såsom följd av en tjugoårig period som museifartyg• nedgått i sådan grad, att fartygets
säkerhet måste ifrågasättas. Fartyget kan inte bevaras såsom museifartyg såvida grundliga reparationer icke utförs. Fartygets
allmänna skick kan numera icke förbättras genom sådana medel, vilka antingen dess ägare, Mariehamns stad, eller det fartyget disponerande Ålands Sjöfartsmuseum disponerar.
Sedan Mariehamns stad av lokala sakkunniga begärt utlåtande om
reparationsbehoven, och av härav föranledda kostnader, har staden
övertyt,ats om situationens allvar och beslutat att underställa
frågan om Pommerns bevarande Landskapsstyrelsen. På dennas förslag har ärendet seäermera genom Landskapsarkeologen underställts
Arkeologiska KommiBsionen, varvid man framhållit museifartygets betydelse för Åland och speciellt för Mariehamns stad, ®mt betonat
att frågan äger sådan bärvidd att farty~ets grundreparationer borde ankomma på Finska Staten. Fartyget uppfattas h~rigenom såsom
historiskt minnesmärke.
~~if~rt~g och_3.~~-~.12I2.E~~E~nd~i-.9.Q~~1~ndef

Museifartyg betraktas som regel sAsom fysiska symboler för ett
maritimt förflutet, vid sidan av sin roll sesom tekniska och ekonomiska kvarlevor. Härtiilil kan yttermera fogas social-historiska
aspekt, då ett fartyg bör uppfattas såsom en arbetsplats, och såsom bostad även såsom ett slags samhälle. De senare nämnda uppfattningarna vinner idag alltmera terräng.
Såsom museifartyg har man bevarat såväl örlogs- som handelsfartyg,
varvid örlogsfartyget såsom statsägt och som statlig symbol 1 har de
bättre förutsättningarna för att uppbevaras och underhållas. Bland
Örlogsfartyg kan nämna.s de av U.S. Navy bevarade tträbyg:;da fregatterna Constellation och Constitution, den av Royal Navy bevarade
HMS Victory, den som logemPntsfartyg bevarade fregatten HMS Worcester, den danska flottqns logernentsfartyg Fyn, samt den svenska
flottan tillhöriga ångfregatten Vanadis (nyttjad såsom logements-

mir;-----------:---:----,---,--,,.--------~---------

-7fartyg). Här nämnda fartyg har bevarats främst i

egenskap av bo-

stadsfartyg för örlogsstationer, och först då de uppnått "historisk ålder" har de upnfattats såsom nationella minnesmärken och
museala objekt.
Som följd av betydande underhållskostnader har respektive myndigheter likväl utdömt fartveen, rättare skroven, till nedskrotning,
varvid antingen de fornvårdande myndigheterna eller ideella organisationer trätt till. Sålunda hart.ex. HMSi Victory räddats genom en

nationalinsaml~ngt

föranstaltad av The Society for Nauti-

cal Research. Handelsfartyg har som regel förvärvats av städer och
kommuneri av museer eller idella samfund, varvid förutsättningarna
för det tekniska

underhålle~

ofta varit alltför svaga, varigenom

man inom en överskådlig tidsrymd till följd av underhållets omfattning tvingats avstå från fartyget,
Såsom exempel kan nämnas den i Könenhamns såsom segelklubb bevarade handelsbrig~en Tjalve (skrotad), den i Gävle bevarade briggen
Gerda (skrotad), samt den av Norsk Sejlskuteklubb i Oslo ägda stålbarken Lingard (såld eller skrotad).
Även den ryktbara brittiska klippern Cutty-Sark hotades av samma
öde, tills det vid denna tidpunkt av en stiftelse ägda fartyget
rädoades till Sjöfartsmuseet i Greenwich genom försorg av den redan nämnda organisationen The Society for Nautical Research. Meä
ändamål att underhålla farty~et existerar idag en speciell understödsförening. På enahanda grunaer har den av

Sjöfartsmuse~t

vid

Åbo Akademi ägda värdefulla träbyggda, f .d. barken Sigyn blivit
museet en

övermä~tig

börda.

Till denna förteckning kunde yttermera fogas ett flertal fall, då
man genom lokalt initiativ försökt bevara seglande bondefartyg av
speciellt intresse för bygdens ekonomi, primitiva ångfartyg eller
motsvarande. Ett typiskt drag är att dessa närmast osvikligt misslyckats till följd av att en ekonomisk grund saknats.
Såsom konklusion av det föregående kan konstateras att ett ur trafik taget fartyg i tekniskt avseende försämras i sådan grad, att
de härav föranledda underhålls- och reparationskostnaderna

till

-8s lut framtvingar en försäljning. Undantag utgör i detta avseende
de fall då ägaren är staten själv, en stormakts örlogsflotta, en

vetenskaplig institution eller ett forskningsinstitut med en betryggande ekonomi. I dessa fall kan fartyget bevaras i ett betryggande grundtillstånd genom årliga, till sin omfattning tillräckliga underhållsarbeten och reparationer.
Betingelserna för POMMERNs bevarande.

---~-----------------

I fallet POMMERN borde fartyget försättas i ett tillfredsställande
skick, varmed icke avses att det göres segeldugligt eller en sjövärdigt, utan endast att fartyget utan risker kan bevaras'i hamn.
Efter dessa reparationer bör fartyget aktivt underhållas och repareras sålunda, att korrosionens aldrig upphörande verkan på skrovet, dess yttre bordläggningsytor och inre rum, hålles under kontroll. Vidare borde ett helt förnyat trädäck samt iståndsatta detaljer på däck, såsom nagelbänkar, handdrivna spel m.m. skyddas
mot snö och is genom ett lätt, demonterbart vintertak. Riggen borde
fortlöpande förnyas inom ramen för ett långsiktigt orogra~. Såsom
målsättning för reparationer och grundförbättringar vore att följ ande krav kunde uppfyllas:
att fartyget utan risker kan hållas förtöjt på sin nuvarande
plats,
- att på vattendäck vandrande besökare icke skadas,
- att fartygets karaktär och miljöegenskaper bevaras,
att reparationerna planeras så, att fartyget gives längsta möjliga livslängd såsom museifartyg.
;Q_§,nna målsättninB kräver i_E.l!_Eåd~g,Llä~.J.-~~.ELf.§.f!.YZ.§.t UJ2J2.::
nått en oroväckanG-e_g_f.§.Q_.§.y_f_2rfall.J.-.E~!!_E_et1Qa.rrde_f.§.PSfati2,Q§.
!~~er, regeltnrnd na medel för det årli.E;.2~.QQ.§.fQåll~!_§.~mt_.§:!
~!Qe:E_ för yattendäckets skyddande QQQ~f-Yl..2!.§.f§.~§..2.Q.5.§.Q.:.
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POMMERNs bevarande.

==================

POMMERNs

by~~nadssätt:

allmän karaktäristik

--------~----~~--------------~--------

Typiskt för

s~rovet

är att mellanskott saknas, varigenom ett enda

lastutrymme från förpik till akterpik uppstår. Bottnen är byggd
enkel, varför

barlasttant~ar

saknas. Lasten, resp. barlasten, har

icke vilat direkt mot bottenkonstruktionen utan mot lösa träluckor. Mellandäcket är inte ett fast ståldäck utan ett av rörliga
träluckor bildat

11

luckdäck 11

•

Detta bärs av däcksbalkar i stål samt

av i centerlinjen stående stöttor av rund profil. Bordläggningens
inre sida skyddas av svettlattor, fästa vid spanten (s.k. cargobattens) såsom brukligt på styckegodsförande fartyg. Kanaler och
dragrör för ventilation saknas, varför luftväxling sker genom de
små lastluckorna samt genom små ljus- och ventilationsuttag, upptagna i bordläggningen.
Fartyget är nitat på klink. Totalantalet nitar är ca. 120.000
stycken. Plåtarnas form är långsträckt rektangulär med en appro*imativ styckevikt kring 800 kg. Varje fartygssida innehåller totalt
616 plåtar. Spanten utgörs av två sammannitade stälprofiler, vilket är dyrbart att kopiera i händelse av behov. Långskepnsvägarna
(stringers) är likaså sammanfogade av sammannitade profiler.

Huvuddäcket av trä är fäst på ett

uoderlig~ande

ståldäck med an-

vändande av s.k. franska bultar, Trädäcket är drivet, beckat och
behandlat på brukligt sätt. Balkdistaoseo är 1.240 mm. I kabyss
och donkeyrum, vilka inrymmas i samma däckshus, är ståldäcket täckt
av ett tunt cementlager. Backens trädäck är fäst direkt på balkarna, liksom även hyttdäckets. Huvuddäckets rännstenar är av flat
typ, utan cementering. Horisontalskotten vid back och hyttdäck har
fästs vid däcket med nitade vinkelprofiler. Däcksutrustningen tillhöriga detaljer såsom vinschar och pollare har på vanligt sätt
fästs vid däcket med gängade buJtar.
Mastnr och rår är byggda av böjd stålplåt, med nitade fogar. Undermaster och märsstänger utgör en enhetlig konstruktion, medan den

-10i

trä utförda bramstången är fixerad med esselhuvud och en regel-

rätt salning. Alla riggbeslag, ögonbultar och skenor är fastade
med nitar.
Riggens specialbeslag är överlag hands$ide och därför idag mycket
·
F''
rdiggebn
· k e svarig h e t eri
svar t a tt k opiera.
ornyan d e t av s t aen
e ere d er ic
0

0

0

•

då här endast erfordras kunskap i

gängse sjömansarbete.

Styrinrättning samt ankarutrustningen representerar i tekniskt
hänseende det sena 1800-talet, men detaljerna är funktionsdugliga.
Svårigheter bereder ankarspelet, då för detta kräves
kan likväl fungera med komprimerad luft.

ånga~

Spelet

Sa~andr~_§V ~!1E:et~_.QJ:ggB~Q~äti_2ch_d~_:tt~~-iQ~~E!f.212_12..§._.:f'.2=

parationernas
-.--

µtförande.

~---------

Fartyget representerar i skeppsbyggnadstekniskt avseende ett passerat utvecklingsskede, vilket inverkar fördröjande på reparationsarbeten. Den ålderdomliga arbetsmetodik som härigenom framtvingas är icke förenlig med nuvarande arbetsrutin på våra stålvarv, vilket även gör sig märkbart vid lämnandet av offerter. I
synnerhet reparationer av stålmaster och rår, eller total förnyelse av dessa, innebär idag betydande svårigheter. Erhållandet av
profiler,

frä~st

för tillverkandet av spanter, kan bereda svårig-

heter. Ifråga om tillverkandet av handsmidda beslag ställes man
inför kraven ~tt tillämpa nu gällande verkstadsmetoder. Ljggandet
av trädäcket, samt diktandet av detta, kan bliva vanskligt i brist
på fackkunniga

arbetar~.

De ursprungliga konstruktionsritningarna har försvunnit. Trots
försök har byggnadsvarvets kvarlåtenskap och ritningsarkiv ej kunnat lokaliseras i Glasgow.
!idiga!..§._ll!förda_2~.:ils!Ein~ar~-be!~Qt~~.§.E:-2Sh_~tll~E-

POMMERNs försämrade tekniska tillstånd förorsakade redan i slutet
av 1950-talet bekymmer och

åt~ärder

från

~garens,

Mariehamns stads,

sida. De under 1950-talet utförda, främst av museets intendent
Gunnar Boman uppgjorda förslagen och rekommendationerna till stadsstyrelsen , har undertecknad icke haft tillgång till.

0
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År 1965 utförde Tekniska Röntgencentralen Ab i mars månad på be----ställning en omfattande ultraljud-test i Pommerns skrov. Härvid
begränstades testandet av bottenplåtarna genom den på träluckor
vilande sandbarlasten om totalt 1,200 ton. På basen av testen upDritades plåtritningCJ.r av bägge skru:Thalvorna

~

jämte motsvarande ma-

terialtjocklekar. Testens sammanfattning är daterad den 20.3.1965.
Resultaten betecknades såsom positiva. Av de

e~entliga

bottenplå-

tarna har omkring hälften icke testats.

ÅI-2.2§§

gav Mariehamns Stadsstyrelse marininspektören Vidar Ny-

ström upndraget att utföra besiktning, samt uppgöra en approximativ

kostna~skalkyl

enligt följande:

- i samband med dockning, samt
- därefter kompletterad i hemhamnen
Ingeniör Nyström inlämnade i

september 1966 en tre sidor omfattan-

de skriftlig kostnadskalkyl, i vilken kostnaderna sammanförts i
tre grupper,
i 3ambRnd med dockningen

totalt mk.

153. 000.: -

förnyandet av däcket

300.000:-

riggen, däckshus etc.

200.000: ...

(förslag Nyström I.)

totalt mk.

653.000:-

Ing. Nyström underströk likväl omständigheten att antalet plåtar
i botten och lättvattenlinjen, vilka bör utbytas - totalt c:a 20
ton - baserar sig på antaganden, varför antalet väl kan ökas ut.
Gällande riggen och rår har han överhuvudtaget ej uttalat
samband med rivning i
nya svagheter.

sig~

I

ett skrov uprenbarar sig därutöver alltid

ITen uppgjorda kalkylens totala summa !Qf.~_§2.3 ~ OQQ har uppfattats
såsom realistisk.

Å.E-2.267

tillsatte Ålands Landskapsstyrelse en tr·o;manriakommitte

med uppgift att utreda fartygets tekniska tillstind, reparationsbehov, och ett tidsschema för detta. Den i februari 1967 konsti·tuerade kommitten tog namnet

111

8/V POM:"'.ERNs Museikommitte' 1 , och till

denna hörde sjöfartsmjseets intendent, sjökaptenen Gunnar Boman,

-12samt tvenne sjökaptener. Då denna kommitte påbörjade sitt arbete
framhölls att inget avsep,nde skulle fästas vid tidigare förslag
och berättelser, utan skulle läget år 1967 samt då rådande prisnivå bilda grund för betänkandet. Detta principiella ståndspunktstagande torde ha motiverats av missnöje med ing. V. Nyströms siffror, vilka

up~fattats

såsom överdrivna. - Kommitten inlämnade den

2.10.1967 sitt betänkande till Landskapsstyrelsen.
Kommitten har grundligt satt sig in i fartygets kondition, och
behandlat ett flertal alternativa möjligheter, men koncentrerat
sig kring 1) arbeten vilka bör utföras under dockningen, 2) förnyandet av vattendäcket, samt 3) rengörandet och uppmålandet av
inre utrymmen (lastrum m.m.)
Enligt kalkylen fördelar sig reparationskostnaderna på de tre
grupperna på följande sätt:
1)

cirka

116.000:-

2)

94.420:-

3)

9.426:-

(Förslag Boman

Kommittens alltför optimistiska syn på varvens debiteringsprinciper, på rådande prisnivå för skrovarbeten, på aktuell lönenivå
samt på arbetstakten har sannolikt föranlett den låga slutsumman"
Beloppet kan under inga omständigheter anses realistiskt, oaktat
själva betänkandet innehåller många värdefulla råd och anvisningar
beträffande reparationernas utförande.
Ålands Landskapsstyrelse har synbarligen icke fäst vikt vid betänkandet, emedan Landskapsarkeologen vintern 1968 inkopplades
på ärendet. Samtidigt anmodades (8.3.1968) ingeniör Vidar Nyström
att justera sin kostnadsberäkning enligt aktuell prisnivå. I detta
skede hade frågan även hänskjutits till Arkeologiska Kommissionen.

!r_.1.2§§.

Den 18.4.-68 lämnade ing. Vidar Nyström en n,y kostnads-

beräkning jämte bilagor till landskapsarkeologen M. Dreijer. Denna
har uppfattats såsom synnerligen saklig och motsvarande den rådande
prisnivån för fartygsarbeten.
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1)

dockning, rengöring och målning av rummeni
138.000:-

målning av botten
2)

förnyandet av plåtar i

3)

förnyandet av vattendäck

vattenlinjen

127.000 ! 188.000:-

(Förslag Nyström II.)
I sin beräkning har ing. Nyström ej befattat sig med

rig~en

och

dennas reparationer, eller förnyandet av defekta partier. Till
det ovannämnda beloppet 453.000:- mk borde därför läg0as omkring
50.000 ~ 70.000 mark.
Här föreliggande

kostaadsber~kntng

torde ligga närmare sanningen,

och i denna nyttjade rubriker och teknisk specifikation har även
utnyttjats i utredningen av reparationer i kapitlet III.

--Översikt

f!flV

POMMERNs tillstånd hösten 1968

--------------

Denna översikt stöder sig på besiktningar, vilka undertecknad företog under ing. Vidar Nyströms ledning 2-3.9.1968. Härvid undersöktes ej fartygets rigg.
Fartyget är senast dockat år 1938~ då bottenmålning utfördes med
vanlig 11 antifouling 11 -färg, vilken ej besitter korrosionsmotverkande egenskaper.
Bottnens exponerade bälte (boot-top) är struken med vit färg och
i gott skick, liksom även frigarden och brädgången jämte

stöttor~

Däckshus ens skott (stål) är väl må lade, 1 i lrnom rums luckornas karvlar. Trädäcket kan med hänsyn till dess ålder anses vara i gott
skick, medan vissa bucklor antyder att det underliggande ståldäcket har förrostat.
Backens trädäck har förnyats under 1950-talets början, och är i
tillfredsställande skick; trädäcket är fäst direkt på balkarna.
Hyttdäckets trädäck bucklar sig och gapar ställvis.
Däckshusens tak är klädda med canvas, och förefaller att an så
länge hålla vatten.
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Träkonstruktioner såsom karthytteo, trap·cor, baj er och nagel bänkar är väl underhållna.
Tekniska detaljer såsom pumpar, kapselspel, fall- och brassvinschar är likaså väl underhållna.
Aokarspel: rörliga delar inoljade, teknisk kondition okänd.
Styranordning: i skick och väl inoljad.
~~Q~_allmänt utt~1and.§_~-~.§_dä~~-~1Q1iE~-Qetal~E.Js~.IL§.QfÖra~,
~!!_~useif~rt1~!~_int~gQ~Q!-YiEnlagt-.§.i,g_yäl_Qm_Q~~~~

Stålbyggda stänger och rår är väl målade, och har ej yttre defekter. Den på insidan verkande korrosionen kan likväl-förtära metallen; den yttre verkar framför allt i vattendäckets nivå under mastkrAgarnB.
De i trä utförda brarnstängerna bör besiktigas noggrannt, trots att
de ger sken av att vara i gott skick. Två bramrår bör nedtagas för
att förnyas, respektive repareras.
Enligt erhållna uppgifter har riggen fortlöpande underhållits och
med begränsade medel förnyats av den lilla arbetsgruppen. Speciellt svårt är att bedöma stående vajerriggens skick under klädningarna. På grund av sparsamhet har endast en liten del av löpande riggen lämnats iskuren.
~E-~!mägg~~i1deg_~E_!illfE~Q~~!~11~Q~i-QQQ_!!@_d egg2_~Eaf!~E.....1d!
f~EQ2._E~Para!ion~E-har_f~E~!g_g!~_!r2!~_i1~!!~_kaQ_Y~Efligheteg
Y~E~-~Q-2:!l...Q 80 i_!il!_fö1jd_2Y_iQ~~-kon!r211~rad_~QEE2~iQ~
~kr2yet:Plåtarna

i vattenlinjen och i friborden bär spår av kraftig korrosion och har djupa gropar, men med hänsyn till skrovets
ålder måste de likväl betecknas såsom osedvanligt väl bevarade. De

materialtjocklekRr, villza erhållits genom ultraljudtest, är tillfredsställande, men detta innebär inte att plåtsrna ute kring
växlarna skulle vara lika väl bevarade. Yttersidans nitskallar är
ställvis svårt nedslitna, i många fall helt avrostade. Det är tro-

-15ligt att nitarna under vatten är i lika dåligt skick.
Granskat inifrån erbjuder skrovet en helt annsn bild. Det underhåll fartyget fått har icke utsträckts till

utryrn~ena

under vat-

tendäck, varför den färg, som här förekommer kan antagas härstamma
från 1930-talet.
Vattendäckets ståldäck ar kraftigt f ÖrTostat

~å

den synliga undre

sidan. (Bild 1.) Från övre sidan ksn konstateras att plåtarna är
kraftigt förrostade; ställvis såsom under kabyssen och kring donkeypannan, har korrosionen förstört däcket helt. Detta har sin orsak i att det ovanliggande trädäcket icke hållit tätt. Genom nåterna i detta har vatten läckt ned och förorsakat vertikala rostbildningar eller frätningar i

bordläggningens plåtar. Vattnets

skadliga inverkan på konstruktiva detaljer har man icke försökt
hindra då snön från däcket icke avlägsnats under vintern, och då
provisorisk vintertäckning icke försökts. Rostbildoingen fortgår
speciellt i

profiljärn~

i spanternas lägsta delar, och i botten-

stockarnas armar.
I för- och akterpiktankrtrnas trånga utrymmen, vilka s:=iknqr ljus
och ventilation, har rosten bitit djupt i

plåtar, spsnt och hori-

sontala vägare (stringers)~(Bilder 2 och 3)
Bottenkonstruktionen är till största delen täckt av sandbarlast
Sand har runnit genom springor mellan träluckorna ned i

den öppna

bottnen. Då bottenplåtarna täckes av ett tunt slammat cementskikt,
har bottnens besiktning endast kunnat ske genom ultraljudtest.
Sandbarlasten har begränsat testen till c:a hälften av

~en

totala

bottenytan. Trots svårigheter och hinder har även bottenstockar
kunnat testas med nämnd apparatur.
Bottenstockar, mellan dessa löpande intercostaler, samt de av
profiler sammanbyggda kölsvinen, är angripna av rost.(bild 4)

Barlasten, omkring 1.200 ton sand, är jämnt trimmad från för till
akter, pikarnc=t und0otagna, och bildar ett c:0 0,5 m högt skikt.
Ett villkor för renarationer, rengöring och målning ~r att sanden
avlägsnas, eller skiftas i fartygets längdaxel. - I dock kan sanden
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även skiftas bordvarts.
§!.§_2~~!!_.§_2~~andf2E_2~!111stånQ~!_i_f artiget§._iQEf_f.§..B_~nför~§_

2!!-~QQf.EQ~ 11&!-~.f!QE.§§;!!~.-2!!_]2 o t !QQJ21~~.2En a .§_._Sfi~_f_~E-2~.i.§!?.!i

samt att korrosionen kraftigt angripit spant och speciellt botten-

------------------------~-~------------------------------------

stockar .•
-------

Läcka erhållen under vintern 1968
Skrovets uppenbara svaghet framgick i samband med en läcka fartyget erhöll, och av den följande situationen. Då ett fiskefartyg
i isränna passerade POW'fERN törn::ide ett fV'lk mot barkens skterskepp
och förorsakade en l~cka i vattenlinjen. Hål uppkom i akterpiktanken, d~r plåtarna är svaga. Inspektören, Vidar Nyström, ingrep
själv i händelsernas gqng. Enligt hans berättelse hade hålet uprstått i omedelbar närhet av ett spant. Då ett kvastskaft intrycktes i hålet utvidgades detta, varför en crodman tillkallades som
från yttre sidan tätade läckan.Vid ultraljudtesten hade plåtens
mätta tjocklek givit tillfredsställande resultat. Det inträffade
låter de uppmätta godsdimensionerna framstå i osäker dager.
---~--------------~----------~

yad_§.1~~-E~2E~ii2QQE~QE_~!.f2E2§._12~_fQ~~ER~.

Utgående från tidigare upngjorda förslag till reparationer, speciellt förslaget ll;Y§.!EQ~_II, och under intryck av fartygets nuvarande skick, samt beaktande de begränsningar av fartygets förflyttning sjövärdighetskraven uppdrager, framstår följande handlingsoch renarationsprogram s~som nödvändigt.
1. Grundförutsättninsen för all verksamhet ar besiktningen av far-

tygets botten, vilket innebär en grundlig reng~ring samt provborrning. Denna l-,esiktning avgör om fartygets skrov överhuvudtaget kan
underkastas reparationer. Avgörandet hijnger på frågan, huruvida undervattenskroppen, som icke erhållit underhåll sedan år 1938, kan
anses vara E.§.12~E.Z.!2..i.2Q§.Q:.l!3lifi,eller borde .Q.mb,;ygg.§.§. i sin helhet. Situationen kan uppfattas såsom ett gr~nsfall, då mer än 40.000 kg.
stål, eller omkring 50 plåtar, måste förnyas.
I samband med dockningen bör ]21nd§_Qde QQSlut fattas i frågan om
det lönar sig att genom reparationer iståndsätta fartygets skrov
och rigg eller alternativt frångå denna målsättning. En provisorisk
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några år genom användande av plastiska metaller för utfyllande
eller förstärkning av lJottenplåtarna.
I samband med dockningen bör en befullmäktigad nämnd avgöra fartygets framtida öae, och bör detta beslut vara bindande. I nämnden borde vara renresenterade ägaren, Marieharnns stad (museet),
landskapet Åland, samt Undervisningsrninisteriet eller av detta utsedd befullmäktigad, och varvets representant, (reparationsavdelningens ansvarige ingenjör).
Skulle nämnden finna att reparationskostnaderna stiger till icke
avsedda, orealistiska belopp, eller överstiger för ändamålet disponibla medel, bör ägaren ensam besluta om fartygets framtida användning. ,
Under förutsättning att nämnden besluter bevara fartyset såsom
museifartyg, borde målsättningen vara som

f~ljnr:

2.-bältet (c:a 2 m brett, totalt 360 m2 ) förnyas alternativt helt
eller fylles/spacklas med plastmetall (t.ex. Epox-E-Cast) och belätges eventuellt ytterligare med glasfiberväv. Proceduren förutsätter sandblästring och en minitemperatur om + 16° C.
- rengöring av bottnen, förnyelse av vissa plåtar, istyckning med
svets eller spackling med plastmetall. I detta skede måste sandbarlasten i rummet trimmas om (med användande av lasthanteringstraktor) eller tömmas ut i dockffin (genom avlägsnande av plåtar).
2
Bottnen borstas maskinellt. (1.700 m )
- bottenreålning 2 ggr med bitumen-färg.
I sambaJd med dockningen utföres ytterligare följande arbeten:
- tjärande av ankarkättingar,
- maskinell borstning av för- och akterpiktankar samt målning
- kontroll av roderbeslagen samt smörjning, och
- ultraljudtest av st~lmaster och rår, med användandet av varvets
lyftkran. Minst två bramrår nedtages på däck för översyn och
reparation.
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arbetsfasen slutförts. Övriga arbeten kan utföras i fartygets hemhamn. - Såvida nödiga medel kan anvisas för ändamålet borde vid
varvet ytterligare följaode arbeten utföras, varvid man utnyttjar
varvets tekniska attiralj såsom lyftkranar, tryckluftsredskap samt
elektriska svetsag~regat. Dessa arbeten kan likväl framskjutas till
ett senare arbetsskede.

3. -Fribordens defekta nitar förnyas, respektive skallar påsvetsas,
-huvuddäckets bräd~~ng (stål) närmast däck är svårt förrostad
och förnyas nå en total längd om c:a 120 m (plåtarbete),
-lastrummet borstas maskinellt, partiellt ersatt av sandblästring, och målas två gånger. Den totala arbetsytan är 1.840 m2 ,
-innerbottneD, som frilagts från sandbarlasten, rengöres och
borstas maskinellt. Arbetet berör bottenplåtar, bottenstockar
och intercostaler. Ytorna cementslammas. Totala ytan är 1.934
2
m . Se bild 5,.)
-sandbarlasten intages åter och trimmas i rummet.
Den i samband med arbetsfas 2 utförda ultraljudtesten av master
och rår kompletteras i detta skede genom provborrning. Såvida säkerheten kräver kompletteras i fas 2 nämnda riggreparationer genom
eventuell svetsning av nitade detaljer.
I följande skede utförs på fartygets egen plats i Mariehamn följan-

de arbeten i följande ordning, enligt grad av angelägenhet:
förnyande av vattendäckets träbeläg~ning (berör huvuddäck och poop).
samt reparationer nå master, rår och slutligen förnyelse av den
stående vajerrig~en.
Däcken.

-----

4. -Pollare, nagelbänkar kring undermaster, vinschar, styranordning m.m. lösgöres och förflyttas ur vägen,
-gamla t-rädäcket rives, genom kapande av mutterbultar,
-det frilagda ståldäcket rengöres från rost och strykes med bitumenfärg,
-det frilagda däcket förnyas partiellt, approximativt c:a 50 m2 ,
-ståldäcket under kabyss och donkeypanna förnyas,
-förrostade stålskott i däcksbus, c:a 10 m2 , förnyas (se bild 6),
-nytt trädäck (iroko eller peroba) lägges och diktas (c:a 775 m2 ),
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~hjälpmaskiner

etc. fastbultas

åter.

Bi.6.6.§..D ·,
-eventuella förr-ostade partier i stålmasterna förnyas genom
svets,
-stående vajerriggen utbytes mot nytt material. Ordningsföljd
enligt säkerhetsskäl,.
-riggbeslag såsom rackar, kindbackar, ögon m.m. granskas fortlöpande och repareras genom svets.
Sammandrag.

=========-

En grundförutsättning för re:parationerna är dockningen enligt fas
'1, vilken borde utföras vid f ör,§_!_§_:!?.illf.~J)e • Frågan ffi r aktual iserats av den läcka fartyget erhöll vintern '1968, och av följerna.
Händelsen kan plötsligt upprepas.
Av betydelse är bott.nens och bältets reparation eller förnyelse,
samt plastmetallbehandling av svaga partier i vlåtarna, vilka tillhör de obligatoriska reparationerna. Kostnaderna för fas 2 bör beaktas.
Fas 3 och 4 kunna utföras oberoende av varandra, fas 3 kan t.ex •.
utföras ett år efter dockningen,. fas 4 kan framslcjutas under förutsättning att ett vintertak för vattendäck anskaffas 1 vilket skyddar mot snö och vatten, och speciellt tryggar det uppmålade lRstrummet jämte övriga volymer.
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För b~f~ Q§ QQ§ _~tg~fQ~f_fQI_:pQ~~~R~§_fg~f1Yt~DlQg_

==~=---------------------------------------------

Det är att beakta att fartyr:et inte kan förflyttas under bogser
från sin nuvarande plats utan vissa prelimioära åtgärder, och utan
att säkra stående

rig~en

i visst avseende. Gällande en längre bog-

sering, såsom över Skiftet till Åbo ellPr Nystad, bör vikt fästas
vid Att dnn

st~en~e

rig~ens

vnjsrgods

överses~

Museets ledning betonar att den stående

vajer-rig~en

till över-

vägande del härstammar från 1930-talet.Förrostning och kardelsbrott kan tydligt iakttagas ovanför vantskruvarna, varför museiledningen anser att fartyget inte riskfritt kan förflyttas såvida ej
fock- och stormastens märsbarduner därförinnan

förnyats~

- Det

ifrågavarande arbetet utföres f .ö. av fartygets underhållsgrupp,
och de berörda förnyelserna har delvis utförts.
Hanterandet av ankaret vid 13mnandet av hamn, samt en eventuell
uppankring under bogseringen, förutsätter att ankrirspelet göres
brukbart. Spelet fungerade ursprungli7en med ånga sålunda att en
i donkeypannans däckshus befintlig ångvinsch genom transmission
över linhjul kopplades till spelet under backdäcket. Detta arbetar
likväl med komprimerad luft, varför under bogseringen antingen en
kompressor bör tagas ombord, eller luft erhållas från det bogserande fartyget. - Då fartyset lämnar sin plats kvarlämnas det andra
ankaret utlagt och försett med boj.
J_~!I~~!Qi.9..8~2.Y~~~nd~

bör fartygets ägare, eller den nämnd, som
ombestyr reparationerna, tillse att detta utrustas enligt gällande

förordningar

~ålunda,

-att fartyget ~r bemannat med tanke på bogsering,
-att fartyget har författningsenliga lnntärnor och dagsmärken,
-att för tillfälligt bruk erhålles förtöjningskablar, kastlinor,
fendertar, erforderliga verktyg samt en motorlänspump,
-att nödig livräddn1ngsutrustning erhålles för resorna, samt
-att

rad~oförbindelse

kan upprätthållas mellan det bogserande

och det bogserade fartyget genom kortvågsradio.
!'.'.~!.: t

_yf. et ~-~ t r~ t B gs!~-1:.2E_QQf;;S er i .Q.S e n QQ!:__§.g~o m~_§.,9.-

!l:ngen_Q.§.._~~~f~ts_les!nig~_fller_Q.§.._fQ_fQf_äns!§.~~l~!_:QilQ~Q_.9.~~g1~

Kostnaderna för behörig utrustning och för själva bogseringen utreds i avsnittet III.
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I avsnittet II har utretts själva reparationsbehovet samt förslag till iståndsättningsarbetets fördelning på faser i syfte att
utsprida det betydande totalbeloppet över minst

~e,

helst fyra

redovisningsår.
Av tvingande skäl sammanfaller troligtvis reparationsfaserna 1 och
2, enär den under fas 1 utfördo tekniska besiktningen sannolikt
omedelbart åtföljes av påkalJade reparationer. Villkor för dessa
är att besiktningsn3mnden ger sitt bifall.
De i det följande upptagna kostnadsberäkningarna baserar sig på
offerter och prisuppgifter erhållna av Wärtsilä-Koncern~ns

Åbo-

varn, av det i Mariehamn verkande Varvet (Algot Johansson), samt
av vissa leverantörer och agenter.
Äldre disponibla offerter har såvitt möjligt justerats till aktuell prisnivå. I specifikationen hAr utnytt:jats tidigRre gjorda
betänkanden och utredningar i saken: G.Erikson-rederiets inspektör Vidar Nyströms kalkyler, i sjökaptenen Gunnar BomRns
speciellt värdefulla
skrov, samt

beräkna~

mått~

betänkand~

ytor och stycketal gällande däck och

åtgång av material.

Beträffande master och stående rigg har sakuppgifter inhämtats av
sjömannen Aldur Mattsson, vilken under ett flertal år och senast
1968 utfört underhållsarbete i fartygets rigg. Mattsson har seglat på segelfartyg och är inkommen i sjömansarbeten.
Undertecknad har personligen möjligast noggrannt genomgått fartygets skrov, i synnerhet i för förrostning känsliga utrummen, samt
låtit utföra fotografering i olika delar av skrov och rum.
På grund av sakens natur ingår i det här följande avsnittet, i
specifikationer och kalicyler, en betydRode felfRktor, speciellt
gällande plåtarbeten. Därför bör kostnadsberäkningen anses eftersträva sannolika siffror, icke att giva absolut hållbara tal.
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=~===============

Fartyget bogseras till varvet och indockas. Bottnen rengöres med
maskinell borstning, sandblästras och provborras, samt målas med
bitumenfärg, I samband med dockningen utförs vissa andra arbeten.
Fartyget återföres till förtöjningsplats.
tt , För b.§.E. ed .§.1..§..§.!_f öE-122.~2.EiQ~.Q •

Anskaffas förtöjningsgods, fendertar, lantärnor, livräddnings- och säkerhetsutrust300:ning (lånas eller hyres)
för trossföring förhyres l~mplig motorbåt
vil~en medföljer fartyget
250:kostnader för bogseringsbesättning
( 2 off. + 6 man)
2500:besättningens resor från och till varvet
samt måltider ombord
300:200 :proviant under bogseringen
h;yra för motorlänspuwp ( nödpump)
200:hyra för kompressor (drift av ankarspel)
300:50:;...
arvoden till personal i hamn (bojande av ankare)
___ _.2.Q.:.=_
hamnlotsens arvode
mk 4 .130 : -'
b. Bogs~Eing_frå.Q_~~ieha~.9_!ill_~~~2.!
bogseringen utföres kostnadsfritt av
Sjöbevqkningen
lotsningskostnader
assuransavgift
Pund 150/- enligt
spec isL<rn bud

c.

Q.Q2_~ning.

285:___ h.:2.00..:_=
Mk 1 . 785: ....

(enligt offert av Wärtsilä och för koncernen gällande normer._
bogserhjälp vid indockningen, 2 bogsa a' mk
2 .-000 :500:- i tim~en. 2 timmar
indockning och utdockning (fartyget kräver
1.138:specialuppstöttning)
3.332:dockshyra för 14 dygn 8' 238:- p. dygn
_____
.2_0:.::
arvode till hamnlotsen
Mk 6.500:-

--~-c~~-

''~-~~~----------------~

-23Åt f!i~Ed e E_i_§.:2m b :i_ n d _ !!.'..§.SL2:.2 c !5:3i.rrE~Q-=re n gör in g av bottnen intill lättvattenlinjen
(maskinell borstning).StällniDgsbygge ingår

2.500:-

i priset
sandblästring av bältet (c:a 2 m högt från

= 384

m3 )

snäckor skrapas för hand, priset aoprox.

3.300:1.100:-

botten&ålning 2 ggr med Biturnenfärg, arbetet

2.800:~

Bitumenfqrg, c:a 1 mk/kg
ankarkättingarna nedsänks i docken f. tjärning

1.400:2.500:1.300:7.000:-

för till akter

för- och akterpikar renborstas och målas
rodret avlyftes, tappar granskas o påsvetsas

2 bottenventiler öppnas, tallrikas svarvas

O•

....

och säten korrigeras. Återmontering

______

Mk

340:23.840:-

e • ~sikt n.:bll.E5:3.E_L§SE112~ n d ill.§.SL~2. c k 12i.ug~g
provborrning av bottenplåtar. I 240 plåtar
bottas c:a 680 provbål

a mk

8.160:-

12:-

ultraljudtest av bottnen fortsättes, om
anses chskvärt. Berör c:a 50
master och

r~r

% av

2.800:-

bottnen

test8s med ultraljud.

Kostnad mk 500:- p. dygn./ 2 dygn samt
hyra för kr3n.

___.1..:.1 OQ..!.=Mk: '11 • 960 : -

På basen av här specificerade besiktningar fattar nämnden sitt
beslut om fartygets bevarande.
f . Mi !23.E.LE~.:1.Et:..!.i2..9.fr

i _§.2_mb:2.Q d m_::2:__QQ~f ni ng.§.Q.!.
fördjupningar i defekta plåtar fylles med metall-

olast. (förfarandet kräver sandblästring samt en
yttre temneratur om minst + 16° C) Beräknad to2 '
2
talyta c:a 150 m a 13 mk/m . arbetskostnad
Plastic-Steel, t.ex. Epox-E-Cast, No. 180765

1.950:-

a mk

3.000:-

16.70

förnyande av nitar genom påsvetsning, c:2 4000
st.

a mk

2:-

8.000:-

2 bramrår nedtages (trä resp. stål) förnyas såsom
stålkonstruktioner med tillvaratRgonde av beslag 5.400:fockråns styrbordsnock repareras genom svets _______§QQ..:..;:_

Mk
ReoarRtionsfas 1: totalkostnad mk

39.150:87.365:-

=============================================================

413
-24Komm en tar: Kalkylen är tämligen noggrann. I nunkt f kan tillkomma
rätt betydande Bkningar, c:a 20 % av beloppet mk

39.150:-

1.J

-25Reparationsfas 2.

=================

I det följande upptagna arbeten påbörjas medan fartyget är intaget i torrdocka, under förutsättning att den under punkt 1 e
berörda nämnden beslutat bevara fartyget.
g. Den sandblästrade vattengångens (bältets)
defekta plåtar utbyts mot nytt material
Plåtens mått: 4500

x

1300 x 16 mm. Stycke-

vikt 825 kg.
Sannolikt utbytes omkring 40 plåtar.Prissättningen för detta slags arbete beräknas
enligt vikt, 3 mk per kg.

99.000:-

h. Bottnens svagaste plåtar utbyts mot nya.
Arbetet berör bottenstockar och kräver
i~rflyttning

av sandbarlasten (trimn.traktor)

Sannolikt förnyas omkring 10 plåtar, pris

3 mk.p.kg.

30.000:-

i. Innerbottnens fickor frilägges, cementslamning borthugges, maskinell borstning, samt
slamning med cement. (areal 1934 m2 ) cirka

16.000:-

Kostnaderna för skiftande av sandbarlasten
är sv8rberäknade. Troli~en måste sanden avlägsnas genom att några plåtar borttages,
samt åter intas den övre vägen med tillhjälp
av krA.n. cirka

6.000:-----------

Kommentar: Beräkningen är oviss, i synnerhet kan punkt h stiga
med kanske 100

% till

följd av att bottennlåtarna an-

tal ökar. Såsom max.belcpp för fas 2 kan sättas
180.000:-
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Följande arbeten utförs på fartygets egen plats,

t~ex~

genom det

av Algot Johansson ägda varvet. Under förutsättning att för fartyget anskaffas ett lätt vattentak för huvuddäcket, kan fas
delas på två reparationsfaser (jk resp. lm).
j

3 för-

stålbrädgången längs huvuddäck förnyas på en
längd om c:a 120 m med ett c:a 400 mm högt bälte
räknat nedifrån. Utföres med svets AV 10 mm plåt 12.000:-

k

brustna eller frätta nitskallar i friborden
förnyas alternativt helt, eller påsvetsas.
Priset för ny 3/4 nit är mk
!I

It

motsv.svetsn.

It

5:2:-

Beräknad omfattning av detta arbete ar,
11.000 nitar förnyqs
mk
5:-

a

11.000

11

påsvetsas

a

!I

55.000:22.000:-

2:-

j och k utförs samtidigt, emedan arbetet kräver
byggandet av ställningar såväl utom- som inomhus.
Punkt 1 (se nedan) förutsätter en mindre lyftkran·--------~

j=~~h=t=g~gg1g==~t=======§~~QQQ:l

Huvuddäckets träbeklädnad rives. Arbetet förutsätter att däcksmaskiner, pollare, nagelbänkar
och ,9n,1Rn utru,stning löst,qges och förflyttas.
Det frilagda ståldäcket rostknackas (sandblästras),
pålägges med metallplast, f~rnyas delvis och målas
med bitumen~~~Ret
Det nya trä /
lägges och drives. Avlägsnade utrustningsdetaljer återmonteras på ursprunglig plats.
Däcket slipas och oljas. Arbetet
Tillbehör och material
Åtgång av irokovirke: 2 3/41t x 5 1/4 1t
2
2
totalt 775 m
55 :- m
+ 11 % oms
(Motsv. kostnad för oregon-pine
74:2
per m = 55.500:-)

a

m

a

Rengöring av lastrummets bordläggni n,
stålborstning samt 2 ggr målning. Den
berörda ytan är 2 ggr 658 m2 plus span-

74.750:1.000 :46.880

-27tens rektifierade h2r~kn~de yta
40 % av förenämnda, to~.:_lt_1..J242_m 2
I beräkningen ingår ställningsbygggnde
13.400:Färg: grund. "Primerite" c. 200 ltr. a' 4.33 ltr
866:11
samt slutl. Holdpaint"
4.so rr _ _ _2fil:..::

a

15.226:n

Förnyande av skott i däckshusen genom dubblering, materialåtgång c:a 880 kg. stål.

__§..::.QOO ..!.=-

6. 000: -

Kommentar: Punkt j i beräkningen har upI'skattats sålunda att nitarna i 61 plåtar ( 10 % av frigordet)skulle påsvetsas (11.529 nib:i.r). Övriga punirter kA.n anses hållbrirR.

-~--- ------------------~
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~~================

Qy~~-och ~EQerhål~~z~!Qf~_Iår_Q~h_2~~endQ_rigg_

h

Bramr~r

8V

trä (pitch-pine) nedtages fBr be-

siktning, skrapas, oljas och sändes till väders.
i

Und0rmasters mastkragar A.vlägsnas, stålmaster
besiktigas, eventuella reparationer verkställs med
svets.

k

Undervant genomgås och fBrnvas, Klädning omlägges.
Vid behov fBrnyas vajergods per vantpar, begynnande
från fockmastens bbvant.

FBrenämnda arbeten utfBrs av museet med eget folk, under två
sommarsäsonger. FBreslås att till underhållsgruppen skulle hBra
4 kompetenta män (pensionerat sjBfolk från socknarna). Beräknad
total månadsavlBning mk 2.700:- FBr en arbetssäsong under tiden
15.5 - 15.9 uppgår lBnerna till mk 10.800:Beräknade kostnader:
---------------LBnekostnader Br två säsonger eol.
f

ovan

21.600:-

Åtgång av rig~vajer

8.000:-

övriga tillbehBr samt material

2.400:-

----~---

totqlt

mk

32.000:-'-

B~Rg~~~i~Q~!g~=~;==~~~~~~g~~=~~~~1g=~~~~~g~~~=======2~~QQQ~~=
Kommentar: De beräkncide kostnaderna fBrefsller hållbarA, men en
20

ReparationsfAs

% Bkning

1.

2.

är likväl tänkbar.

utfBres sommaren 1969
utf. i samband med tidig.

3.

_11_

sommaren 1970

4.

_11_

säsongerna 71-72

_11_

-"-

3

Il

-"-

4

Sannolik fBrhBjn.

151.000:-

232.856:_ ____ 32 .QOO~=
summa

Sannolika fBrhBjnin~ar enl. kommentarer
till slutbeloppen, Bkoing till rep.fas. 1
_11 _
_11_
2

87.~65:-

503.221:-

7~830:-

30.000:6.400:-----------
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Förslag:
========== =-

Förslag 1.
----orsaken till trädäckens nuvarande dåliga skick är de snornassar,
vilka under vintern icke avlägsnats. Såvida huvud- och poopdäck förnyas borde det dyrbara trävirket skyddas mot klimatets verkningar.
Trädäcket bör strykas med

mod~rnt

plastlack trots att ytan icke

motsvarar ett gammalt lastfartygs mörknade däcksytor. Fartygets
trädäck har likväl åren efter leverans varit ljusa och välskötta.
Såvitt möjligt borde trädäcken skyddas mot regn och snö genom
uppmonterandet av ett provisoriskt skyddstak. Taket bör lätt kunna
uppställ~s

och bestå ,qv element, vilka numrersde k;:in lsrgrFls i mel-

landäcket under sommaren.
Förslagsritning

bil~Q~

Poopens till ytan obetydliga trädäck kunde täckas in med skivor
av hardboFlrd och fixeras med ribbor. Snön avlägsnas här 5enom att
sopa den överbord. Karthytten och stvranordningens roderkiska
täcks med presenningar. Bajeren av ädelträ nackas in med plast.
FÖf§.h§;g_g~

Y~ntil2tiQQ_2:..Y_l~§~E~!ILQfQ_iQE§_YQlimeE~

Ett slutet skeppsrum utan luftkanaler , där V8ttnet icke står i
bilgar utan fördelar sig över hela bottnen, erbjuder utomordentliga villkor för korrosion.
POMMERNs lPstrum SFlknar helt n;:iturligt ventilation genom dragrör.
Luft kan end;:ist cirkulera genom små önpningar till mellandäcket.
Denna luftväxling är otillräcklig, och berör ej nedre rummet. Luftcirkulstion genom de under sommarmånaderna öpunc=ide lAstrumslucl:corna är ett provisorium. Sedan lastrum och mellandäck genom reparationer försatts i tillfredsställande skick bör ventilationsfrågan
lösas, gällande även fÖrI'ådsrum och uikar. Frågan är av genomgri-

(1,

pande betydelse, och får icke bemötas med att fartyget i sådant
f,qll skulle tillfört=ts !!moderna element n.
Ventilationen bör bAseras såväl på naturligt som konstgjort drag,

-30-

1

emedan el. ström kAn inledas i f0rtyg8't. Luftkanalerna kc=rn mciskerAs
inne i däckshusen, och under vattendäck kan för ändamålet användas
flexibla ventilationsrör. Med forcerat drag borde luft pressas
ned i för- och akterskep~ets trånga utrymmen, samt ned under träluckorna i enkelbottnen. På detta sätt tryggas det goda skick, som
uppnåtts genom reparationerna. Vid planeringen beaktss de rådande
vindarna i Mariehamns Västerhamn~
Försl~P:

3. FÖ_E.§).ci,g betr_._Qf§Ökares mö_j_l.ig_het_2!!_be§.§__f2_rtygg_!_§
inEf-E~~-.S2~Q-E!EZ~~QQQff_y~tt2g3i~~QQ~

BesÖk8re av museifartyget borde även erhålla en uppfattning om
ett stort lastfartygs nyttorum, d.v.s. rummet, mellandäcket och
egna förråd. Lastrummets imponerande dimensioner är en stor upplevelse. Att röra sig i sandbarlasten ~r likväl besvärligt, vsrför en musei vandring på mellandäck, eller rättR.re sagt på 11 luckdäck11, bör vara en tillräcklig upplevelse. I detta fAll borde även
fartygets på mellandäckets nivå befintli~a förråd öppnas för be8:5 b=ire, samt förses med typisk rekvisita, äldre li vsmedelsförpeck.,...
ningar, fartygsutrustning etc.
Åtgärden skulle inne b~ira en f ]rbättrad överskådlighet, samt aven
framtvinga att lastrum m.m. hölles i bättre skick (bild 7).
Att genomföra dett0 skulle fallA nå museifartygets ägare och Sjöfartsmuseet, och kunde stegvis realiseras under de årliga underhållsperioderna. Utgifter i egentlig menin~ erfordras endast för
en nödvändig komplettering av luckdäckets träluckor, samt av anordo9nde p,v el. belysning. Upnställandet av säkerhetsräck är jämförelsevis enkelt och kr~ver små utgifter~
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!=fg~~J~~!~=~~~~g~~R~~~!~~~~~~=~~~~~!~~~~!!~1~~~~=~s~

1~Rg~~~=~~~~~g~~~~11=~~1~~~~~~~=~~~!~~~=~~~!=~~ggQ~~~~:
nAs fördelning.

~==

====:::: =======-=

Fartygets ägare, Mariehamns stad, har meddelat att eng3ngsutgif terna för farty_ets ist3ndsättande överg~r stadens finansiella

möjlighet~r. Ävan Ålands landskapsstyrelse finner att de av reparationerna föranledda kostnaderna överstiger de

3V

landskapet be-

viljade medlen för kulturell verksamhet; enligt landskapsarkeologen skulle koncentrerandet av kulturmedlen på fartyget

innebära

att bl.a. uppförandet av en ny museibyggnad samt den arkeologiska
aktiviteten skulle urphöra. På denna grund har Mariehamns stad,
på Landskapsstyrelsen förslag, hemställt om att 2izi§.ill~~i~ll måtte
ingripa genom att anvisa medel för täckande av reparationsbehovet.
Enligt avsnitt III utgör dessa kostnader såsom följer:
Rep2rationsfas 1.

-"_ll_

-"-

2.

betalbar i

september-69

87.365 :n
slutet t::iv 3r-69 151.000 :1t
-70 232 .. 856: sommaren
1t
som!118ren
-71 __ 2g:.:.OOO:.::
Statens sndel

~~==~Q2~~~1~:

På försorg av privata stödorganisationer har totalt cirka 30 .. 900:insamlats i syfte att konservera museifartyget.
I ett tidigare avs~itt har framhålli6s att ett skyddstRk för vattendäck kunde anskaffas genom disponerande av nämnda medel, t.ex ..
under sommPren 1970 då det nya trädäcket lagts.
StödorgRnisationernas del ~~=~Q~~QQ~~
Sedan fartyget genom här berörda reparationer försatts i ett tillfredsställande skick har fartygets ägare., Mariehamns stad, förbundit sig att årliFen tillföra det lönande underhållet av fartyget mk 20.000:-, eller de influtna entrAinkomsterna avrundade
till detta belopp.
Ålands landskapsstyrelse förbinder sig å sin sida att av bud~et
medel årligen reservera ett belopp stort mk 10.000:- för det förenämnda ändamålet, varför de för fartygets underhåll reserverade

1I\,

-32beloppen uppgå till
Mariehamns stad och Ålands landskapsstyrelse

Till det fortlöpande underhållet av fartyset hör även planmässig
dockniog av fartyget vart femte eller sjätte år. På sådant sätt
hålles underhåll och kostnad8r under kontroll.
Kostnaderna för dockning kan reservergs av förenämnda årliga rater för underhåll genom förhandsreservering, eller erläggas i efterskott, t.ex. såsom 5-8rskvoter.

I Helsingfors den 25 november 1968
Enligt uppdrag:
Fil.kand., Kapt.löjtn.

Christoffer H. Erjcsson
Christoffer H. Er:c3son

