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Inledning
Denna skrift sammanfattar en inventering av spårgående hamn- och varvskranar i Västra Götalands
län som pågått mellan augusti 2017 och februari 2018.
Kranar av den här smått klassiska typen är på väg bort
och det finns idag ett fåtal som ännu är i kommersiell
drift. Containertransporterna som började slå igenom
på 1960-talet är idag i stort allenarådande inom transportindustrin. Transporter av främst bulkvaror är inte
längre så omfattande, vilket inneburit att de klassiska
hamnkranarna blivit färre. Varvsindustrin har minskat
kraftigt i Sverige och med detta även behovet av kranar.
Som jämförelse kan nämnas att Göteborg 1947 hade 194
kranar inom de olika hamn- och varvsverksamheterna
och idag finns tolv kvar, varav tre är i drift. Alla tre
finns på Ringön. Resterande nio kranar har numera
ingen användning. Två är klassade som museikranar,
en som byggnadsminne, och övriga sex kranar återfinns på före detta Götaverkens område och ägs av det
kommunala bolaget Älvstranden Utveckling AB. Idag
finns tjugoåtta kranar av den här typen kvar i Västra
Götalands län.

Syftet med rapporten är förutom att få fram hur många
hamn- och varvskranar av den klassiska typen som
finns kvar i länet, även att vaska fram de som kan var
värdefulla att bevara för framtiden. Nu är tjugoåtta
kranar inte så många mot vad som funnits och alla
kvarvarande kan sägas ha ett kulturhistoriskt värde
enbart på grund av att de finns kvar. Men det finns
också några kranar och miljöer som sticker ut lite mer
och kan tillskrivas ett större kulturhistoriskt värde.
Dessa presenteras närmare i det inledande kapitlet.
Förhoppningen är att kunna göra fördjupande dokumentationer av dessa kranar och miljöer längre fram.
Inventeringen har kommit till på initiativ av Västarvet.
Resultatet publiceras i denna skrift som en fortsättning
på temasatsningen »Moderna Västra Götaland«, en
satsning där länets museer i samverkan med Länsstyrelsen på olika sätt kartlägger och dokumenterar det
moderna kulturarvet. Länsstyrelsen i Västra Göta
land har bidragit med medel till genomförandet. Inventeringen har gjorts av antikvarie Hans Hellman,
Västarvet kulturmiljö.

Två kranar har under tiden som arbetet med inventeringen pågått monterats ned och skrotats. I båda fallen
fanns beslut om nedmontering och skrotning när vår
undersökning inleddes.
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Hamn- och varvskranar
En del av vårt kollektiva minne
2

Kran i Frankfurt-Höchst, Tyskland i maj 2017. Kranen
är bevarad som en del av den nya miljön efter att
hamnverksamheten avvecklats. Nu finns här kaféer,
restauranger och museer samt ett populärt gångstråk
utmed floden Main ner mot Frankfurt.
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De två portalvippkranarna på stadskajen i Örnsköldsvik integreras som en del av den nya bebyggelsen i hamnen.
Kranarna är sedan några år byggnadsminnen. Foto Hans Lindqvist 2013, Wikimedia Commons.

Hamn- och varvskranar utgör en del av vårt gemensamma kulturarv, allt från den lilla kranen på Kållandsö
varv till Eriksbergskranen i Göteborg. De har under
mer än hundra år varit tydliga markörer för industrisamhället och bidragit till samhällets utveckling.
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Antalet hamn- och varvskranar i Västra Götalands
län har minskat betydligt under de sista decennierna.
Avvecklingen har gått snabbt genom att hela transportväsendet har förändrats och containertrafiken tagit
över de mesta av transporterna. De portalkranar som
är kvar är idag värdefulla kulturbärare och många av

dem har höga kulturhistoriska värden. Det finns många
bra exempel på kranar som är bevarade och som ingår
som en väsentlig del av hamnmiljöer med ny karaktär
och användning både i Sverige och ute i Europa och
andra världsdelar.
Två kranar i länet uppbär någon form av skydd av kulturhistorisk betydelse, Eriksbergskranen i Göteborg
som är byggnadsminne och Rysskranen i Trollhättan
som är skyddad genom detaljplan. De två Götaverks
tillverkade kranarna i Lundbyhamnen och på Packhuskajen i Göteborg räknas idag som museikranar.
I övrigt finns inga formella skydd för de kranar som
finns kvar i länet idag.
Inventeringen omfattar samtliga kvarvarande spår
gående kranar av typen portal-och portalvippkranar
inom hamn- och varvsverksamheten i länet idag. Kranarna har ofta en inte helt känd men dock spännande
historia och har självklart betytt mycket för verksamheten i hamnar och på varven, men även varit avgörande
för identiteten för de olika hamn- och varvsorterna.
Alla de 28 kranarna som finns kvar i länet idag har
sammantaget ett högt kulturhistoriskt värde av bara
det skälet att de finns kvar men det finns några kranar
och platser som sticker ut lite mer än de övriga :
• Portalvippkranen i Lidköpings hamn tillverkad
av Francke Werke 1954 är äldst av de kranar som idag
är i drift och är en god representant för många av de
styckegodskranar som har funnits men även fortfarande finns i länet. Kranen används regelbundet

och är väl underhållen och kommer att vara i drift
inom en överskådlig framtid.
• De två Kampnagelkranarna på Gotenius varv
tillverkade 1957 och 1960 är två bra representanter
för de hamn- och varvskranar som har funnits i
Göteborg och i länet. Kranen från 1957 levererades
ursprungligen till Göteborgs frihamn men har funnits på Gotenius varv sedan tidigt 1980-tal. Kranarna
används regelbundet i Gotenius verksamhet.
• I Uddevalla går det fortfarande att se fyra kranar i drift samtidigt på samma kajanläggning, något
som är alldeles unikt i länet. Totalt har Uddevalla
kvar sju kranar i drift.
• På Götaverkens område i Göteborg finns sex kranar kvar. Denna gruppering har en stor symbolverkan
för hamnstaden Göteborg och är några av de sista som
finns kvar av de tidigare dryga tvåhundra kranar som
fanns utmed kajerna och vid varven i staden.
De kvarvarande kranarna utgör en viktig del av Väst
sveriges profil som hamn-, varvs- och industriregion.
Det sammantagna värdet av dessa kranar är stort och
vid förändringar i verksamheten eller annat som kan
vara avgörande för kranarnas framtid måste största
hänsyn tas till det kulturhistoriska värde som den
enskilda kranen eller grupper av kranar har för sin
omgivning.
Kranar är avancerade maskiner som kräver kunskap,
skötsel och kontinuerligt underhåll. Det är därför av
avgörande betydelse att kunskapen om hur dessa maskiner fungerar lever vidare även efter den tidpunkt
när de uppnått sitt kommersiella bäst före datum.
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Kranarna på norra Älvstranden en regnig höstmorgon 2017. En välkänd vy för de flesta göteborgare och b
 esökare.
Foto taget från Älvsnabben i slutet av oktober 2017.
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Det händer alltid något när det finns vatten.
Göteborg har så fin siluett, det är en ren fröjd att titta.
Kerstin Rundström, kranförare vid Götaverken i 40 år
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Liten kranterminologi
Ordlista över de vanligast förkommande begreppen
i rapporten.

Portalkran : Namnet kommer av att
underredet på kranen liknar en portal
som gränslar över ett eller två järnvägsspår. De spårbundna kranarna kunde
förflytta sig längs med kajen. Kranen
är utrustad med en rak lyftarm.

Portalvippkran/vipparmskran : Portalen har samma
funktion som portalkranen med rak arm. Portalvippkranen är utrustad med en vipparm som snabbar upp
och underlättar arbetet vid lastning och lossning samt
vid arbete på kajen.
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Bockkran : Kranen har en tvärbalk som bärs upp av
stödben som löper på räls. Denna typ av kran förekommer vanligast över en torrdocka men även på flytdockor.
Lyfter betydligt mer än vad en ordinär kran kan göra
och kan genom att den är spårbunden betjäna stora ytor.

Tornsvängkran/tornkran: är en
lyftkran med en fast bom som är
svängbar kring en vertikal axel
på ett fast torn. Kranen används
vanligtvis vid konstruktion av
höga byggnader

Brokran : Kranen går på räls längst arbetsområdet och genom lyftanordningen på den så kallade bryggan kan man
lasta och lossa tvärs färdriktningen från
exempelvis båt till järnvägsvagn. Brokranar finns i flera utföranden och är
snarlika en bockkran. Bryggan är i de
flesta fall utförd som en fackverks
konstruktion och bryggan är ofta
längre än spännvidden på kranens
ben, vilket gör att den kan liknas
vid en bro.

Tunglyftskran : Lyfter tunga laster på upp till ett par
hundra ton. Lyfter i de flesta fall enbart i vertikal riktning och är förankrad i en motvikt, ofta då med vajrar
en bit bort.

Mobilkran : Denna typ av kran går på hjul och drivs
med dieselmotor vilket gör den mycket flexibel. Kranarmens rörelser regleras med hydraulkolvar. Den
vanligaste krantypen som används idag vid de flesta
lyftarbeten.
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Kranar och tillverkare
– en historisk översikt

Kranar i Göteborgs hamn förevigade på vykort någon gång på 1960-talet.
Vykortet är daterat 12 januari 1970 med destinationsort Stockholm.
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Portalkranar

De första portalkranarna började användas i Sverige i
början av 1900-talet. De första elektriskt drivna kajkranarna ställdes upp i Hamburg år 1890 som en försöksanläggning och den första permanenta anläggningen togs
i bruk 1894 i Rotterdam. Götaverken var tidigt ute och
i Götaverken AB :s arkiv finns material från 1909 om
bland annat en 5 tons dubbelportalkran och 2,5 tons
dubbelportalkranar. Kranar tillverkade av Götaverken
finns kvar än idag i Trollhättan och Göteborg vilka
finns att läsa om längre fram i rapporten.
Sveriges första vipparmskran levererades till Stockholms hamnförvaltning 1928. Den placerades i stadsgårdshamnen och lyfte fem ton på enkel lina. Tillverkare
var Holmens Gjuteri & Mekaniska Verkstad, Torshälla.
Totalt i Sverige fanns år 1947 669 hamnkranar varav
Göteborg och Stockholm tillsammans hade 357, alltså
något mer än hälften av Sveriges alla kranar. Antalet kranar i nuvarande Västra Götalands län var 1947
totalt 213 varav Göteborg hade 194 av dessa. Antalet
kajmeter per kran var då 62 meter i Göteborg och 120
meter i Stockholm. Göteborg hade som mest över 220
kranar på tidigt 1950-tal. Från sent 1950-tal började
antalet kranar minska för att idag vara tolv till antalet,
varav tre används. I den 325 sidor tjocka utredningen om Svensk Hamnbyggnadspolitik från 1949 finns
många spännande fakta kring de svenska hamnarna
Kranar var även ett tacksamt motiv för de med en
konstnärlig ådra. Här är en skiss från Vindragargatan 1A,
år 1974 av arkitekt Mikael Hedin. Kranen närmast står i
Lundbyhamnen.
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Tillverkningsskylt i TAKRAF-kranen vid Hönsäters hamn.

och en beskrivning av den explosionsartade utveckling
som svensk hamnverksamhet gick igenom efter andra
världskriget.
Efter andra världskriget köptes ett antal överblivna
kranar från krigsvarven i USA till Sverige. Städer som
Landskrona, Stockholm, Uddevalla och Göteborg fick
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ett antal levererade. Hur många det blev totalt är inte
klarlagt men till Göteborg och Götaverken köptes minst
tretton stycken och Landskrona köpte fyra. Tillverkare
var bland annat Colby, Washington Cranes och American Hoist & Derrick. En Washingtonkran finns idag
bevarad på Beckholmen Stockholm. Begagnade kranar
var billigare i inköp än helt nya, och hade bra kapaci-

tet. Några kranar på Götaverken från 1941, tillverkade
av den amerikanska firman Colby, lyfte 30 ton. Inget
revolutionerande i dessa sammanhang men priset var
säkert avgörande samt att de kunde levereras snabbt
från de nu sysslolösa krigsvarven i USA.
Antalet hamn-och varvskranar är numera betydligt
färre i Sverige än under sin storhetstid på 1950- och
1960-talen och har till stora delar ersatts av främst
containerkranar och olika mobila lastanordningar. I
Västra Götalands län finns idag tjugoåtta kranar kvar
som samtliga redovisas i denna rapport. Fjorton av
dessa används i hamn- och varvsverksamhet och finns
i Uddevalla, Lidköping, Vänersborg, Hällekis, Stenungsund, samt på Ringön i Göteborg. Av de kvarvarande
tretton kranarna är en förklarad som byggnadsminne
och en har fått skydd i detaljplan. Återstår elva stycken
varav bland annat sex kranar finns vid Norra älvstranden på före detta Götaverkens område.

Företagen

Det finns ett stort antal verkstadsföretag som genom
åren har tillverkat kranar av den typ som redovisas
här. Utöver dessa finns ytterligare ett antal andra verkstadsföretag som tillverkat kranar till svenska hamnar
och varv. För att ge en bild av de tillverkare som finns
representerade i inventeringen följer här en kort historik
om varje företag.
Kombinat TAKRAF, VEB Kranbau Eberswalde
Företagets historia började 1902 då ingenjören Robert
Ardelt öppnade ett industrikontor i Eberswalde, Tyskland. År 1904 grundades Robert Ardelt & S öhne Maschi-

nenfabrik som 1912 ändrade namn till Ardelt-Werke
GmbH. Företaget tillverkade maskiner för bland annat
gjuteriindustrin, kranar av olika typer och vägmaskiner. Mellan 1933 och 1945 var företaget en del av den
tyska krigsindustrin. Efter kriget förstatligades Ardelt
Werke och familjen Ardelt fick lämna företaget. Familjen flyttade till Niedersachsen och startade där företag
i Wilhelmshaven och Osnabrück. Dessa företag slogs
1953 ihop med Friedrich Krupp och fick nu namnet
Krupp-Ardelt GmbH. Företaget gick efter en tid helt
upp i Kruppkoncernen.
Ardelt Werkes maskiner mm transporterades efter
kriget till Sovjetunionen som krigsskadestånd. År 1948
rekonstruerades företaget och blev ett folkägt företag i
DDR, Tyska Demokratiska Republiken, mer populärt
kallat Östtyskland. Namnet på företaget blev TAKRAF
VEB Kranbau Eberswalde. Skriver man ut hela företagsnamnet blir det Tagebau, Ausrüstungen, Krane
und Förderanlagen, VolksEignen Betriebe Kranbau
Eberswalde. Krantillverkningen var en del landets exportindustri som genererade västvaluta till DDR vilket
var en viktig del i den östtyska statens ekonomi.
Efter murens fall i november 1989 privatiserades företaget den 1 mars 1990. Efter ett antal ombildningar och
köp är nu tillverkningen tillbaka i bolaget Kirow-Ardelt
GmbH. Cirkeln är sluten.
Kone OY, Finland
Kone är ett finländskt företag grundat 1910 som tillverkar samt underhåller hissar, rulltrappor, port- och
dockningssystem samt kranar och traverser. Kone
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sysselsätter över 32 000 anställda i 49 länder och har
800 servicekontor. Företagets huvudkontor ligger i
Kägeludden, i stadsdelen Otnäs i Esbo.
Av företagets namn kan man förstå att företaget sysslar
med maskiner då det finska ordet »kone« betyder just
»maskin«.
Moderföretaget Kone OY i Finland startade ett försäljningskontor i Södertälje 1958. Verksamheten var
lyftkranar och hissar. År 1968 blev Kone OY delägare
i Asea-Graham, som fått sitt namn när hissföretaget
Graham Brothers anslutits till Asea-koncernen 1948.
Graham Brothers, grundat redan 1860, sålde sin första
hiss 1887 och började med rulltrappor år 1935 genom
sin leverans av den första svenska rulltrappan till varu
huset EPA.
År 1974 fick verksamheten namnet Kone Hissar AB när
Kone övertog alla aktier i företaget.
År 2001 fick KONE Hissar AB i Sverige, KONE AS i Norge
och KONE A/S i Danmark gemensam organisation. I
mars 2003 bytte KONE Hissar AB namn till KONE AB.
2010 firade företaget hundra år som hissföretag, då
man kunde se tillbaka på många hiss- och rulltrappleveranser, som till exempel till Katarinahissen och
Kaknästornet i Stockholm. År 2011 avvecklade Kone
det sista kvarvarande dotterbolaget i Stockholm.
Francke Werke, Bremen, Tyskland
Grundaren Carl Francke föddes 1843 i Magdeburg.
Han utbildade sig till rörmokare och startade 1872 en
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verkstad för installation av gas-, vatten- och ångvärme
system. År 1875 grundade han ett företag i Bremen med
namnet Francke Werke som under många år byggde
gassystem i ett stort antal städer. År 1892 grundade
Francke företaget Brem AG Central, för att administrera
produktion och transport av gas, vatten och elektricitet
i Bremen. Som mest hade företaget över tusen anställda.
Produktionsanläggningarna blev svårt skadade under
andra världskriget. Tillverkningen kom igång igen efter
kriget och pågick i dryga tio år. Bolaget likviderades
21 augusti 1957. Anläggningarna togs över av Maschinenfabrik Friedrich Kocks.
Som kuriosa kan nämnas att en gata i Bremen-Neustadt
uppkallades efter Carl Francke 1954. Namnet blev kort
och gott Carl Francke Strasse.
Aarhus Maskinfabrik, Århus, Danmark
Aarhus Maskinfabrik grundades 1925 och var fram
till 1988 ett privatägt företag. Tillverkningen bestod
ursprungligen av transportanläggningar, hydrauliska
maskiner, kranar och olika typer av järnkonstruktioner. På 1930-talet övergick fabriken alltmer till att
specialisera sig på att bygga kranar. Antalet anställda
var strax efter 1945 cirka 110 personer. Fabriken producerade årligen fyra till fem kranar till beställare främst
i Danmark, Norge och Sverige. År 1985 levererades två
containerkranar till Göteborgs hamn. Mot slutet av
1980-talet stod det klart att fabriken inte längre kunde
drivas som ett familjeföretag och finska Konecranes var
spekulant på verksamheten. Tilltron till Konecranes
avsikter med eventuellt köp av Aarhus Maskinfabrik var
inte stort så fabriken såldes till en dansk investorgrupp.

Fabriken ägdes nu genom investorgruppen av bland
annat olika fackföreningar och pensionskassor. År
1990 uppfördes en ny fabrik och syftet var att utveckla
verksamheten med de nya ägarna. Antalet anställda
växte till 185 personer men förväntningarna blev inte
de tänkta och i maj 1993 gick fabriken i konkurs. Århus
Flydedoks AS köpte resterna av verksamheten som
bestod av tio anställda samt fabriksanläggningen. År
2008 hade fabriken fem anställda och en omsättning
på 15 miljoner kronor. Samma år såldes verksamheten
till finska Konecranes.
Kampnagel AG, Hamburg, Tyskland
Nagel & Kaemp grundades 1865 och 1875 byggde före
taget en egen maskinfabrik i Hamburg-Winterhude.
1889 omvandlades företaget till ett aktiebolag. Efter
detta gick man från att tillverka maskiner till kvarnindustrin till att tillverka fartyg och hamnkranar. År
1934 ändrades namnet till Kampnagel AG. Under andra
världskriget ställdes företaget om till krigsproduktion.
Efter kriget återupptogs den tidigare tillverkningen. Efterfrågan på hamnkranar av traditionell typ minskade
drastiskt under 1960-talet då containertrafiken blev
vanligt förekommande på den internationella marknaden. År 1968 såldes företaget till Mannesmann Demag
AG. Efter detta tillverkades gaffeltruckar fram till 1981
då verksamheten upphörde helt. Tanken var nu när
Hamburgs stad tog över att riva industribyggnaderna
och bygga bostäder. Verkligheten ville något annat och
istället bildades ett kulturcentrum som höll till i sex
av de tidigare industribyggnaderna. År 1993 bildades
Kampnagel International Kulturfabrik GmbH. År 1997
såldes en del av fastigheten och dessa byggnader revs

Idag tillverkas inga kranar i Kampnagels fabrikslokaler !

men de sex övriga byggnaderna blev kvar och utgör
idag en framstående del av kulturlivet i Hamburg och
Tyskland.
Maschinefabriek
Hensen, Rotterdam, Holland
Företaget startade 1875 och sysslade med olika typer av
reparationsverksamhet. År 1910 började en storskalig
produktion av hissutrustningar. År 1940 arbetade cirka
250 personer på företaget. Under kriget 1939–1945 höll
företaget igång sin verksamhet genom att arbeta med
underhåll i Rotterdams hamn. Efter kriget började
företaget tillverka kranar och verksamheten flyttades
till en ny fabrik i Eemhaven 1955. Företaget växte ytterligare och hade 1963 600 anställda. Nu tillverkades
både hissar och kranar som såldes över i stort sett hela
världen. En av de största kranarna såldes till hamnen i Madras, Indien och hade en lyftkapacitet på 120
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ton. År 1967 förvärvades Hensen av industriföretaget
Stork. Företaget fick nu namnet Stork-Hensen. År 1984
förvärvades Stork-Hensen av företaget Grootint som
bildade företaget Grootbouw BV och i samband med
detta försvann företagsnamnet Stork-Hensen.
AB Götaverken, Göteborg, Sverige
Alexander Keiller – född 1804 i Dundee, Skottland – var
en skotsk affärsman som kom till Göteborg 1825. År 1840
köpte Keiller två sammanhängande tomter på tillsammans 8 000 kvadratmeter vid Skeppsbron i Göteborg.
Området begränsades i norr av Lilla Badhusgatan, i
söder av Verkstadsgatan och i öster av Stora Badhusgatan. Här startade Keiller en mekanisk verkstad år 1841.
En viktig del av den nya verkstadens tillverkning utgjordes av ångmaskinsanläggningar och kraftöverförande
utrustning såsom transmissioner och axelledningar
till de mest skilda företag. En annan viktig tillverkningsgren för de tidiga mekaniska verkstäderna gällde
redskap för lantbrukets behov. Det första fartyg som
byggdes på verkstaden ( vid Skeppsbron ) var en liten
järnångare som levererades den 10 april 1847 och fick
namnet »Kare«. Beställare var Kungliga Flottan.
På 1860-talet flyttades varvsrörelsen över till den plats
på Hisingen som den sedan hade fram till nedläggningen. År 1867 gick Keillers Verkstad i konkurs. Samma
år bildades Göteborgs Mekaniska Verkstadsaktiebolag. Fram växte ett helt omdanat varv med nya fartygsbäddar, modernare verkstäder samt rationellare
transporter.
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Samtliga verkstäder stod under den Keillerska släktens
ledning fram till år 1906 då rörelsen övertogs av ett
nybildat företag : »Göteborgs Nya Verkstadsaktiebolag«
med telegramadress »Götaverken«. Övertagandet av
den Keillerska rörelsen innebar att alla maskiner och
inventarier från stadssidan fick flyttas över till Hisingssidan och en kraftig upprustning av varvets kapacitet
påbörjades. Vid den här tiden hade Götaverken börjat
tillverka kranar till bland annat hamnen i Göteborg.
År 1916 fick varvet sitt slutliga namn ; AB Götaverken.
Götaverken kom att inta platsen som Sveriges ledande
skeppsvarv under 1910-talet. Varvet var år 1920 sett till
antal anställda arbetare stadens näst största företag
efter SKF, Svenska Kullagerfabriken.
I mitten av 1930-talet hade verksamheten vuxit så att
Götaverken var världens största skeppsvarv. År 1940
förvärvades Öresundsvarvet i Landskrona. Framförallt
under krigsåren och därefter ( 1939–1949 ) gjorde varvet
enorma vinster, bland annat som reparationsvarv för
krigsskadat tonnage. Utvecklingen accelererade sedan
under 1950-talet med en omfattande nybyggnadsverksamhet och kröntes under 1960-talet med stora investeringar i nya varvsanläggningar. Varvet tillverkade
också dieselmotorer på licens redan år 1915, då man
ingick ett avtal med det danska företaget Burmeister
& Wain. År 1939 levererades de första dieselmotorerna av Götaverkens egen konstruktion. Varvet var det
enda i Sverige som utvecklade egna motorer och alla
fartygsleveranser från Götaverken och dotterbolaget
Öresundsvarvet utrustades med dem.

Lastning av fartyg i Uddevalla hamn 1970. I bakgrunden syns tre nylevererade Konekranar posera på kajen. Till höger i
bakgrunden syns två så kallade yankeekranar som levererades begagnade till varvet i Uddevalla från USA strax efter andra
världskrigets slut 1945. Bilden är signerad C. C. och vann andra pris i en fototävling, Kamerajakt i Uddevalla, i tidningen
Bohusläningen. Bilden tillhör Bohusläns museum.
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Götaverken förvärvade 1957 ett markområde vid Arendal norr om inloppet till Göteborg. Arendalsvarvet
blev ett specialvarv för bland annat tank-, malm- och
bulkfartyg. Fredagen den 1 mars 1963 lades den första sektionen ned i byggdocka III. När anläggningen
invigdes i maj 1963 var den världsunik genom att det
mesta av fartygsbyggnationen skedde inomhus. I takt
med att Arendalsvarvet kom i drift avvecklades också
byggnationen vid det gamla varvet och sista sjösättningen där ägde rum 1968. Därefter omdanades Cityvarvet
till att bli ett utpräglat reparationsvarv.

Pohlig-Heckel-Bleichert Vereinigte
Maschinenfabriken AG ( PHB ), Köln, Tyskland
Företaget bildades 1962 genom en fusion mellan Seilbahnhersteller Pohlig, Köln och Heckel und Bleichert,
Leipzig. Företaget var ett av de största inom sin bransch
i världen. Företaget tillverkade bland annat linbanor,
kranar, broar och mängder av andra maskiner och
utrustningar till den tunga industrin. Senare slogs
PHB ihop med Weserhütte AG och fick då namnet
PHB-Weserhütte AG. 1987 gick företaget i konkurs och
köptes upp av industriföretaget Orenstein & Koppel AG.

I slutet av 1960-talet drabbades Götaverken av en akut
finansiell kris som resulterade i att Götaverken övertogs av Salénrederierna AB. Varvskrisen på 1970-talet
innebar att det inte fanns beställare av tanktonnage
längre till varven i Göteborg. Salénrederierna kunde
under dessa omständigheter inte ekonomiskt driva
Götaverken vidare. Det statligt bildade Svenska Varv
övertog därför koncernen i sin tur år 1977. Under
denna sista period i Götaverkens historia sökte man
efter alternativ till den traditionella produktionen av
tank- och malmfartyg. Detta resulterade i en akut likviditetskris som blev accelererande och innebar att
staten fick inrätta en så kallad stödekonomisk statlig
»varvsakut«. År 1989 levererades så statsisbrytaren
»Oden« från Arendalsvarvet som Götaverkens sista egenbyggda fartyg. Därmed var det definitivt slut
med Götaverken och Arendalsvarvet och en månghundraårig skeppsbyggarverksamhet i Göteborg.
Reparationsverksamheten på Cityvarvet lades ned 2014.

AB Landsverk, Landskrona, Sverige
Företaget grundades 1872 av fabrikören Johan Pettersson och handlanden Alexander Olsen under namnet
Petterson & Olsen. Från 1875 var namnet Landskrona
Gjuteri och Mekaniska verkstad. År 1899 ändras åter
firmanamnet efter en ombildning och denna gång till
Landskrona Nya Mekaniska Verkstads AB. År 1928
fick företaget sitt slutgiltiga namn AB Landsverk. Tillverkningen var diversifierad och bestod av lantbruksredskap, spisar, ugnar och handelsgjutgods samt järnvägsvagnar. År 1918 utökades verksamheten till att även
tillverka hamnkranar och anordningar till socker-och
cellulosaindustrin. År 1920 såldes hälften av aktierna
till det tyska industriföretaget GHH, Gutehoffnungshütte, Aktieverein für Bergbau und Hüttenbetrieb. År
1929 började företaget även att tillverka pansarbilar
och stridsvagnar främst till den svenska krigsmakten.
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Under mellankrigstiden blev Landsverk en viktig forsk
nings- och utvecklingsanläggning för den tyska vapenindustrin som efter första världskrigets slut bland annat
förbjudits att inneha bepansrade stridsfordon. År 1935
tillsattes en nära släkting till den tyske kanslern Otto
von Bismarck, Klaus Herbert von Bismarck, som chef.
Tanken var att han skulle leda företaget när Tyskland
gick segrande ur andra världskriget. Så blev det inte,
och Klaus Herbert försvann ur styrelsen redan 1942.
Efter andra världskriget bildades i Sverige en myndighet
vars uppgift var att avveckla tyska intressen i Sverige,
Flyktkapitalbyrån. Företaget hamnade mitt i den internationella storpolitiken då Sverige hade undertecknat
Washingtonavtalet som innebar att tyska tillgångar
skulle avvecklas. Flyktkapitalbyrån var verksam fram
till 1956.
Landsverk såldes 1947 till Kockums Mekaniska Verkstads AB. År 1953 upphörde tillverkningen av järnvägsvagnar och tio år senare lades smidesverksamheten
ned och istället började man bland annat tillverka
grävmaskiner. Ekonomiska problem gjorde att gjuteriverksamheten och krantillverkningen lades ned
1967. År 1968 ändrades namnet till Kockum-Landsverk
AB och stridsvagnstillverkningen började avvecklas.
Grävmaskinstillverkningen lades ned 1972 och 1979
övertogs företaget av Statsföretag och blev ett dotterbolag till Kalmar Verkstad AB. Volvo BM övertog den
förlusttyngda verksamheten 1982. Efter en tids omorganisationer sorterade företaget under VME Industries
Sweden AB. År 1991 flyttades kvarvarande tillverkning
till Polen och 1992 lades företaget ned.

Reklam från 1939. Tolv kranar av Stothert & Pitts
tillverkning har sålts till Göteborgs hamn. Tre till
Frihamnen och nio till Masthuggskajen.
Arkivhandling, Göteborgs stadsmuseum.
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Inventerade kranar
i Västra Götalands län
22
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Här följer nu en redovisning av samtliga kranar som
inventerats i projektet. Fältarbetet har utförts under
perioden augusti 2017 till februari 2018. Intervjuer och
fotografering har sedan kompletterats med arkivbesök
och litteraturstudier.
Hamnanläggningar är idag inga publika områden utan
är genom lagstiftning sedan 2004 skyddsområden.
Besöken i hamnarna har genom detta föregåtts av ett
samtal på telefon till berörd hamnanläggning. Kranar är
till sin natur rätt höga, ibland väldigt höga och kan på
grund av detta bli svårfotograferade då kameran oftast
måste riktas upp mot himlen och där kan man hitta
både sol och ljusa moln som ger skarpa kontraster, därav
den ibland något ojämna fotokvaliteten i rapporten.
Att inventera kranar är inget för den höjdrädde, om
man har som ambition att få följa med upp i en kran.
Branta stegar på utsidan och ibland även inne i kranarna
i trånga utrymmen gör att det kan kännas lite darrigt att
ta sig upp men det är det värt när man väl står däruppe.
Det känns som en egen liten värld i förarhytten och
maskinrummet. Har man tur får man även en förevisning hur det går till att köra en kran. »Ha alltid linan
eller kranarmen i rörelse« var uppmaningen när den
äldsta kranen i Lidköping kördes, då utnyttjar man
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krafterna på bästa sätt när man lossar kol eller sand.
Yrkeskunskap när den är som bäst ! På varven gällde
det att ha millimeterprecision och kunna kompensera
för de naturkrafter som kunde ställa till det. Framför
allt om man körde en kran på en flytdocka i Göta älv !
Vågorna från när det blåste eller när ett fartyg passerade
kunde ställa till det även om de var små – men uppe i
kranen svajade det rejält. Historierna kring kranarna
har varit många och det kan vara dags att plocka upp
dessa så länge kunskapen finns kvar.
Kartan på nästa sida visar i vilka orter de inventerade
kranarna är belägna. Siffrorna följer numreringen i
rapporten med början med nummer 1 i Göteborg och
avslutar med nummer 28 i Åmål.
Ort				Nummer
Göteborg			1–12
Hönsäters hamn, Hällekis
13
Kållandsö varv			14
Lidköping			15–17
Stenungsund			18
Trollhättan			19
Uddevalla			20–26
Vänersborg			27
Åmål				28

28

14
13

20–26

27

15–17

19
18

1–12
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Göteborg
Vi valde att renovera befintlig
kran på grund av dess
funktionalitet och robusthet.
Alternativet hade varit
att anskaffa en ny kran,
typ byggkran,
vilket hade blivit
både dyrare och
mindre robust.
Mats Gotenius, VD Gotenius varv
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1. AB Gotenius varv, Ringön

Ägare : AB Gotenius varv
Tillverkare : Kampnagel AG, Hamburg
Tillverkningsår : 1957
Historik: Kranen är tillverkad för att ursprungligen användas i Göteborgs frihamn. Den ställdes av 1980 och
kom till Gotenius varv 1981. Sista tiden fram till hösten
2017 har kranen använts sparsamt och var i stort behov
av upprustning. Efter detta har den renoverats maskinellt
och målats av Gotenius varv och kommer fortsättningsvis
att åter användas i varvets verksamhet. Bilden till höger
visar kranen i upprustat skick i februari 2019. (Foto Hans
Bergum, Gotenius varv). Den är en av tre kvarvarande
portalkranar i Göteborg som är i drift idag.
Tekniska data : Spårgående portalkran. Portalens spårvidd 7 meter. Lyftkraft 5 ton vid 18 meters radie. 3 ton
vid 25 meters radie och 2 ton vid 30 meters radie. Totalt
väger kranen 100 ton.
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Kampnagelkranarna på Gotenius varv
tillverkade 1957 och 1960 är två bra
		
representanter för de hamn- och
varvskranar som har funnits i 		
			
Göteborg och i länet.

Övriga kranar på Gotenius varv: Från vänster till höger: -Liebherr 45A/55. Tillverkningsår 1964. 30 meters bom och 3,7 tons
lyftförmåga. Kom till varvet på 1970-talet från Bostadsbolaget byggnadsverksamhet. -Raimondi modell LR 60 med portal
specialbyggd för varvet. 30 meters bom och 5,0 tons lyftförmåga. -Tornborg modell Magni 46. Fast monterad vikarmskran.
Utsträckt vikarm till 25 meter och lyftförmåga 2,2 ton. Kom till Gotenius varv 1987 från Arendalsvarvet. Byggår okänt.
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2. AB Gotenius varv, Ringön

Ägare : AB Gotenius varv
Tillverkare : Kampnagel AG, Hamburg
Tillverkningsår : 1960
Historik : Kranen är tillverkad för Lindholmens
varv i Göteborg och kom till Gotenius på våren 1990.
Uppfördes på nuvarande plats i november 1990 och togs
i drift våren 1991. Den målades redan på 1970-talet i
Cityvarvets färger efter att Lindholmens varvsverksamhet gått upp i Götaverken Cityvarvet. År 2015 målades

den i samma färgsättning som tidigare. Denna kran
är en av de sista storvarvskranarna som är i drift i
Göteborg.
Status: Kranen är i gott skick och kommer att användas
i verksamheten inom överskådlig framtid. En av tre
kvarvarande portalkranar i Göteborg som är i drift idag.
Tekniska data: Spårgående portalkran med balanserad
motvikt. Portalens spårvidd 6 meter. Lyfter 20 ton ut
till 18 meter och 8 ton ut till 30 meter. Högsta lyfthöjd
med bommen uppfälld är 41 meter och med bommen
utfälld 30 meter. Totalt väger kranen 200 ton.
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42

24
47

Norra älvstranden,
Götaverkens kranar
30

Götaverken har haft ett stort
antal kranar av flera olika tillverkare. Under årens lopp har
förändringar inom tillverkningen på varvet gjort att kranar har
flyttats mellan olika platser på
Götaverken beroende på vilka
behov som fanns. Att följa kranarnas olika placeringar och inventarienummer har inte varit
givet så en viss reservation måste
göras kring detta.
När Arendalsvarvet var under
byggnad från slutet av 1950-talet
gjordes planer upp för hur kranbeståndet skulle se ut på det nya
varvet. Hensenkranarna köptes
in nya till Arendal men en del
äldre kranar skulle flyttas från
Götaverken till Arendal. Tidplanen för Hensenkranarna
var följande för 100-tonskranarna : Kran 11 skulle vara klar
på mittvallen 15 maj 1962 och
kran 10 den 15 juni 1962. För
Till vänster syns alla Götaverkens
kranar från luften och till höger
från Lundbyhamnen genom
portalen på kran 50.
En samlad bild av de kranar
som fanns kvar efter cityvarvets
nedläggning 2014.
Foto Lars Bygdemark.

Att få laga fartyg med stora skador
och sedan se dem åka iväg,
det var en så skön känsla.
Det var yrkesstolthet.
Kerstin Rundström, kranförare vid Götaverken i 40 år
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Foto Madeleine Ekman
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3 5-tonskranarna gällde följande. Kran 21 skulle vara
klar på östra dockvallen 15 juli 1962 och kran 20 den 1
september 1962. I planerna ingick att bygga om bäddkranarna 27, 28, 30 och 31 genom förlängning av kranarmar
och utbyte av maskineri. Även portalens spårvidd skulle
utökas till 15 meter från 7,6 meter. Dessa fyra var »20
år gammalt s.  k. amerikanskt surplusmaterial« inköpta
strax efter kriget från krigsvarven i USA. Även vid en
ombyggnad ansågs inte dessa kunna uppfylla kraven
utan det var mer fördelaktigt att köpa nya kranar.
Skulle en nyanskaffning av kranar med optimala
data (D enligt tabell och diagram) visa sig helt
omöjligt (merkostnad ca 3 milj. kr) skulle det ur
Arendalsvarvets synpunkt vara bättre med en
överflyttning av de befintliga nya kranarna nr 41,
42, 43 och 45 (C enligt tabell och diagram) utan
ombyggnad (besparing ca 1 milj. kr).

Ur rapport från Driftskontoret den 1 april 1959

Dessa fyra identiska kranar var tillverkade av Kampnagel mellan åren 1954 och 1957. Kranarna 42 och 43
finns idag kvar på Norra Älvstranden. I olika dokument
i Götaverkens arkiv går det att läsa om dessa kranars
användning inom Götaverken. De ansågs moderna vid
tiden för Arendalsvarvets byggande och var därför aspiranter för att flyttas dit ut. Vad som har framkommit
av arkivmaterialet är att 41, 42 och 45 placerades ute på
Arendal. Även om kran 43 fanns med i planerna verkar
den ha fått stanna inne på Götaverken då den finns med
på en plan över kranarnas placering 1974 och är då liksom
nu placerad på Hammarkajen. De kranar som flyttades

ut byggdes om med ny portal och fick då ny spårvidd, 15
meter istället för som tidigare 10,4 meter. Kran 42 flyttades troligen tillbaka till nuvarande placering runt 1974.
Hensenkranarna som står på Stapelkajen idag flyttades
till Götaverken 1974 troligen i samband med att kran 47
levererades. Hensenkranarna byggdes i samband med
flytten om till sitt nuvarande utseende med nya kran
armar. Vid leveransen av dessa till Arendal 1962 hade
de en lyftkraft på 100 ton. Den blev efter ombyggnad
90 ton men i gengäld så kunde kranarna nu lyfta mer
på längre utliggning. Götaverken Reparation hade efter
1974 nu ett antal moderna kranar till sitt förfogande.
Kranarna har idag ett synnerligen stort symbolvärde
för Göteborg som hamn- och varvsstad. Samtliga sex
kranar måste ses som en helhet i det pågående arbetet
med utvecklingen av området.
Sammanfattningsvis ser kranbeståndet ut enligt följande i februari 2018 :
• Kran 10 : Maschinefabriek Hensen ; Rotterdam.
Tillverkningsår 1962
• Kran 11 : Maschinefabriek Hensen ; Rotterdam.
Tillverkningsår : 1962
• Kran 24 : AB Landsverk, Landskrona. Tillverkningsår : 1947
• Kran 42 : Kampnagel AG, Hamburg. Tillverkningsår : 1954
• Kran 43 : Kampnagel AG, Hamburg. Tillverkningsår : 1955
• Kran 47 : Kone OY, Finland. Tillverkningsår : 1974
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3–4. Norra Älvstranden,
kran 10 och 11

Ägare : Älvstranden Utveckling AB
Tillverkare : Machinefabriek Hensen, Rotterdam
Tillverkningsår : 1962
Historik : Tillverkades ursprungligen för Götaverken
Arendal. Kranarna började monteras i mars 1962 efter
sedvanlig anbudsupphandling där ett antal svenska
och utländska tillverkare fick möjlighet att komma
in med offerter. Det fanns planer på att beställa fyra
100-tonskranar men det blev slutligen två och dessa fick
nr 510 och 511. Kranarna var verksamma på Arendals
varvet fram till 1974 då det flyttades till GVR, Götaverken
Reparation. I samband med flytten byttes kranarmarna
ut till nuvarande utformning, vilket innebar att kranarna nu fick längre utliggning. Lyftkraften ändrades
då från 100 ton till 90 ton. Den stora förändringen
förutom lyftkraften blev nu att kranarna kunde lyfta
25 ton ut till 57 meter istället som det ursprungliga
25 ton ut till 48,5 meter. En väsentlig kapacitetsförbättring i dessa sammanhang. Kranarna 10 och 11 är
efter bockkranen på Eriksberg de två kraftfullaste
kranarna i Göteborgs innerhamn. På Arendalsvarvet
hade kranarna inventarienummer 510 och 511. Vid
flytten till GVR fick dom nummer 10 och 11.
Status : Kranarna var i drift fram till nedläggningen
av reparationsverksamheten 2014.
Tekniska data : Spårgående portalvippkran. Portalens
spårvidd 15 meter. Lyfter 90 ton på 20 meters utliggning, 42 ton vid 38,5 meters utliggning och 25 ton vid 57
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Kran 11.

meters utliggning. Hjälplinan lyfter 5 ton vid 60 meters
utliggning. Hjälplinan är den lilla kroken längst ut på
kranarmen. Lyfthöjden är 36 meter.

Ovan, kran 11. Bilden nedan visar del av maskinrummet
i kran 10.

Ovan och nedan, kran 10.
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Det har varit en bullrig,
smutsig arbetsplats.
Jag har försökt vara
rädd om öronen,
så att barnbarnen
ska kunna
viska hemligheter.
Kerstin Rundström,
kranförare vid Götaverken i 40 år
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5. Norra Älvstranden, kran 24

Ägare : Älvstranden Utveckling AB
Tillverkare : AB Landsverk, Landskrona
Tillverkningsår : 1947
Historik : Kranen är den enda kvarvarande av de
fyra kranar som företaget AB Landsverk tillverkade
för Götaverken. 1926 tillverkades två kranar som fick
inventarienumren 15 och 16 och 1947 två kranar som
fick nummer 24 och 25. Kran 24 eller 25 monterades ned
någon gång efter 1987. Vid denna tidpunkt var 15 och
16 nedmonterade. Det är oklart vilken av kranarna 24
eller 25 som är kvar idag. Arkivmaterialet ger inte svar
på denna fråga men kran 24 är den som förekommer
på ritningarna i olika sammanhang och det kan då
antas att det var kran 24 som Götaverken ansåg vara i
bäst skick och genom detta blev den kvar.
Status : Kranen är den äldsta av de sex kranar som finns
kvar på före detta Götaverkens område idag. Kranen
användes fram till 2011.
Tekniska data : Spårgående portalvippkran. Portalens
spårvidd 10,4 meter. Längd mellan buffertar 24,85 meter.
Största lyfthöjd 35 meter. Lyfter 12 ton vid 21 meters
radie, 6 ton vid 35 meters radie och 3 ton med lilla
kroken vid 35,82 meters radie.
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6. Norra Älvstranden, kran 42
Ägare : Älvstranden Utveckling AB
Tillverkare : Kampnagel AG, Hamburg
Tillverkningsår : 1954

Historik : Tillverkad för Götaverkens verksamhet i
Göteborgs hamn. I dokumentet Kranutrustning på
GVG 19.6 1967 finns en notering om att kranen är placerad på GVA, Götaverken Arendal. Nybyggnationen
på Götaverken Arendal startade 1963 och efter det blev
Götaverken, GVR, ett renodlat reparationsvarv. Kran
42 och de identiska kranarna 43 och 45 var på tidigt
1960-tal planerade att placeras ute på Arendal. Kran
41 var placerad på Arendal redan från runt 1959–60.
I samband med flytten till Arendal skulle portalerna
byggas om och spårvidden vidgas från 10,4 meter till
15 meter. Om det blev alla fyra kranarna som slutligen
hamnade ute på Arendalsvarvet är inte känt. Det finns
ett dokument angående ombyggnad av kran 41 och
den skulle vara avslutad 1 februari 1962. Kran 42 har
idag en ombyggd portal enligt den utformning som
kran 41 skulle få och som finns på en ritning daterad
10 januari 1961. Ombyggnaden av portalen utfördes
på Götaverken men materialet kom från Kampnagel
och boggierna sändes till Kampnagel i Hamburg för
ombyggnad. Kranarna 41, 42, 43 och 45 var ursprungligen identiska och tillverkade mellan 1954–57. När
kran 42 kom tillbaka till GVR är inte känt men troligen
skedde dettaw i samband med att kran 47 levererades
och att kranarna 10 och 11 flyttades från GVA till sina
nuvarande platser.
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Status : Kran 42 var i drift fram till avvecklingen av
varvet 2014.
Tekniska data : Spårgående portalkran. Portalens
spårvidd 15 meter. Längd mellan buffertar 19,5 meter.

Största lyfthöjd 42,6 meter. Lyfter 40 ton vid 21 meters
radie och 6 ton vid 39 meters radie och då är lyfthöjden
maximerad till 39,5 meter.
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Det har varit fantastiskt
att vara med om
den här tiden.
Det är ju en epok
som inte kommer tillbaka.
Det har varit få förunnat
att jobba där,
vi var väl ett tiotal kvinnor
som var pionjärer.
Dagarna har aldrig
sett likadana ut.
Kerstin Rundström, kranförare vid Götaverken i 40 år
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7. Norra Älvstranden, kran 43

Ägare : Älvstranden Utveckling AB
Tillverkare : Kampnagel AG
Tillverkningsår : 1955

Historik : Använd för Götaverkens verksamhet fram
till 2014. Efter avvecklingen av varvsverksamheten gick
ägandet och användningen över till Långedragsteknik AB. Användes fram till månadsskiftet september–
oktober 2017 då Långedragsteknik AB upphörde. Ägandet gick efter detta över till Älvstranden Utveckling AB.
Kranen är identisk med kran 42 bortsett från portalens
utformning. Mer om kran 43 finns att läsa under kran
42.

Kran 43 sedd från kran 10.

Tekniska data : Portalkran. Portalens spårvidd 10,4
meter. Längd mellan buffertar : 19,5 meter. Lyftkraft :
Stora kroken 40 ton radie 10–21 meter, 20 ton radie
10–28 meter, 12 ton radie 10–36 meter. Största lyfthöjd
42,6 meter. Lilla kroken 6 ton radie 11,5–39 meter.
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8. Norra Älvstranden, kran 47

Ägare : Älvstranden Utveckling AB
Tillverkare : Kone OY, Finland. Typbeteckning
K4476
Tillverkningsår : 1974
Historik : Tillverkad för Götaverken och användes
fram till nedläggningen 2014. Innan kranen levererades breddades piren den skulle stå på och anpassades
till kranens spårvidd som är 15 meter i stället för 10,4
meter som den tidigare kranen hade. Kran 24 stod på
piren innan den breddades för att ge plats åt kran 47.
Kranen har en hiss för kranförarens bekvämlighet
mellan övre delen av portalen och upp mot maskinoch förarhytt. Hissen går dock inte hela vägen upp
utan kranföraren fick gå ytterligare en bit upp för att
komma till sin arbetsplats.
Status : Kranen är den nyaste av de kranar som finns
på Götaverkens område och är i skrivande stund, 2018,
44 år. Kran 47 är den nyaste av de kranar som finns
på Götaverkens område och är tillsammans med de
övriga kranarna ett representativt monument över den
framgångsrika varvsepoken i Göteborg.
Tekniska data : Spårgående portalvippkran. Portalens
spårvidd 15 meter, höjden är 12 meter. Högsta höjd 93,8
meter och 75 meter vid maximal utliggning. Högsta
lyfthöjd 57 meter. Lyfter från 50 ton på 30 meters utliggning, 25 ton vid 50 meters utliggning till 12 ton
på 63 meters utliggning. Lilla kroken lyfter 6 ton vid
maximal utliggning på 66 meter.
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På Götaverkens område i Göteborg finns sex kranar kvar. De har
en stor symbolverkan för hamnstaden Göteborg och är några av de
sista som finns kvar av de tidigare dryga tvåhundra kranar som fanns
utmed kajerna och vid varven i staden.
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9. Lundbyhamnen, kran 50

Ägare : Älvstranden Utveckling AB
Tillverkare : Götaverken
Tillverkningsår : 1917

Historik : Tillverkad för Göteborgs hamn. En av två
kvarvarande kranar som byggdes till Göteborgs hamn
efter tysk förlaga. Götaverken köpte tre kranar från
Tyskland och tillverkade under ett antal år nio till som i
stort var identiska. Sammanlagt fanns alltså tolv stycken. Den andra som finns kvar står vid Maritiman på
södra älvstranden och är tillverkad 1925.
Status : Kranen användes för styckegodshantering i
Göteborgs hamn. Kranen står idag i Lundbyhamnen
och är i stort behov av upprustning. Kranen har idag
status som museikran.
Tekniska data : Spårgående portalkran. Portalens spårvidd 5,3 meter. Lyfter 5 ton vid 12,95 meters svängradie.
Kranen väger 63 ton.
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10. Packhuskajen, kran 89

Ägare : Stiftelsen Göteborgs Maritima Centrum
Tillverkare : Götaverken
Tillverkningsår : 1925
Historik : Tillverkad för Göteborgs hamn. En av två
kvarvarande kranar som byggdes till Göteborgs hamn
efter tysk förlaga. Götaverken köpte tre kranar från
Tyskland och tillverkade under ett antal år nio till
som i stort var identiska. Sammanlagt fanns alltså tolv
stycken. Den andra som finns kvar står uppställd inne
i Lundbyhamnen. Kranen användes för styckegodshantering i Göteborgs hamn. Kranen överläts till Göteborgs
museum 1972 och ställdes då upp på Packhuskajen. På
fotografier från 1992 syns det att kranen står uppställd
i Lundbyhamnen bredvid kran 50. Vid okänd tidpunkt
efter detta återkom kranen till sin nuvarande plats vid
Packhuskajen.

Status : Är idag museikran.
Tekniska data : Spårgående portalkran. Portalens spårvidd 5, 3 meter. Lyfter 5 ton vid 13, meters svängradie.
Kranen väger 75 ton.
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Det har varit ett stort socialt
liv och bra kommunikation.
Vi använde oss
av mycket tecken.
Efter 1975 använde vi oss av
kommunikationsradio.
Men innan det var det
tecken som gällde. Det var
tydliga tecken som sällan
innebar några missförstånd.
Kerstin Rundström, kranförare vid
Götaverken i 40 år
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skärgård fyllda med avfall. Dessa transporterades sedan vidare med lastbil till Sävenäs eller andra avfallsanläggningar. Detta förfarande upphörde i början av
1980-talet då det etablerades reguljär färjetrafik i stället
och lastbilarna kunde gå direkt från öarna till någon
avfallsanläggning. Efter detta användes kranen till att
ta upp fiskebåtar och paddanbåtar som var i behov av
underhåll.

11. Ringön

Ägare : Blue Marine Göteborg AB
Tillverkare : Okänd. El- och styrutrustning är tillverkat av Brown Boveri.
Tillverkningsår : Okänt. Av konstruktionen att
döma, senast 1950-tal.
Historik : Kranen kom till nuvarande plats på Ringön
någon gång strax efter 1975. Den har ursprungligen
stått på Lindholmens varv. Kranens nya uppgift blev
nu att lyfta sjögående containers från öarna i Göteborgs

På senare år används kranen av företaget Blue Marine
Göteborg AB för att lyfta främst fritidsbåtar. Cirka 90
lyft görs årligen. Kranen står idag på betongplintar i
stället för på spår. Styr- och drivutrustningen är helt
i original från det år kranen tillverkades.
Status : En av tre kvarvarande portalkranar som är i
drift i Göteborgs hamn idag.
Tekniska data : Spårgående portalvippkran. Portalens
spårvidd 7 meter. Lyftkraft 20 ton.
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Bockkranen sedd från Älvsnabben.

12. Eriksberg, bockkranen

Ägare : Älvstranden Utveckling AB
Tillverkare : Pohlig-Heckel-Bleichert ( PHB ), Köln
Tillverkningsår : 1968–69
Historik : Eriksbergs bockkran uppfördes under 1969
för att varvet skulle kunna bygga fartyg upp till 500 000
ton. Kranbalken är byggd av NOHAB i Trollhättan 1968.
Kranen användes fram till 1979 då Eriksbergs varv lades
ned. En del utrustning är demonterad men i stort ser
den ut som den gjorde under sin aktiva tid. Färgen var
under varvsepoken grön.
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Status : Eriksbergskranen blev byggnadsminne 2012. I
Länsstyrelsens motivering står bland annat :
Bockkranen och dockan på Eriksberg är ett av de
mest påtagliga monumenten över den storskalighet och rationalitet som präglade varvsindustri
under det expansiva 1960-talet. Det är den enda
kvarvarande kranen av sitt slag i Sverige.
Tekniska data : Bockkran. Huvudbalken är 120 meter
lång, höjd 8 meter och en inre övre bredd på 8 meter.
Spännvidd 107,85 meter. Fri höjd över kaj 73 meter.
Lyftkraft 450 ton. Hela kranen väger 1750 ton.

När jag arbetade med Eriksbergskranen hamnade plötsligt
halva bogen utanför kajkanten. Jag vågade inte gå närmare,
några andra fick hjälpa mig bogsera tillbaka kranen.
Kerstin Rundström, kranförare vid Götaverken i 40 år
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Götene

13. Hönsäters hamn, Hällekis

Ägare : Svenska Foder AB
Tillverkare : TAKRAF, VEB Kranbau Eberswalde,
DDR. Typ 60/2. 226
Tillverkningsår : 1981
Historik : Tillverkad i DDR ( Östtyskland ) och såld till
en anläggning i Danmark. Kom till Hönsäters hamn på
1990-talet och ersatte en äldre kran tillverkad av ASEA
i Västerås. TAKRAF är en förkortning av Kombinat
Tagebau-Ausrüstungen, Krane und Förderanlagen.
Den nuvarande kranen används idag för att lossa och
lasta fartyg för Svenska Foder, Clariat och Paroc.
Status : Kranen kommer med all sannolikhet att, enligt
uppgift från Svenska Foder, ersättas av en modernare
lastningsanordning inom ett par år och kommer då
troligen att monteras ned. Kranen syns långväga och
utgör ett viktigt landmärke för trakten.
Tekniska data : Spårgående portalvippkran. Portalens
spårvidd cirka 10 meter. Lyfter 12,5 ton på en räckvidd
från 32 till 11 meter. Kranen väger 250 ton.

Portalvippkran
med ursprung
i forna Östtyskland
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14. Kållandsö Varv AB

Lidköping
54

Ägare : Kållandsö varv AB
Tillverkare : Maschinenfabrik Karl Peschke,
Zweibrucken, Tyskland
Tillverkningsår : 1952

Bilden visar den tornsvängkran som varvet använder idag.

Historik : Varvsverksamheten startade 1945 när torrdockan i sin första utformning stod färdig. Vid tiden
för inköpet av kranen 1961 hade en period med nybyggnationer inletts. Kranen blev en mycket värdefull
resurs under de följande årens byggnation av bland
annat tankbåtar och spelade en viktig roll fram till
1997 då en större tornsvängkran inskaffades.

Status : Kranen har använts i varvsverksamheten fram
till cirka 2011.
Tekniska data : Spårgående tornkran. Lyfter 1,8 ton.
Vid största utlägg lyfter kranen 800 kg.
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Ha alltid linan eller
kranarmen i rörelse så det
följer med, då utnyttjar
man krafterna bäst.
Lasse Andersson, Kranförare,
Vänerhamn AB, Lidköping.
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15. Västra hamnen

Ägare : Lidköpings kommun
Tillverkare : Francke Werke, Bremen
Tillverkningsår : 1954
Historik : Kranen besiktigades och togs formellt i drift
den 11 oktober 1954. Några elfel återstod då att åtgärda
enligt Hamnstyrelsens protokoll daterat 2 februari 1955.
Den totala kostnaden för kranen inklusive gripskopor
uppgick till 328 000 kronor. Kranen har använts för
gripskopedrift och för lossning och lastning av stycke
gods med lastkrok ända sedan starten.
Status : Kranen används idag av Vänerhamn för deras
verksamhet i Lidköpings hamn. Den är den äldsta i
kommersiell drift i Västra Götalands län. Kranen har
ett högt kulturhistoriskt värde och är en god representant för alla de äldre kranar som funnits, och finns, i
våra hamnar.
Tekniska data : Spårgående portalvippkran. Portalens
spårvidd 8,60 meter. Svängradie, minst 7 till max 18
meter. Kranens höjd vid toppskivorna är 24 meter.
Lyftkraft 5 ton. Alla fackverk i kranen är nitade och
alla kullager är av SKF :s tillverkning.

Portalvippkranen i Lidköpings hamn är äldst av de
kranar som idag är i drift i länet. En god representant
för många av de styckegodskranar som har funnits och
fortfarande finns i länet. Längst ner till vänster ; interiör
från maskinrummet.
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16. Östra hamnen

Ägare : Lidköpings kommun
Tillverkare : Aarhus Maskinfabrik, Århus
Tillverkningsår : 1968
Historik : Kranen köptes av Lidköpings hamnstyrelse
och slutbesiktigades den 3 juli 1968. År 1970 byggdes
hamnen ut vilket innebar att kranen kom att få gå i en
kurva med 100 meters radie. Enligt tillverkaren Aarhus
Maskinfabrik kommer detta att ge stora påfrestningar
i portalen. I oktober 1971 går en fråga brevledes till
ASEA-Skandia om de har en lösning på detta problem.
Efter en tids parlamenterande mellan olika firmor och
besiktningsorgan så blev lösningen drivning med separata motorer på portalens ben. Ytterkurvans motor
måste gå en aning fortare än innerkurvans motor för
att undvika påfrestningar i portalen.
Status : Kranen används av Vänerhamn för deras verksamhet Lidköping. Kranen utgör tillsammans med de
två andra kranarna ett viktigt landmärke i hamnen i
Lidköping.
Tekniska data : Spårgående portalkran. Portalens spårvidd cirka 6 meter. Lyftkraft 5 ton.
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Kranen har separata motorer
på portalens ben,
som går olika fort
för att klara
den skarpa kurvan.
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17. Västra hamnen

Ägare : Lidköpings kommun
Tillverkare : Kone Hissar och Kranar, Södertälje
Tillverkningsår : 1969–70
Historik : Kranen, av typen Kone K 3569, beställdes
den 19 juni 1969. Efter en tids försening kunde kranen
leveransbesiktigas den 11 maj 1970. Kranen provades
med fastställd överlast, 6 000 kg, och befanns fungera bra som styckegodskran men inte med gripskopa.
Detta var avhjälpt den 15 maj 1970 och kranen kunde
tas i bruk den 19 maj 1970. På grund av förseningen fick
Kone betala 9 500 kr för försenad leverans. Garantitiden
var 18 månader räknat från den 12 juni 1970. Den ovan
nämnda beställningen föregicks av några offerter från
Kone gällande en svängvagn på befintlig portal. I en
skrivelse daterad 15 april 1969 från Kone står bland
annat »då vi inte exakt känner till den gamla portalens
vikt« samt »svängcentrum för den gamla portalen är
placerat 4 meter innanför yttre kranspår« Den 29 maj
1969 skriver Kone »I våra tidigare offerter har vi inte
räknat med nyelektrifiering av portalåkmaskineriet ej
heller med nymontering av den gamla utrustningen i
den nya kranen«. Det framgår inte någonstans i befintligt arkivmaterial vad det var för kran som tidigare
varit monterad på portalen inte heller om man använde
den gamla portalen eller om det levererades en ny i
samband med beställningen i juni 1969.

Tekniska data : Portalkran. Lyftkraft 5 ton. Största
utliggning med full last är 18 meter. Svängvagnens
vikt är 30 ton plus 15 ton i motvikt. Portalens spårvidd
är 8,6 meter.

Status : Kranen används idag för Vänerhamns verksamhet i Lidköping.
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kvicksilverteknologi till klorteknik. Ritningen till själva
kranen är daterad 27 maj 1968, och körinstruktionen
är daterad till 31 december samma år.
Status: Kranen är placerad ute på Tröskeln och används
idag för att lossa salt från fartyg till Inovyn AB. Kranen
går inte att besöka utan tillstånd från Inovyn AB.

18. Kranen på Tröskeln
Ägare : Inovyn Sverige AB
Tillverkare : Kone OY, Finland
Tillverkningsår : 1968

Historik : Inovyn Sverige AB hette ursprungligen
Fosfatbolaget AB och startade sin verksamhet 1967. I
anläggningen produceras natronlut, PVC och saltsyra.
Under 2017 förnyades fabriken då man övergick från
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Tekniska data : Spårgående portalkran typ Kone K
3303. Portalens spårvidd 8 meter. Portalens längd 10,4
meter. Lyftkraft 6,5 ton. Största utliggning vid full last
17 meter. Kranens vikt är 55 ton plus motvikt 15 ton.

Stenungsund

Körinstruktionen för kranen
från december 1968
används allt jämt.
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Trollhättan

19. Rysskranen

Ägare : Trollhättans stad
Tillverkare : AB Götaverken
Tillverkningsår : 1922
Historik : Den så kallade Rysskranen står invid
Trollhätte kanal. Den tillverkades för att lasta ombord alla de lok som Sovjetunionen beställt från
NOHAB i slutet av 1910-talet. Tusen beställdes men
det totala antalet blev till slut femhundra stycken
varav flertalet levererades med båt. Orsaken till
att loken levererades med båt var att Sverige och
Sovjetunionen hade olika spårvidd. Kranen användes fram till början av 1980-talet även om det
var sporadiskt mot slutet. Rysskranen renoverades
under 2016.

64

Unik kran som användes för lyft av 500
lok på väg till det forna Sovjetunionen.

Status: Rysskranens kulturhistoriska värden säkerställs
genom skyddsbestämmelser i detaljplan. Kranen är
kulturhistoriskt intressant framförallt på grund av sin
ålder och intressanta historia. Den är också den enda
av sitt slag i Västra Götalands län.

Tekniska data : Tunglyftskran. Lyftkraft ursprungligt
80 ton. Idag godkänd för 20 ton efter upprustningen.
En kraftig motvikt i betong är platsgjuten ett tjugotal
meter sydost om kranen.
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Uddevalla
Uddevalla hamn har idag sex portalvippkranar för
sin verksamhet. Till det finns även mobila lösningar
som en dieselelektrisk mobil hamnkran som syns på
bilden till vänster. Tillverkad 1987 och med beteckningen Gottwald HMK 180–69. Kranen väger 210 ton
och lyftförmågan är 40 ton ut till 20 meters utliggning
och 12 ton ut till 40 meters utliggning. Höjd 61 meter.
Axeltrycket i transportläge är 25 ton. Förarhytten är
den röda delen längst ner till vänster i bild. Det finns
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Kran 16 blev ett fint landmärke för Uddevalla
hamn när vi målade den sommaren 2017.
Ulf Stenberg, VD, Uddevalla Hamnterminal AB

Utsnitt från flygbild tillhandahållen av Uddevalla hamn. På bilden syns de kranar som används i verksamheten idag. En
kran är avställd och en riven men i övrigt ser det i dagsläget ut så här.

ett omfattande regelverk för transport av denna gigant
inom hamnområdet. Bland annat får hastigheten inte
överstiga gånghastighet och föraren får endast köra på
tecken från signalmannen som hela tiden ska befinna
sig framför kranen.
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20. Kran 16

Ägare : Uddevalla Hamnterminal AB
Tillverkare : Kone OY, Finland. Tillverkningsnummer 6597
Tillverkningsår : 1981

Historik : Kranen ägdes ursprungligen av Uddevalla
Hamnförvaltning men efter att Hamnförvaltningen
slogs ihop med Uddevalla Stuveri efter 1989 så bildades
Uddevalla Hamnterminal AB, som är nuvarande ägare. Levererades ursprungligen till kajen i Fröland och
flyttades till Skeppsholmspiren på slutet av 1980-talet.
Kranen är placerad på Skeppsholmspiren i Uddevalla
tillsammans med ytterligare tre andra kranar.
Tekniska data : Spårgående portalvippkran. Portalens
spårvidd 15 meter. Lyftkraft 35 ton vid 20 meter radie, 25
ton vid 30 meters radie och 21 ton vid 33 meters radie.
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vid 30 meters radie, 16 ton vid 25 meters radie och 19 ton
vid 21 meters radie. Max lyfthöjd ( över kaj ) 25 meter.

21. Kran 11

Ägare : Uddevalla Hamnterminal AB
Tillverkare : Kone OY, Finland
Tillverkningsår : 1969
Historik : Kranen ägdes ursprungligen av Uddevalla
Hamnförvaltning men efter att Hamnförvaltningen
slogs ihop med Uddevalla Stuveri efter 1989 så bildades
Uddevalla Hamnterminal AB, som är nuvarande ägare.
Kranen är placerad på Skeppsholmspiren tillsammans
med ytterligare tre andra kranar. Identisk med kran 13.
Tekniska data : Spårgående portalvippkran. Portalens
spårvidd 15 meter. Totallast/största svängradie 25 ton
vid 30 meters radie. Styckegodsdrift ( med krok ) 12 ton
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22. Kran 32

Ägare : Uddevalla Hamnterminal AB
Tillverkare : Kone OY, Finland.
Tillverkningsår : 1981. Tillverkningsnummer 6599
Historik : Kranen ägdes ursprungligen av Uddevalla
Hamnförvaltning men efter att Hamnförvaltningen
slogs ihop med Uddevalla Stuveri efter 1989 så bildades
Uddevalla Hamnterminal AB som är nuvarande ägare. Levererades ursprungligen till kajen i Fröland och
flyttades till Skeppsholmspiren på slutet av 1980-talet.
Kranen är placerad på Skeppsholmspiren tillsammans
med ytterligare tre andra kranar.
Tekniska data : Spårgående portalvippkran. Portalens spårvidd 15 meter. Totallast   ×   största svängradie :

Kran 32 är andra kranen från vänster.
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gripskopedrift 18 ton vid 30 meters radie, styckegodsdrift 35 ton vid 20 meters radie och styckegodsdrift 14
ton vid 33 meters radie. Lyfthöjd : gripskopedrift 26
meter vid 17 meters radie och krokdrift 26 meter vid
17 meters radie.

23. Kran 13

Ägare : Uddevalla Hamnterminal AB
Tillverkare : Kone OY, Finland.
Tillverkningsår : 1969
Historik : Kranen ägdes ursprungligen av Uddevalla
Hamnförvaltning men efter att Hamnförvaltningen
slogs ihop med Uddevalla Stuveri efter 1989 så bildades
Uddevalla Hamnterminal AB som är nuvarande ägare.
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Kranen är placerad på Skeppsholmspiren tillsammans
med ytterligare tre andra kranar. Identisk med kran 11.
Tekniska data : Spårgående portalvippkran. Portalens
spårvidd 15 meter. Totallast/största svängradie 25 ton
vid 30 meters radie. Styckegodsdrift ( med krok ) 12 ton
vid 30 meters radie, 16 ton vid 25 meters radie och 19 ton
vid 21 meters radie. Max lyfthöjd ( över kaj ) 25 meter.

I Uddevalla går det fortfarande att se fyra kranar i drift samtidigt
på samma kajanläggning, något som är alldeles unikt i länet.
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24. Kran 17

Ägare : Uddevalla Hamnterminal AB
Tillverkare : Kone OY, Finland
Tillverkningsår : 1977
Historik : Kran 17 levererades ursprungligen till Göteborgs hamn, Skandiahamnen. Kom till Uddevalla hamn
någon gång strax efter 1986. I Uddevalla ägdes kranen
ursprungligen av Uddevalla Hamnförvaltning men
efter att Hamnförvaltningen slogs ihop med Uddevalla

74

Stuveri efter 1989 bildades Uddevalla Hamnterminal AB
som är nuvarande ägare. Kranen står nu i hamnen vid
Sörvik tillsammans med ytterligare en kran, nummer
5, av samma tillverkare.
Tekniska data: Spårgående portalvippkran. Portalens
spårvidd 10,6 meter, totallast 35 ton, svängradie 32,5 meter, styckegodsdrift 35 ton, tyngdlyft 35 ton, max lyfthöjd
(över kaj) 20 meter, åkhastighet 30 meter/minut.
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25. Kran 5

Ägare : Uddevalla hamnterminal AB
Tillverkare : Kone OY, Finland
Tillverkningsår : 1965
Historik : Kranen ägdes ursprungligen av Uddevalla
Hamnförvaltning men efter att Hamnförvaltningen
slogs ihop med Uddevalla Stuveri efter 1989 så bildades
Uddevalla Hamnterminal som är nuvarande ägare.
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Kranen står i hamnen vid Sörvik tillsammans med
ytterligare en kran av samma tillverkare. Identisk med
kran 6. I bakgrunden till höger på bilden ovan syns
kran 7 som skrotades i oktober 2017.
Tekniska data : Spårgående portalvippkran. Portalens
spårvidd 10,6 meter. Totallast 12 ton. Svängradie 25
meter. Gripskopedrift 8 ton vid 25 meters radie. Stycke

godsdrift ( med krok ) 8 ton vid 25 meters radie, 10 ton
vid 20 meters radie, 12 ton vid 17 meters radie. Max
lyfthöjd ( över kaj ) 25 meter. Åkhastighet 25 meter/
minut.
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Uddevalla Hamnterminal som är nuvarande ägare.
Kranen är placerad på Badökajen. Identisk med kran 5.
Status : Kranen är avställd sedan flera år tillbaka.
Tekniska data : Spårgående portalvippkran. Portalens
spårvidd 10,6 meter. Totallast 12 ton. Svängradie 25
meter. Gripskopedrift 8 ton vid 25 meters radie. Styckegodsdrift ( med krok ) 8 ton vid 25 meters radie, 10 ton
vid 20 meters radie, 12 ton vid 17 meters radie. Max
lyfthöjd ( över kaj ) 25 meter. Åkhastighet 25 meter/
minut.

26. Kran 6

Ägare : Uddevalla hamnterminal AB
Tillverkare : Kone OY, Finland
Tillverkningsår : 1965
Historik : Kranen ägdes ursprungligen av Uddevalla
Hamnförvaltning men efter att Hamnförvaltningen
slogs ihop med Uddevalla Stuveri efter 1989 så bildades
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27. Vänersborg

Ägare : Vänersborgs kommun
Tillverkare : Aarhus Maskinfabrik, Århus
Tillverkningsår : 1979
Historik : Våren 1977 beslutade Vänersborgs kommun
att inköpa en ny hamnkran. Orsaken var bland annat
att den äldre kranen från 1948 börjat uppvisa ålders
krämpor och hade under en tid varit föremål för ett

flertal reparationer. En anbudsförfrågan utgick i september 1977 om en spårbunden portalvippkran med
en kapacitet av 10 ton för såväl gripskopa som krok vid
17 meters utliggning. Under anbudstiden framkom att

Vänersborg

Nedan : Interiör från maskinrummet.
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kajkanten inte skulle klara de stora kanttrycken som
anbudsförfrågan gällde. En ny anbudsförfrågan gjordes
till följande firmor på en kran med 7,5 ton för gripskopa
och 10 ton för krok på 17 meters utliggning : Aarhus
Maskinfabrik, Piener Maschinen- und Schraubewerke
AG och Linden-Alimak. Efter en del kompletteringar
så fick Aarhus Maskinfabrik uppdraget att leverera en
spårbunden portalvippkran till ett fast pris av 2 388 000
kronor. Det gick även ut förfrågningar om mobila
hamnkranar men det kan noteras att i ett PM daterat
13 januari 1978, konstateras att en eldriven hamnkran
är betydligt billigare i drift och att en eldriven hamnkran är ur miljösynpunkt betydligt mer fördelaktig
än en dieseldriven mobilkran. Besiktningen av den
nya kranen utfördes den 19 juli 1979 och utföll med
belåtenhet. Efter vissa justeringar kunde så kranen tas
i bruk och garantitiden började löpa från den 20 juli
1979 och 18 månader framåt.

Utsikt från kranen mot järnvägsbron.

Status : Kranen används idag av Vänerhamn AB och
är den enda kranen i Vänersborg efter att den äldre
kranen från 1948 skrotades hösten 2017.
Tekniska data : Spårgående portalvippkran. Portalens
spårvidd 5,34 meter. Lyfthöjd 18,5 meter över kran
spårets överkant. Åkhastighet 30 meter/minut både
nordlig och sydlig riktning.

Utsikt från kranen mot norr.
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Interiör från manöverhytten.

28. Hamnkran i Åmål

Ägare : Åmåls kommun
Tillverkare : Aarhus Maskinfabrik, Århus
Tillverkningsår : 1966
Historik: I slutet av 1950-talet inleddes en modernisering
av hamnen i Åmål. För att kunna tillfredsställa den nya
tidens behov av effektiva transporter gjordes omfattande
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investeringar i hamnanläggningen. Hamnstyrelsen ansåg
att det borde inköpas en kran om man skulle uppfylla
kraven på tillgänglighet för industrier och rederier. Det
påpekades i ett protokoll från Åmåls hamnstyrelse daterat
14 december 1964 att »Åmåls hamn är den enda i Vänern
som saknar kranutrustning«. Ett upphandlingsförfarande sattes igång och detta utmynnade i två lämpliga
anbud, ett från det finska företaget Kone och ett från
Aarhus Maskinfabrik i Århus, Danmark. Kalkylen för
inköp av en 4–5 tons vipparmskran, kajsförstärkningsarbeten, elutrustning och en pott för oförutsedda utgifter
uppgick till 875 000 kronor. Hamnstyrelsen hemställde
efter detta, enligt protokoll från Hamnstyrelsen daterat
14 december 1964, stadsfullmäktige att besluta om inköpet av hamnkranen. Stadsfullmäktiges arbetsutskott
beslutade vid ett sammanträde 7 januari 1965 att förslå
stadsfullmäktige att inköpa en hamnkran under förutsättning att Kungl. Majt:ts lånefond kan ställas i utsikt

Även om kranen inte är i drift
så är det viktigt att den finns kvar,
då den utgör ett spännande
landmärke för Åmål och
har gjort så under lång tid.

Åmål

Carl-Gustav Bergenholtz,
enhetschef på Tillväxtenheten,
Åmåls kommun

att erforderliga medel kan upplånas. Inköpet av kranen
var viktigt inte enbart för Åmål utan hela landskapet
Dalsland då det vid kommande industrilokaliseringar
kunde erbjudas en hamn med erforderlig utrustning.
Valet föll till slut på den hamnkran som Aarhus Maskin
fabrik offererade till hamnförvaltningen.
Status : Kranen är inte i drift idag och elektriciteten
är sedan ett antal år bortkopplad efter en brand i en
grannfastighet. Kranen renoverades maskinellt på tidigt

2000-tal men användes bara en kort period efter detta.
Kranen är idag ett viktigt landmärke i Åmåls hamn.
Tekniska data : Spårgående portalvippkran. Portalens
spårvidd : 6,5 meter. Lyftkraft : Gripskopa 5 ton vid 22
meters svängradie. Krok 5,5 ton vid 22 meters svängradie, 6 ton vid 19,5 meters svängradie, 6,5 ton vid 17
meters svängradie.
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Ritning på Gotenius Kampnagelkran från 1960. Ritningen tillhandahållen av Gotenius varv.

Från arkiven
84

Götaverken. Ombyggnadsritning för kran 10 och 11 innan flytten från Arendalsvarvet till reparationsvarvet i Göteborg.
GLA.
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Götaverken. Detalj ur en ritning med belastningsdiagram. Kran 24 och 38. Kran 24 står på Götaverken idag. Kran 38 till
höger, är en så kallad yankeekran tillverkad 1943 av Colby till krigsvarven i USA. GLA.
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The Portal Crane Group, PCG, har en yankeekran på sin
hemsida, i princip identisk med den på ritningen från
Götaverken. Kranarna till krigsvarven var synnerligen
standardiserade vilket underlättade när det gällde
reservdelar. PCG kan än idag få fram reservdelar till
dessa kranar ! »We supply new, used and rebuilt parts to
fit these older, unique cranes. With the original drawings
for many of these cranes, we can manufacture or locate
the parts you require, that may otherwise be obsolete.
Whether you need a replacement part, a complete
component or a crane upgrade, we can help.« Texten är
hämtad från PCG :s hemsida.

Lödöse varv. En varvsmiljö som försvunnit.Teckning av Erling Svensson, 1984.
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Ritning på Aarhuskranen som levererades till Vänersborg 1979. Ritning finns på Vänerhamns kontor i Vänersborg.
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Åmåls hamnkran. Delarna till kranen kom lämpligtvis med båt från Danmark. Här monteras portalen och ligger ännu upp
och ned. Fotot är hämtat från Åmåls kommunarkiv.
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Åmåls hamnkran. Portalen har vänts och övrig utrustning har monterats. Fotot är troligen från senvintern 1966.
Fotot hämtat från Åmåls kommunarkiv.
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Ritning på Konekranen vid Inovyn Sverige AB i
Stenungsund. Kranen är snarlik den Konekran som finns
i Lidköping. Ritningen finns hos Inovyn Sverige AB i
Stenungsund.

Ritning på en så kallad yankeekran tillverkad av
Washington Cranes 1941. Inventarienumret på
Götaverken var antingen 26 eller 29. Båda var identiska
och lyfte 30 ton ut till 16,5 meter. Kranarna kom till
Götaverken någon gång efter krigsslutet 1945. GLA.
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Hamn- och varvskranarna har ett tydligt symbolvärde. Även om det numera bara finns ett fåtal kvar i Göteborg så
är de starkt förknippade med hamnverksamheten och stadens siluett. Ett intressant tecken på detta är skyltningen i
Arkaden hösten 2018 som nyttjar denna välkända identitetsmarkör. Foto : Marie Odenbring Widmark.
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»Att få laga fartyg med stora skador och sedan
se dem åka iväg, det var en så skön känsla. Det
var yrkesstolthet.« Så berättar Kerstin Rundström
som under 40 års tid arbetat som kranförare på
Eriksbergsvarvet och Götaverken i Göteborg.
Hon var med på den tiden när det fanns hundratals
hamnkranar och kranförare som idogt lyfte
fartygsdelar på varven och lastade och lossade gods
i länets olika hamnar. De bidrog till platsens alldeles
speciella siluett och karaktär. Idag är bara ett fåtal
kvar, utkonkurrerade av ny teknik eller nedläggning
av verksamhet.
I denna skrift har vi samlat de kvarvarande
spårbundna hamnkranarna i Västra Götaland. Följ
med på en rundresa och möt dessa stolta skönheter,
ett kulturarv som på ett enastående sätt speglar
1900-talets tekniska landvinningar.

