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BM45
PILGRIM
En båts öden och äventyr – med anknytning till Källareholmen
Grönemadsborna – skutskeppare och nordsjöfiskare
Under senare delen av 1800-talet byggdes i England ett stort antal tvåmastade seglande
fartyg som huvudsakligen användes för trålfiske. De kallades trawlers eller smackar. I
slutet av 1800-talet började ångdrivna fartyg blir alltmer vanligt, även som fiskefartyg med
mindre s.k. donkeypannor ombord. Därför blev många trawlare till salu, och nära 300
sådana båtar hamnade i Bohuslän. Här kom dessa fartyg felaktigt att kallas för kuttrar,
men de skulle egentligen benämnas galeas, då den båttypen bara har en mast.
De engelska trawlarna hade två master, stormast och mesanmast, och med två försegel,
varav ett var fäst vid ett bogspröt. De var lätta och snabbseglande, tålde hårt väder och
lastade upp till 180 ton. I England användes de till storsjöfiske. I norra Bohuslän kom de
att användas mest till nordsjödörje efter makrill vid Doggers bankar. Efter midsommar
hissade man segel och styrde först till Kristiansand i Norge för att lasta tunnor, salt och
proviant. Nu bar det av ut på Doggers Bankar, där man ränn-dörjade makrill. Fångsten
saltades i tunnor ombord. När upp till 200 tunnor var fyllda, gick man in till Kristiansand
igen och lossade lasten. Och ut en andra gång med nya tunnor, salt och proviant.
I Grönemad blev praktiskt taget alla boende delaktiga i den s.k. kutterepoken, antingen
som ägare, delägare eller besättningsmän. Bara i området kring Grebbestad fanns ett
trettiotal sådan båtar i början av 1900-talet.

Modell på s.k. seglande
kuttter, Grebbestads InfoCenter.
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Staden Brixham 1895

En sailing trawler / kutter på varvsbädden
1895
I staden Brixham, belägen i sydvästra England invid Engelska kanalen nära Plymouth,
byggdes år 1895 sex sådana ”sailing trawlers”. En av dem ska vi följa under dess 125åriga levnad här. Båten såldes till en fiskare i Brixham, John Pine för 667 pund och
döptes till ”Pilgrim”. Han fiskade då främst krabba, ostron och bläckfisk med den.
1912
Nu började många engelska fiskare ledsna på det slitsamma och farliga arbetet ombord i
form av enbart muskelkraft. Man tyckte att segla var gammaldags, nu gällde maskiner.
1912 var ett dåligt år för fisket, och speciellt för John Pine med sina inteckningar i Pilgrim,
så han beslöt att sälja båten på auktion den 22 juni efter 17 års fiske med Pilgrim. För
165 pund köptes nu båten av en James Chenery från Lowestoft, den engelska hamn på
östkusten som ligger närmast Skandinavien. Men inte för att segla med Pilgrim, utan för
att sälja den vidare. Redan den 5 juli säljer han Pilgrim för 250 pund - en förtjänst på 85
pund! – till Ahlviken vid norra änden av Sannäsfjorden i Bohuslän. Sammanlagt kom 46
båtar byggda i Brixham att omregistreras i Sverige i början på 1900-talet!
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Det var en jordbrukarfamilj, Nils Johansson i Ahlviken, som köpte Pilgrim. Han hade tre
söner, varav den äldsta sonen skulle ta över gården. De andra två, Carl och Gustaf,
tänkte satsa på sjön. Bröderna betalade hälften av beloppet, den andra hälften satsade
en granne på Näs, Otto Josefsson, längre in i Sannäsfjorden. Pris 250 pund, var då
likställt med 4 545 svenska kronor. Registrerades som SD463.
När det begav sig som bäst, hade åtminstone 12 kuttrar hemmahamn i Sannäs. Det
kunde många gånger vara svårt att segla in och ut med kuttrarna i den trånga Sannäsfjorden, så därför beslöt man att efter några månader montera in en liten hjälpmotor i
Pilgrim. Dessutom döpte de om båten till ”Pilgrimen”, vilket namn hon fick behålla under
alla sina år i Sverige. Jag behåller dock namnet ”Pilgrim” i fortsättningen.
Dessa kuttrar som nu såldes till Bohuslän, var ju avsedda för trålning (sailing trawlers),
men kom aldrig att användas för det här. I stället blev det en helt annan fiskemetod som
blev dominerande, dörjning med tre stänger som stack ut på vardera sidor av båten med
ett stort antal linor med agnade krokar som släpades efter båten, totalt 21 krokar. Sex
man drog tre dörjer var. Två man rensade, saltade och packade makrillen i tunnor som
lagrades i lastrummet. En framgångsrik dag kunde det bli 20 tunnor fisk på en dag. På
detta sätt kunde man dörja makrill under tre månader på sommaren (juli – september),
när vädret normalt var bra på Nordsjöns bankar. En framgångsrik säsong kunde fylla 250
tunnor fisk per båt. I början på 1900-talet var det ännu bra avsättning för makrillen, rökt
eller saltad, i USA. Där användes den som tilltugg till drinken på barerna.
1915
Frans Leffler Johansson på Källareholmen blir delägare till Pilgrim. Som befälhavare
hade båten denna sommar Axel Karlsson från Krossekärr. Av hans sjömansbok framgår
att han tjänstgjorde på Pilgrim från den 3 juli t.o.m. den 18 september 1915 på resa från
Grebbestad till Kristiansand och vidare på fiske i Nordsjön.
Nu hade också amerikanska fiskare börjat konkurrera med att fiska makrill i hemmavatten i USA, och under Första Världskriget blev det nu allt svårare att bedriva fiske på
Nordsjön, så i stället blev det mest fraktfart på Norge, Danmark och Tyskland. Båten
försågs med texten SVERIGE och stora svenska flaggor målat på fartygssidorna.

Utdrag ur Axel Karlssons sjömansbok

Frans Johansson ombord på Pilgrim
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1916
”Frans på Källareholmen” blir ensam ägare till Pilgrim, bara 20 år gammal för 8 000 kr.
Kan synas som ett högt pris jämfört med inköpet från England några år tidigare, men då
hade ju båten nu fått en motor också, en 10 hkr Avance.
När USA införde spritförbud på pubar och barer 1917, var det spiken i kistan. Inget mer
fisktilltugg behövdes och därmed upphörde lönsamheten för fisket på Nordsjön helt.
Många kuttrar kom att ligga sysslolösa. Tidvis låg även Pilgrim upplagd på redden
innanför Källareholmen tillsammans andra kuttrar hemmahörande i Grönemad.

Kuttrar på redden i Grönemad under Första Världskriget
1920
Efter fyra år, 1920, sålde också Frans Pilgrim till en tredje svensk ägare, Erik Dalberg i
Halmstad, och därmed slutar också tiden som fiskefartyg helt för Pilgrim. I fortsättningen
väntar ett liv med frakter av olika slag.
Nu var båten efter 25 år inte längre i sitt bästa skick, akterskeppet hade ruttnat och den
för modellen typiska sluttande aktern kapades av i stället för att lagas. Ägaren var inte så
framgångsrik heller som redare, så efter arton månader tvingades han auktionera ut
Pilgrim för att kunna betala den resterande skulden till Frans Johansson och kraven från
ett lokalt varv.
1921
Det blev ägaren till varvet, Pehr Bergman, som kom att köpa båten vid auktionen för
4 000 kr, det enda budet.
1922
Varvsägaren i sin tur sålde Pilgrim till kapten F.L. Ljungsberg, en båtförsäljare, som i sin
tur sålde båten för 5 000 kr till Bäckviken på ön Ven i Öresund. Där bodde far och son
Gustaf och Ivar Weberg. De betalade två tredjedelar av båten, den resterande
tredjedelen stod en granne för, Einar Persson. Han var en framgångsrik ägare av
lanthandeln på orten. Nu kom Pilgrim att frakta tegel och sockerbetor från Ven, men
framför allt – frakta sten. På 1920-talet var det många kuststäder i södra Sverige som
byggde ut sina hamnar och till det behövdes det sten. De nya ägarna försökte ganska
snart att byta ut namnet ”Pilgrimen” mot ”Svanen”, men det godkändes inte. Med tanke
på lasten gjordes nytt försök med ”Granit”, men det namnbytet genomfördes aldrig.
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1928
Efter sex år bytte Pilgrim ägare igen för 6 000 kr. Denna gång återvände båten till norra
Bohuslän, närmare bestämt Resö, där Osvald Isaksson tog över efter jul. Han satte genast
igång med att byta ut styrhytten och lastluckor. I mars 1929 var Pilgrim redo för inspektion
och godkännande i Strömstad.
Tillsammans med Nils Stjern på Galtö verkar Isaksson ha låtit Pilgrim gå på fraktfart under
åren 1929 till 1937.
1937
Dags för ägarbyte igen för 5 500 kr. Nu fick Pilgrim hemmahamn på Hovenäset intill
Kungshamn i nästan sex år med olika ägare: Gunnar Karlsson, följt av Axel Karlsson.
1943
Under Andra Världskriget flyttades Pilgrim till Väjern med skepparen Karl Karlsson – inte
släkt med föregående ägare. De svåra isvintrarna gick hårt åt båtar byggda av trä, så
Karlsson tog Pilgrim till Norge och stålskodde fören. Nu fick hon också en förlängd akter igen
och ny styrhytt. Under kriget gick hon med sten upp och ner mellan bohuslänska hamnar och
med olika last till Norge huvudsakligen. En gång tog hon is från Göteborg till Malmö, en resa
som tog två dagar. Vid framkomsten visade det sig att det mesta av isen hade smält!! Isen
hade varit täckt av halm, men det räckte inte som isolering. Pilgrim deltog även i transporten
av ”Hitler-sten” från Bohuslän till Travemünde i Tyskland. Då båten kom in i skyddszon i
Tyskland, blev hon beskjuten av ett tyskt krigsskepp trots svensk flagga målad på båtsidan.
När Pilgrim renoverades 70 år senare fann man kulor i trävirket. Men det visade sig vara
franska kulor från Första Världskriget! Under 1944-45 fraktade hon järnskrot till Norge,
samtidigt som hon smugglade vapen för norska motståndsrörelsen.
Under efterkrigsåren på 40-talet förlängdes aktern på Pilgrim än en gång för att kunna ta
långa trälaster till Århus i Danmark. På 1950-talet fick båten en kraftigare motor (55 hkr) och
därefter gick hon mest för motor, seglen fick vila alltmer. 1960 hade transporter till sjöss blivit
mer ovanliga. Lastbilar tog över. Karlsson bestämde sig för att sälja Pilgrim för 4 000 kr.

Pilgrim som lastbåt
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1961
I tidningen fann Karlsson en liten annons att tre vänner, Nils Melin, Rune Klitte och Lars
Frimodig, sökte en begagnad ”smack” för att kunna söka nya äventyr tillsammans – utan
egen erfarenhet av sjön! De ville finna en veteranbåt för att kunna bygga om den för
fritidsbruk. Och den fann de i Pilgrim. De köpte den. Nu började en ny tid för Pilgrim. De
började med att sätta in en ännu starkare motor (150 hkr Skandia) i ett särskilt motorrum.
Med hjälp av polska arbetare lade de igen lastrummen och lade ett nytt däck. Under däck
kom det till en ganska stor salong, kabyss, en toalett och sovplats för 10 personer. En ny
större styrhytt byggdes och elektricitet monterades. Gruppen bodde i Malmö, men
Helsingborg blev båtens nya hemmahamn. Följande år kom de att segla med Pilgrim i
Östersjön, längs svenska kusten upp till Åland och Finland, men också till nöjeslivet i
Västtyskland. Under tiden tillkom även en fjärde delägare i båten, Jarl Bäfving.
1968
Nu flyttade två av ägarna, Melin och Klitte, till Stockholm och köpte ut de två övriga. Därmed
blev Pilgrim registrerad i Stockholm som lustfartyg. I början på 1970-talet ”såldes” båten till
en artist, Tord Olsson, som kom att använda den endast som studio för hans måleri. Han
betalade aldrig något för båten och med åren blev interiören förstörd. ”Försäljningen” till
Olsson blev aldrig av.
1975
I stället sålde Melin sin del i båten till Klitte och hans bröder för 7 500 kr, så nu kom hon åter
till Helsingborg. De deltog med Pilgrim i fyra olika Tall Ship Races under 1970 - 80-talet i en
klass som passade båtens storlek, men lyckades ingen gång nå slutmålet, så Pilgrim blev
aldrig placerad i någon resultatlista. I racet 1983 bröt hon stormasten, och 1986 kom de till
startpunkten i Norge, men redan där drog de sig ur tävlingen. Pilgrim hade vid den
tidpunkten sjunkit kanske två gånger, så att bara masterna syntes. Hon var inte populär hos
hamnkaptenerna!
1987
Pilgrims öde förändrades då bröderna Klitte sålde
henne till Inge Ekblad och Joel Jepsson i Malmö
som blev ny hemmahamn för Pilgrim. De hade
ambitionen att göra henne till en seglande veteran
som kunde ta turister ut på sjön. Men Pilgrim var i
det här laget ingen skön syn; åtskilliga bord under
vattenlinjen måste bytas, det elektriska systemet
också, propeller och motor måste ses över, och
framför allt – hon hade ingen rigg längre! Det tog
1½ år att göra henne redo för segling igen.
Hon fick nu några fina säsonger med grupper av
ungdomar seglande kring i svenska och danska
vatten. För fulla segel gjorde hon 13 – 15 knop.
Vintrarna blev tuffare, då det elektriska inte alltid
fungerade, så hon tog in vatten. Ekblad tvingades
till nattvak ombord. 1993 målades båten om och
mesanmasten fick ny rigg.

Pilgrim under fulla segel

1993
En segelklubb i Nürnberg i Tyskland hade visat intresse att hyra Pilgrim ett år, segla henne
själva, och kanske därefter köpa henne. Så Pilgrim flyttades till Tyskland och sågs segla
utanför Bremerhafen och Hamburg. Vid segling i lätta vindar till Helgoland i maj bröts
mesanmasten av. Trots problem med motorn också lyckades man ta sig in i säkerhet i
Cuxhafen. Segelklubben skyllde skadorna på dåligt underhåll och påstod att båten inte var
sjövärdig, när de fick henne. Men ägaren, Ekblad, i sin tur hävdade att klubben hade
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misskött Pilgrim under fyra månader och lämnat henne utan tillsyn. När han senare kom till
Tyskland och såg hur illa det var ställt med båten och heller inte fick någon uppgjord hyra,
startade han en process mot klubben, en dispyt som aldrig kom att lösas. I december tog
han henne hem till Sverige igen, till Råå. Det var då Kent Carlsson som körde Pilgrim hem
genom isen lyckligt och väl. Samtidigt blev han ny ägare till båten.
1994
Nu kom Pilgrim att bli liggandes i Råå utanför Helsingborg några år och få ännu en ny ägare,
en entusiast, Kent Brandt, som kom att renovera båten interiört och bygga ett nytt bredare
däckshus framför mesanmasten samt satte in en ny maskin 1995 för att kunna segla charter
med ungdomsgrupper. En del incidenter inträffade dock under hans tid. En oväntad storm
bland de danska öarna hade så när ändat med undergång. Den unga besättningen var nära
desperation, trodde alla att de skulle drunkna, när allt elektriskt dessutom fallerade. En
annan gång strejkade pumparna utan Ystad, så en tolv mans hink-kedja av sjösjuka
ungdomar fick ösa båten. Vid båda tillfällena lyckades dock kapten komma lyckligt i hamn.
1996
Nu tyckte Brandt att renoveringen av Pilgrim skulle bli för omfattande och dyr för att klara av
själv, så han beslöt att sätta in en annons i den brittiska tidningen Classic Boat med följande
översatta lydelse:
”20,2 x 5,4 meter, ek Brixham trawler byggd 1895, mycket trevlig
interiör med 18 bäddar i 8 kabiner, 300 m segelyta, Volvo diesel
installerad 1995, torrdocka 8 – 96, en del bord utbytta, 90,000 £
Sterling.”
Pilgrim såldes nu till en finsk köpare, Johan Skipdahl, och reparerades en del i Simrishamn,
innan hon slutligen fick sin sista skandinaviska hamn i Gilleleje på Själland.
2

1998
En tidigare fiskare i Brixham i England, Bill Wakeham, hade tagit som sin uppgift här i livet att
leta efter ”sailing trawlers” som fortfarande flöt. När han hörde talas om en sådan gammal
båt som Pilgrim, som fanns i Danmark, beslöt han att försöka få henne tillbaka till Brixham.
Han kontaktade Skibdahl, men han var ovillig att sälja henne. Efter att Wakeham hade fått se
Pilgrim, som han tyckte var vanvårdad, men ändå full av möjligheter, ville han ge henne nytt
liv i Brixham. Efter överenskommelse beslutades att Skibdahl och Wakeham bildade ett
bolag tillsammans i Brixham, som hade till uppgift att restaurera Pilgrim.
1999
Efter en sista färd utan stormast genom Kielkanalen och in i Engelska kanalen nådde Pilgrim
efter många problem Brixham igen den 7 juli 1999, 87 år sedan hon hade seglat ut från
Brixham på väg till Skandinavien. Nu började en omfattande renovering av båten för att få
henne att återigen kunna segla i sina hemmavatten. Ett Pilgrim-bevarande-projekt skapades
för att få ekonomiska möjligheter att genomföra uppgiften. Bord byttes ut i skrovet, däcksplankor likaså, skrovet målades, ny stormast, ny rigg, nytt bogspröt, motorn renoverad, ny
förlängd akter, rorkults-styrning i stället för styrratt, som hon hade fått i Sverige, salong och
kabyss uppiffade, radio och säkerhetssystem moderniserade.

Tillbaka till Brixham
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2001
Sommaren 2001 var Pilgrim färdig för nya seglatser i och kring Engelska Kanalen. Under
följande år skulle hon få fortsatta insatser av frivilliga som gjorde Pilgrim autentiskt
restaurerad till så gott som ny. Nu hade hon fått förlängt liv i minst hundra år till. I maj 2013
fick hon certifikat som möjliggjorde för henne att segla med upp till tolv passagerare och tre
mans besättning. Idag är hon en del av Storbritanniens nationella historiska flotta och dess
maritima arv, ”vår” Pilgrim.
Pilgrim gör idag äventyrsseglatser i form av dagsresor, weekendturer och veckokryssningar
kring Kanalöarna och franska kusten. Nu, 2020, kan hon fira sitt 125:e år som ännu seglande
skepp byggt av trä, hon som en gång låg för ankar i sundet mellan Grönemad och
Källareholmen. Föga anade hon då, vad som väntade henne! Hela 31 olika ägare! Idag ägs
hon av The Pilgrim Heritage Sailing Foundation i England.
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Ny interiör
FAKTA OM PILGRIM
Byggd i Brixham, England
Brixham-registrering
Svenskt register
Typ
Skrovets längd
Skrovets längd vattenlinje
Längd inkl bogspröt
Bredd
Djupgående
Vikt
Höjd stormast (däck till topp)
Antal segel
Motor
Skrovvirke
Bordläggning
Däck
Mast
Antal bäddar

År 1895
BM45
5358
Gaffelriggad ketch
74 fot = 22,5 m
65 fot = 19,8 m
94 fot = 28,6 m
17 fot = 5,2 m
10 fot = 3 m
90 ton
72 fot = 22 m
7
Twin Doosan 5.8,120 BHP Diesel
Engelsk ek
Ek och lärk
Columbian fura
Douglasgran
15 (12 gäster vid charter)

PS
Vill du se Pilgrim under segel, se filmer på ”pilgrimofbrixham.co.uk” eller
”pilgrimofbrixham.org.uk”
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Underlaget för denna artikel är hämtat från boken BM45 PILGRIM, Brixham’s Victorian Sailing Trawler, av Bridget Cusack,
utgiven i Brixham 2013. Kortversionen av boken sammanställd av Jörgen Wickström, Lennart Stjern och Tanums
hembygdsförening / Margareta Arvidsson i Alviken 2020.

Nu seglar Pilgrim i nya hemmavatten
PS
Det är inte många av de andra kuttrarna som såldes till Bohuslän som fick dela Pilgrims
lyckliga slut. De allra flesta har råkat ut för s.k. sjöolycka: blivit beskjutna, blivit sänkta av ubåtar, minsprängda, påseglade, eldhärjade, sprungit läck, strandade, satts på grund,
grundstött, blivit vrak, sjunkit, blivit upphuggna...listan kan göras lång. Av det trettiotal båtar
som hörde hemma i Grönemads närhet för hundra år sedan, återstår idag bara Pilgrim.

