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I  - Det stora skeendetI  - Det stora skeendetI  - Det stora skeendetI  - Det stora skeendetI  - Det stora skeendet
Lika visst som en livlig sjöfart idkats vid Finlands
långa kuster under vår, sommar och höst, lika visst
har dock  vinterns makter rest sina vita vallar kring
landet, hindrande, hämmande och avbrytande
färderna ut över haven för tre, fyra eller fem av
årets tolv månader.  (Ramsay, s. 13)

De historiska transportvägarna och de tidigaDe historiska transportvägarna och de tidigaDe historiska transportvägarna och de tidigaDe historiska transportvägarna och de tidigaDe historiska transportvägarna och de tidiga
ångfartygenångfartygenångfartygenångfartygenångfartygen
Person- och varutransporter har i alla tider skett
över Östersjön mellan flera kustorter men sedan
Allmänna posten inrättades var postföringen mellan
Sverige och Finland (och under stormaktstiden till
besittningar och länder längre österut) bestämd att
ske över Ålands hav, Åland och den åboländska
skärgården. Vintertid fanns också möjligheten att

Enskilda posthistoriska händelser kan ibland rikta ljuset mot större skeenden där teknisk,
institutionell och ekonomisk omvandling samverkar i utvecklingen mot något kvalitativt
nytt. Händelser som ”den första ångbåtsturen” eller ”den första järnvägslinjens
öppnande” kan fästas i tiden och på så sätt markeras genombrottsår, som dock visar
sig vara relativt fiktiva. I själva verket inleds då kortare eller längre övergångsperioder,
under vilka gammalt och nytt fungerar sida vid sida. Detta har naturligtvis också stor
betydelse för postföringens historia.

Ångfartyget Bores haveri årsskiftet 1899-1900 är en sådan händelse, som kan
illustrera sjöfartens, särskilt  vintersjöfartens, betydelse för Finlands förbindelser med
omvärlden. Bores tillkomst, förlisning och bärgning markerar både slutet på en lång
period av teknisk, institutionell och organisatorisk förändring och - ur ett svenskt
perspektiv - början på en epok ”från finlandsbåt till färja”. Under ett halvt sekel var
Bore och de andra liknande ångfartygen sinnebild för sjöfarande mellan de två länderna,
för att sedan avlösas av de stora person-, bil- och godsfärjor vi känner i dag.

I denna artikel följer några nedslag i den finländska vintersjöfartens utveckling under
1800-talet som bakgrund till Bores smått triumfatoriska inträde på arenan. I en
uppföljande artikel berättas om fartygets haveri och den trots alla svårigheter
lyckosamma bärgningen och hur den medföljande posten återfanns.

~ Av Pia Börjeson ~

resa eller föra varor och post över Torneå och Hapa-
randa. Enstaka initiativ att introducera en förkortad
postgång i kombination med de foror som vintertid
fördes över Kvarken när den var helt frusen eller  ”i
den mån genvägen över Kvarken kunde användas”
(Nilsson, s. 29) resulterade aldrig i en ordinarie
postlinje.

Efter kriget 1809 och freden i Fredrikshamn, då
det nya Storfurstendömet Finland underordnades
det segrande ryska kejsardömet, bestod denna ord-
ning men med tillägget att post nu även kunde och
ofta måste föras ut mot kontinenten via S:t Peters-
burg, särskilt under vintersäsongen. I cirkulär och/
eller kungörelser som refererades i pressen lämnade
den finska poststyrelsen information om seglations-
tidens början och slut, vad som planerades för post-
gången inför den kommande säsongen och sedan
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fortlöpande eventuella formella förändringar.
Problemen med vintersjöfarten hade alltid stort
allmänintresse och i de finska tidningarna finner
man täta rapporter om väder och postgång, särskilt
när det gällde leden Åbo - Grisslehamn.

De första och så legendariska postförande
Solide, Furst Menschikoff och Storfursten var hjul-
drivna ångskonerter och således inte alls lämpade
för gång i is. Postgången under seglationstid med
dem var f.ö. att betrakta som en extra post, ”som
gick jämsides med den ordinarie posten, till Sverige
över Åland och till Reval längs den ’stora strand-
vägen’ via St. Petersburg.” (Dromberg, s. 28)  I en
finsk kungörelse av den 30 dec. 1846, föranledd
av en ny postkonvention mellan Sverige och Ryss-
land samma år, nämns ångfartygsposten inte alls:

”Posten emellan S:t Petersburg och Stockholm
kommer att befordras a) öfwer Eckerö och Grissle-
hamn twenne gånger i weckan under hela året ...
b) öfwer Torneå och Haparanda likaledes twenne
gånger i weckan hela året om ...” (Finlands
Allmänna Tidning, 11 jan. 1847)

De finska postförbindelserna med kontinenten
via St. Petersburg reglerades genom separata avtal
mellan Ryssland och i första hand Preussen/Tysk-
land.

Industriell utveckling och växande handelIndustriell utveckling och växande handelIndustriell utveckling och växande handelIndustriell utveckling och växande handelIndustriell utveckling och växande handel
ställer krav på transportmedel och organisationställer krav på transportmedel och organisationställer krav på transportmedel och organisationställer krav på transportmedel och organisationställer krav på transportmedel och organisation
Från mitten av 1800-talet blev behovet av snabba,
regelbundna och pålitliga förbindelser  med om-
världen allt mer pockande. En växande industri
och internationell varuhandel saknade i det avse-
endet praktiskt taget allt: vinterhamnar, fartyg
lämpade för gång under svåra vinterförhållanden,
kunskap om lämpliga farleder, tekniska och organi-
satoriska system för utbyte av information o.s.v.
Allt detta utvecklades under det senare 1800-talet

med frenesi, ofta av målmedvetna entreprenörer och
pionjärer - märkesmän vilkas förehavanden följdes
av en hängiven allmänhet och en press, som kom-
menterade med stor skepsis ibland och ibland med
stor entusiasm.

De tidiga ångbåtstransporterna och -posterna
över Östersjön gick alltså enbart under seglationstid
och den tiden var kort. Även om utvecklingen gick
framåt med övergången till propellerdrift och försök
med tyngre och starkare fartygskonstruktioner
dröjde det innan man kom så långt att postföringen
påverkades i någon revolutionerande mening. Som
exempel meddelas att, i enlighet med postkonven-
tionen av 1868:

”postutvexlingen emellan Sverige och Finland
skall ega rum: från Svenska Postverkets sida genom
postkontoren i Stockholm, i Grisslehamn och i
Haparanda, från Finska Postverkets sida genom
postkontoren i Helsingfors, i Åbo, i Eckerö och i
Torneå.”

Beträffande ångbåtstrafiken är bestämt att
”Under den tid af året, då regelbunden förbindelse
medelst enskildes ångfartyg underhålles emellan
svenska och finska hamnar, böra dessa fartyg, i
den mon lämpligen kan ske, för utvexling af post
emellan Svenska och Finska Postverken anlitas.”
(Poststyrelsens cirkulär  Nr 22, 1868,  Art. 1 och 4)

År 1870 sattes svenska postverkets Postiljonen
in för vintersjöfart mellan Grisslehamn och Eckerö
och Sofia på en rutt Stockholm - Baltischport (nu
Paldiski, på Estlands västkust), som då var tänkt
att utvecklas som transithamn för rysk handel. Båda
ångarna drabbades svårt av den hårda vintern 1871.
Försöken med Sofia avbröts helt och satsningen
på Baltischport övergavs till förmån för hamnar
ännu längre söderut. Även Postiljonen hade så stora
svårigheter att ta sig fram att entusiasmen över
teknikens möjligheter dämpades i Finland. Trots
allt fortsatte turerna med Postiljonen fram till 1880.

I november 1872 hade i finsk press meddelats
följande:

”Winterpostföringen på Swerige. Deklarationen
mellan kejs. ryska och kungl. swenska regeringarne
rörande winterpostföringen mellan Finland och
Swerige är promulgerad i en rysk senatsukas, och
är daterad den 18:de september. - Deri bestämmes
att postföringen mellan Grisslehamn och Eckerö
framdeles fullständigt upphör under den årstid,
då regelbunden privat ångbåtsförbindelse före-
finnes mellan Stockholm och Helsingfors ”eller
egentligen Åbo”. Under öfrig tid går posten twå
gånger i weckan med swensk postångbåt, som
underhålles af swenska poststyrelsen ... Då is
hindrar att anlägga Eckerö, tager finska post-

Miniatyrark I, ”Finlandia 88” från 1985 visar
Sverige-Finlands äldsta postkarta från 1698.
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styrelsen på sin bekostnad att framföra posten
mellan Eckerö och Signilskär, eller någon annan
anläggningspunkt inom två geografiska mils
distans ...” (Åbo Underrättelser, 14 nov. 1872)1

De första försöken med regelbunden ångbåts-
postföring vintertid över Ålands hav ansågs alltså
fortfarande behöva stöd av det gamla postrote-
systemet.

Vinterhamn, isbrytande ångfartygVinterhamn, isbrytande ångfartygVinterhamn, isbrytande ångfartygVinterhamn, isbrytande ångfartygVinterhamn, isbrytande ångfartyg
och ångfartyg för isbråkning; Hangöoch ångfartyg för isbråkning; Hangöoch ångfartyg för isbråkning; Hangöoch ångfartyg för isbråkning; Hangöoch ångfartyg för isbråkning; Hangö
Det föll sig naturligt att i ett första steg försöka
förlänga seglationstiden genom att söka en hamn-
plats som hade de flesta isfria dagarna om året.
Järnvägsnätets anslutning till den nya hamnen var
också ett villkor för att den skulle få sin fulla
betydelse för gods-, person- och posttransporter.
Valet föll på den för sjöfarande sedan gammalt
kända Hangö udd och precis som med Baltischport
och andra sydligare belägna hamnorter var syftet
att därifrån nå ut direkt genom Öresund och
Kattegatt, främst till Köpenhamn, Lübeck och Hull
för att slippa de dyra omlastningar som vägen över
Sverige förde med sig. Båda projekten, en hamn-
anläggning och en ny järnvägslinje mellan Hangö
och Hyvinge (där med anslutning till St. Peters-
burg), initierades i slutet av 1860-talet och genom-
fördes av privata intressen. De blev dock inte lön-
samma, varför staten övertog dem redan efter ett
par år. Så kom Hangö stad år 1874 att uttryckligen
grundas som Finlands blivande vinterhamn, tänkt
som transitort även för rysk handel.

Express och MurtajaExpress och MurtajaExpress och MurtajaExpress och MurtajaExpress och Murtaja
År 1876 grundades Finska Transito Ångbåts-
aktiebolaget.  Först inköptes den svenska hjulång-
aren Svithiod som döptes om till Express och
rederiet åtog sig att under en tioårsperiod, minst
två gånger i veckan, transportera post och passa-

gerare mellan Hangö och Stockholm. Detta
misslyckades helt redan den första vintern - ångaren
klarade inte isarna. Med statligt stöd beställdes en
ny typ av vinterångare, Express I, som sattes in föl-
jande vinter. Företaget bar sig inte ekonomiskt då
sommarturerna inte alls blev så framgångsrika som
man hoppats. Staten löste in Express I, som hädan-
efter blev känd som Express, den legendariska
ångare som sedan även bildlikt kom att bryta isen
för den framtida vintersjöfarten. Den hade då först
hyrts och sedan köpts av kapten Carl Korsman och
företaget drevs av honom in på 1890-talet. De eko-
nomiska förutsättningarna för framgången var ett
avtal med staten om post- och passagerartrafik en
gång i veckan, mellan den 15 november och 15
maj, under 10 år mot statlig ersättning. Avtalet för-
nyades, efter ett anbudsförfarande, för fem år från
1888 och för sju år från 1893. Intressant nog kom
inga andra anbud vid de tillfällena. Express var
ensam om att klara vintersjöfarten på denna sträcka,
visserligen med några allvarliga tillbud, men hon
gjorde det med för tiden strålande resultat: av 303
planerade turer genomfördes 242 under åren 1878-
1889.

De hårda vintrarna drabbade naturligtvis alla
hamnar runt Östersjön, även Hamburg. Där utlystes
år 1871 en idétävling om olika lösningar på
problemet. Vinnande bidrag var ett förslag till ett
fartyg konstruerat enbart för isbrytning. Idén väckte
stor uppmärksamhet, men i Finland var man ytterst
tveksam. Först efter många års dividerande och med
ett lyckat försök med hjälp av den från Danmark
inlånade Bryderen fattades beslut att skaffa en egen
isbrytare. Den första finländska isbrytaren, Murtaja
(1890), gjorde stor succé trots att den inte var per-
fekt konstruerad. Kombinationen isbrytande fartyg
och ångfartyg anpassade för vintertrafik med is-
bråkning blev nu modellen för den framtida vinter-
sjöfarten.

Vinterångaren Express från Hangö Isbrytaren Murtaja



Andra nödvändiga förutsättningarAndra nödvändiga förutsättningarAndra nödvändiga förutsättningarAndra nödvändiga förutsättningarAndra nödvändiga förutsättningar
Under den här perioden anlades dessutom nya fyrar
och gamla moderniserades, telefonin och telegrafin
utvecklades, nya kunskaper om vinterisarna
samlades in. Alla vintersjöfartens problem samlades
så småningom i direktiven till Vintertrafikkommit-
tén av 1895. Kommittén hade tillsatts efter drivande
diskussioner inom affärsliv och i exportkretsar.  De
ställda frågorna utgick emellertid ifrån redan kända
och prövade förhållanden och utredningen förut-
satte att Hangö skulle utvecklas som Finlands
vinterhamn och att alla resurser skulle sättas in där.
(Ramsay, ss.174 ff.) Huvudfrågor blev då:

- behövs en andra isbrytare? av vilken konstruk-
tion i så fall? - hur skulle arbetsfördelningen mellan
isbrytarna se ut? - vilka alternativa transportvägar
kunde man tänka sig för händelse att Hangö inte
kunde användas? - vad göra om Öresund och Katte-
gatt blev ofarbara?

Mer specifikt beslutades även om ordningsregler
för isbrytarbefäl och assisterande fartyg samt system
för manöversignaler.  Vad gällde isbrytare förord-
ades konstruktion med ”minsta möjliga skrov till
möjligast starka maskin”, med en mer ändamåls-
enlig stäv och med propeller i både för och akter -
lösningar man studerat på plats i USA och hämtade
därifrån. I Hangö stationerades sedan den nya, mo-
dernt konstruerade Sampo år 1898.

Ramsay noterar också att utredarna ”var måna
om att vinna även vetenskapens bistånd vid trygg-
andet och utvecklingen av vinterfarten. Isarnas läge
och rörelser måste iakttagas och utforskas. Regel-
bundna observationer måste anordnas vid Finlands
kuster. Metoder för de insamlade uppgifternas
ändamålsenliga sammanställning och bearbetning
måste utarbetas. Havsforskningen hade i dessa
avseenden betydelsefulla uppgifter.”

Meteorologin, den tillämpade fysiken och geo-
grafin fick således plats i den kommande forsk-

ningen och utvecklingen och, åter med Ramsays
formulering, ”härmed togs ett steg framåt i syfte att
vinna naturvetenskapernas stöd i strävandena för
vintertrafikens främjande.” (Ss. 182-183)

Till allt detta ska läggas den förordning som
kommit redan 1890, att gälla från och med 1 jan.
1891, rörande passagerarfartyg i vintertrafik, alltså
linjebåtar. Den hade tillkommit för att motsvara
kraven för isklassning hos brittiska Lloyd och
franska Veritas. Kraven var stränga och omfattade
bland annat skrov ”särskilt förstärkt för isbråkning,
överbyggt från för till akter så att mellandäck kun-
de uppvärmas, minst dubbel botten under maskin
och pannrum och minst fem vattentäta skott”
(Ramsay, s.156).  Med detta uppmärksammades
alltså även ansvars- och försäkringsfrågorna. Det
var också tidstypiskt och väsentligt för sjöfartens
globala utveckling att formellt internationellt
samarbete på sjöförsäkringsområdet inletts i Berlin
år 1874.

Med Express och Murtajas framgångar vände
tveksamhet i optimism under det tidiga 1890-talet;
utvecklingen accelererade och flera större och
mindre fraktfartyg byggdes för vinterfart.  För att
bara nämna dem, som har betydelse för postföring-
en: år 1891 satte Finska Ångfartygs Aktiebolaget
(FÅA, grundat 1884 och med hemvist i Helsingfors)
in de specialbyggda ångarna Astraea och Urania
på traden Hangö - Hull och från dansk sida sattes
Botnia in mellan Köpenhamn och olika finska
hamnar. Deras färder assisterades effektivt av
Murtaja och Bryderen. FÅA köpte Express år 1894
och samma år sålde det svenska Postverket Sofia
till Ålands Kommunikations Aktiebolag.

I en finländsk posthandbok från 1895 finner vi
sammanfattningsvis vad som gällde det året rörande
”Dirigering af postförsändelser till orter utom
landet”:

Postat ombord, i fartygets postlåda. Med makuleringen ”FRÅN UTLANDET” accepteras den svenska fran-
keringen. Ett litet brev ankommet till Hangö den 30 december 1895 och framme i Helsingfors följande dag.
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”Internationell enkel korrespondens såväl
rekommenderad som orekommenderad utvexlas
direkte i slutna paket eller påsar emellan:

a) finska postkupéerna å linien H:fors - St.
P:burg (St. P:burg - H:fors) å ena sidan, samt
postamten i London, New York, tyska postkupén
Eytkuhnen - Dirschau N:o XI, danska postkupén
Gjedser - Köpenhamn äfvensom postamtet i S:t
Petersburg å andra sidan.

b) Finland å ena sidan och de skandinaviska
länderna å andra sidan under seglationstiden med
privata ångbåtar vid deras turer mellan Finland
och Sverige samt under vintermånaderna en gång
i veckan med ångfartyget Express emellan Hangö
och Stockholm, samt med ångfartyget Sofia mellan
Åbo, Mariehamn och Stockholm.

c) Finland å ena sidan och nordliga orter i
Sverige och Norge å andra sidan öfver Torneå.

d) Finland å ena sidan och Danmark samt
deröfver till Sydliga orter i Sverige och Norge å
andra sidan via Köpenhamn en gång i veckan med
ångfartygen Astraea och Bottnia äfvensom
orekommenderade enkla försändelser till Danmark
och England samt deröfver till andra länder, å
hvilka försändelser finnes påteckningen ”via
Hull”, med ångfartygen Astraea och Urania, hvilka
ångfartyg alternatift underhålla turer emellan
Hangö, Köpenhamn och Hull. (S. 7)

Här står det också fortfarande klart att;
”Öfver de så kallade Åländska sjöpassen

emellan Åland och Finlands Fastland bestrides
postföringen af innehafvarene af därför indelta
posthemman i Åbo skärgård och på Åland. Dess-
utom äro särskilda posthemman i Eckerö socken
på Åland anslagna till postens förande vid behof
öfver Ålands haf till Sverige.” (S. 3)

Med referenser till meddelanden från oktober
1894 får vi även veta att det finns ett avtal mellan

Finland och Danmark om ”utväxling af direkta
postpaket, med enkel och rekommenderad korre-
spondens, emellan postkontoret i Hangö å ena
sidan och å andra sidan 1) postanstalten i Köpen-
hamn samt 2) svenska postkupén Nässjö - Malmö”.
(Helsingfors Aftonblad 13 oktober 1894)

För postväxlingen mellan Hangö och Hull gällde
” - tils vidare dock endast enkel orekommenderad
korrespondens - emellan postanstalterna i Hangö
och Hull i båda riktningarna, förmedels finska
ångfartygen ”Urania” och ”Astraea”, af hvilka
endera angår från Hangö varje lördag på aftonen
efter bantågets ankomst; och varda postanstalt-
erna, med anledning häraf, anmodade att nämnda
väg dirigera sådana till England och andra länder
adresserade enkla brevförsändelser, hvilka bära
anteckningen via Hull. Å vardera af nämnda ång-
fartyg, som under varje resa anlöpa Köpenhamn,
hafva, jämväl för befordran af enkla bref-
försändelser, utställts tvänne breflådor, den ena
för linjen Hangö - Köpenhamn och den andra för
linjen Hangö - Hull. (Hufvudstadsbladet 30 okt.
1894)

På senhösten 1895 finner man i flera tidningar
referat enligt vilka poststyrelsen meddelat post-
anstalterna turtabellerna för Express och Sofia och
dessutom ges andra nyttiga upplysningar. Om
värdeposten får vi veta att den ”befordras med
dessa lägenheter endast då afsändaren genom
anteckning å försändelsen angifvit sin önskan
därom, då däremot i motsatt fall försändningen
alltid bör ske via S.t Petersburg och kontinenten”.

Till ledning för allmänheten meddelas dessutom
hur lång tid de olika turerna kan kräva; ”vid
regelbunden gång färden emellan Hangö och
Stockholm tager i anspråk en tid af omkring 20
timmar, emellan Åbo, Mariehamn och Stockholm
omkring 32 timmar, emellan Hangö och Köpen-
hamn omkring 40 timmar samt emellan Hangö och
Hull omkring 120 timmar, äfvensom att via konti-
nenten gående rekommenderade och enkla för-
sändelser samt tidningar fram komma från S:t
Petersburg till Stockholm på omkring 96 timmar
och till Köpenhamn på omkring 80 timmar.”
(Hufvudstadsbladet 24 nov 1895)

Linjen Åbo - Mariehamn - Stockholm utvecklasLinjen Åbo - Mariehamn - Stockholm utvecklasLinjen Åbo - Mariehamn - Stockholm utvecklasLinjen Åbo - Mariehamn - Stockholm utvecklasLinjen Åbo - Mariehamn - Stockholm utvecklas
Den gamla färd- och postvägen mellan Åbo och
Stockholm hade tre avsnitt med helt olika förut-
sättningar: 1. från Åbo till Åland gick postbönder-
nas rutt över öarna i Skärgårdshavet från fastlandet
via Töfsala, norr om Åbo, och inte ut genom Aura
ås mynning, där stadens egentliga hamn ligger,  2.
nordliga vägar över fasta Åland med dess kringlig-

Miniatyrark II, ”Finlandia 88” från 1986 visar
ånfartyg från 1800-talet över en fransk samtida
karta. I hörnet ses Hangö fyr från 1862.
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gande öar och 3. från Eckerö till Grisslehamn.
Mariehamn grundades genom en nådig kun-

görelse år 1859 (fundationsbrevet utfärdades 1861):
”Af en nådig kungörelse, gifven i Helsingfors d. 4
innew. febr., inhemtas, att H. M:t täckts, på derom
i underdånighet gjord framställning, i nåder
förordna, att en sjö- och handelssstad, som kommer
att benämnas Mariehamn och åtnjuta oinskränkt
stapelrätt, skall ... anläggas, hwilken stad tillika
är bestämd till en ut- eller nödhamn för både
inländska och utländska fartyg samt upplagsplats
för alla de handlande i landets öfriga städer, som
äro berättigade att idka handel på utländsk ort
samt från landet exportera och dit importera waror;
.... kommande omfånget af stadens privilegier,
äfwensom wilkoren för bosättning och borgerligt

näringsidkande derstädes, att framdeles uti
särskilt fundationsbref närmare bestämmas.” (Åbo
Underrättelser, 18 feb.1859)

Under de följande åren byggdes staden. Hamnen
med tullkammare anlades och från 1862 skulle
postföringen för de boende på Åland omorgani-
seras utifrån Mariehamn. Detta blev en förhållande-
vis utdragen process, som inte kan följas här; vad
som är viktigt för de utrikes förbindelserna är att
med Mariehamn kom en ny fast knutpunkt för
trafiken mellan Finland och Sverige när Lemströms
kanal öppnats år 1882.

Sträckan Eckerö - Grisslehamn hade prövats av
Postiljonen och Sofia. Postrotemännen på Eckerö
fick tidigt hopp om att deras plikter skulle kunna
hävas och båtarna lösas in av staten.  Så gick det

Många av Express turer blev äventyrliga, rent av dramatiska. Detta kort, som tillhör Jon Iversen, är
avstämplat i Stockholm den 14 april 1890, transitstämplat i Hangö den 18 april och ankommet till
Ekenäs samma dag. Det kan sannolikt fästas vid följande händelse:

”Express inkom torsdag afton kl. 11 med 1/3 last, som bestod af jern, samt 38 passagerare. Båten
afgick wid lugnt wäder från Stockholm och passerade Sandhamn i onsdags kl. 4.e.m., då en häftig storm
uppstod. Detta hade man ej anat wid afresan utan lastat båten för wanlig sjö. En lastning afsedd för
stormigt wäder, hade äfwen warit swår i Stockholm, då båtarne denna tid af året der få ligga enbart med
fören wid kajen och en transport af lasten akterut, som hade måstat ske öfwer dåck, skulle medfört både
stor möda och tidsspillan. Båten måste från Sandhamn fortsätta färden med en fjerdedel af dess wanliga
fart, ty propellern stod så högt uppe att den wid wanlig fart skulle tagit skada. Lasten kunde ej heller i
storm föras öfwer däck akterut. Deraf kom det att Express först torsdag afton anlände till Hangö.”
(Hufvudstadsbladet, måndagen den 21 April, 1890)
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inte; hårda vintrar måste de fortfarande periodvis
ta hand om post-, gods- och persontransporterna
över Ålands hav och så sent som 1880 byggde de
en ny postjakt.

Farleden Mariehamn - Åbo utvecklades genom
att  Ångfartygsaktiebolaget Åland grundades i
början av 1870-talet och ångaren Åland sattes in
mellan Åbo och Godby år 1875. När Lemströms
kanal öppnats kunde man nå Mariehamn. Detta
företag subventionerades från och med vintern
1887-88 för postbefordran en gång i veckan vinter-
tid. Även här blev vintern periodvis för hård för
ångaren och postbönderna måste rycka in med häst
och släde. År 1893 köpte Ålands Kommunikations
Aktiebolag in den gamla Sofia, som fick dispens
från de nya kraven på vinterångare och med henne
trafikerades hela sträckan Åbo-Mariehamn-
Stockholm från november 1894. I januari1897
gick hon på grund vid Söderarm och företaget fick
ekonomiska problem. Sofia ansågs inte räddnings-
bar, men aktierna i det åländska rederiet löstes sedan
in av ett nybildat åboföretag, Ångfartygs Aktie-
bolaget Bore.

Åbo blir vinterhamnÅbo blir vinterhamnÅbo blir vinterhamnÅbo blir vinterhamnÅbo blir vinterhamn
Helsingfors var ännu inte officiellt påtänkt för en
vinterhamn och Åbo ansågs bara ha lokal betydelse
med sitt läge innanför skärgården. Vintertrafik-
kommitténs arbete slutade med att ”man fastnade
för Björneborgs uthamnar Räfsö och Mäntyluoto
som sekundär stödjepunkt.” (Ramsay, s. 180)

Alla initiativ hade hittills tagits av privata intres-
sen och den finska staten kom in i bilden som eko-
nomisk garant eller långivare och som köpare när
det visade sig att hangöbanan och hamnen inte bar
sig ekonomiskt och när Express första ägare gick i
konkurs. Med staten som ny ägare garanterades
ändå utvecklingen i Hangö trots stora kostnader.
Frågan om fördelningen mellan offentlig och privat
finansiering, ägande och drift var ständigt levande,
och det hela löstes med att staten tog bördan att stå
för delar av infrastrukturen, bland annat som ägare
till isbrytarna. Till yttermera visso subventionera-
des utvecklingen av Hangö med lättnader vad
gällde järnvägstariffer och tolagsavgifter.2

I Åbo med stolta sjöfarartraditioner var man
allmänt förnärmad över att händelserna gick värds-
hus förbi. Här och på Åland hade man nu egna helt
nya erfarenheter av vintersjöfart i skärgården och
på Ålands hav, som inte beaktats i de stora diskus-
sionerna.

Framgångarna med Åland och Sofia kunde inte
mäta sig med Express, men under åren hade Ålands
kapten August Uppman byggt upp gedigna kun-

skaper om vinterisarna och skärgårdslederna. Som
medlem i Vintertrafikkommittén hade Uppman
också ensam men förgäves framhävt de möjligheter
som bjöds av en skyddande skärgård och ett kortare
avstånd till Sverige än linjen Hangö - Stockholm.

Även i Åbo hade den ekonomiska utvecklingen
börjat känna av bristen på tillfredsställande kom-
munikationer. Inåt landet hade Åbo visserligen
sedan 1874 järnvägsförbindelse med Tojala vid
linjen Helsingfors - Tammerfors. Det fanns i Åbo
en bibana till hamnen, som alltså kunde användas
för sjöfarten, som dock fortfarande fungerade bäst
under seglationstid eller på vintern säkrast med med
hjälp av postrotarna. Beslut hade också fattats om
en kustlinje mellan Åbo och Helsingfors. (Den
fullbordades i två etapper. Sträckan Åbo - Karis
blev klar i november 1899 medan avsnittet Karis -
Helsingfors, som kom till genom ett senare beslut,
blev färdig för provisorisk trafik i november 1902.)
I så måtto kunde alltså företagare och resande i
Åbo se fram emot mer effektiva förbindelser med
det övriga Finland och med omvärlden redan vid
mitten av 1890-talet.

Enskilda intressenter tog nu åter vid och på kort
tid grundades tre företag, som tillsammans krävde
stora ekonomiska insatser. I januari 1897 hade
Ångfartygs Aktiebolaget Bore bildats med syfte
att låta bygga en postångare av modernaste snitt,
1898 kom Ångfartygsaktiebolaget Poseidon med
avsikt att bygga en ångare för trafik på Lübeck och
samma år tog Handelsföreningen i Åbo initiativ
till Isbrytaraktiebolaget Avance. Det senare bolaget
hade inga vinstintressen och Åbo stad utlovade ett
årligt stöd för isbrytarens drift. Staten bidrog sedan
med ett räntefritt lån till isbrytarens byggande.
Avance blev alltså en privatägd isbrytare, av mindre
dimensioner än de statliga, stationerad i Åbo i och
för assistans åt sjöfarten i skärgårdarna.

Sofias haveri innebar ett hotfullt avbräck för
ålänningarnas vinterkommunikationer med om-
världen. Under våren 1897 diskuterades livligt i
pressen hur utvecklingen kunde och borde gestalta
sig. Sofias dåvarande ägare hade gjort en framställan
om att FÅA måtte låta Express gå via Mariehamn
åtminstone någon gång i veckan. FÅA visade aktivt
intresse och hade dessutom beställt en ny ångare,
Oihonna, som byggdes i Dundee. Avsikten var att
sätta in henne på en linje Hangö-Åbo-Stockholm.
Poststyrelsen avstyrkte och Senaten  reserverade
sig med tanke på att frågor om kostnaderna för olika
lösningar ännu inte utretts. Linjen Hangö - Stock-
holm var fortfarande den enda som togs under
allvarligt övervägande. Intressena i Åbo fram-
härdade, Borebolaget framhärdade och i och med
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förvärvet av Sofia under senhösten fördes även de
subventioner som beviljats förra ägaren över till
det nya rederiet. Avtalet om postföringen följde
också med i köpet.

Bore - Åbos stolthetBore - Åbos stolthetBore - Åbos stolthetBore - Åbos stolthetBore - Åbos stolthet
Den nya vinterångaren beställdes från Helsingörs
varv i slutet av mars 1897. Kapten Arvid Rusko,
som hade många års erfarenhet av vintersjöfart
bland annat på Express, reste till Helsingör för att
övervaka byggandet och hon förväntades vara klar
den 1 december samma år.

I november undertecknades ”en överenskom-
melse mellan ångfartygsaktiebolaget Bore och
Finska ångfartygsaktiebolaget, hvari fastställdes
att det förra bolaget under 3 år framåt, utan
intrång af Finska bolaget, finge upprätthålla
vintertrafiken mellan Åbo-Stockholm. Deremot
förband sig bolaget Bore att äfven under den öfriga
seglationstiden ställa sin ångare endast på linien
Åbo- Stockholm för tre år.” (Åbo Underrättelser, 7
nov. 1897)

Borebolaget gjorde även en hemställan hos
järnvägsstyrelsen att ”det till staden på e.m.
anländande passageraretåget hvarje lördag skulle
fortsätta ned till Åttkanten för de passarerares
räkning, son hafva för afsigt att fortsätta resan
med ångaren Bore till Stockholm. Likaledes ...att
på torsdag, då Bore anländer i god tid från
Stockholm, ett tåg skulle, en halftimme före
middagstågets afgång, expedieras till Åttkanten
för att afhemta de passagerare som ärna fortsätta
med tåget.” (Åbo Underrättelser, 27 nov. 1897)

Detta företag var så djärvt att det genast blev en
angelägenhet för hela staden, som följde byggandet
och sjösättningen med stort intresse. Express hade
konstruerats med fokus på vinterförhållandenas alla
svårigheter och var i huvudsak ämnad för gods-

Bores andra tur från Stockholm. Kortet som
stämplats i Stockholm den 9 februari 1898 ankom
till Mariehamn samma natt.

transporter. Det fanns visserligen plats för passa-
gerare, men deras bekvämlighet hade varit av ringa
intresse. Det uppseendeväckande med Bore var att
i en vinterångare av modernaste snitt skulle funktion
kombineras med komfort även för resenärerna.
Fartygsbygget blev kraftigt försenat, men när Bore
äntligen anlände till hemmahamnen hälsades hon
med hänförelse. Tidningarna skildrade henne i
lyriska ordalag som inte bara förundrat gav alla de
tekniska detaljerna utan även beskrev Bores
komfort och elegans.
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I en tillbakablick på år 1897 skrev Åbo Underrät-
telser den 4 januari 1898:

”Finska ångfartygsaktiebolaget har värdigt
häfdat landets anseende till sjös genom anskaf-
fande af nya och både rymliga och präktiga fartyg,
bland hvilka ett skall ersätta den gamla af ära
höljda ”Express”. Tanken på vintertrafik mellan
Åbo och Stockholm har frammanat ”Bore”, ett
glänsande uttryck för att viljekraft och energi
äfven i den gamla Aurastaden kan utvecklas.
Instundande vinter skall dessutom i stort afgöra
frågan om Åbos lämplighet som vinterhamn, ty om
den äran och den ekonomiska fördelen börja flere
städer kämpa med Hangö, som för att häfda sitt
gamla namn väl torde vara i behof af den nya och
ändamålsenliga isbrytare, som staten nyligen
beställt.”

Ur Åbo Underrättelser 28 januari 1898



1 Det är osäkert om frasen ”eller egentligen Åbo” står så i originalet eller redigerats in av tidningen. Den bör förstås så,
att posten mellan huvudstaden och Sverige ju egentligen gick via Åbo.

2 ”Tolag”, med ursprungsbetydelsen ”påslag”, var en extraavgift, som framför allt togs ut på export- och importtullarna
i stapelstäderna. Avgiften var avsedd att bidra till täckandet av stadens kostnader för bl.a. infrastrukturen (kajer, vägar,
hamnbyggnader och deras drift o.dyl.) Medan tullavgifterna gav staten intäkter, var tolagsavgifterna således ”öronmärkta”
för staden.
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I den andan gick Bore  på sin första stockholms-
resa den 29 januari 1998. Hon höll sedan på det
stora hela sin turlista, visserligen med tillbud och
malörer, men ändå enligt de högt ställda förvänt-
ningarna fram till nyårsafton 1899, då hon gick på
grund för att sedan sjunka på stort djup nyårsdagen
1900.

Pia Börjeson


