SKOLBESÖK

Ett maritimt kulturarv med
socialt engagemang
Mitt i Stockholms hjärta på Skeppsholmen ligger S/S Orion. Ett
gammalt stabsfartyg från 1929 som har tillhört Kungliga
lotsverket. Nu ska fartyget återställas till ursprungsskick.
Våren 1928 presenterade fyringenjören J.A.
Hultman ritningar till det, av riksdagen
beslutade, nya ångtjänstefartyget för
Kungliga Lotsverket. Fartyget byggdes
1929 vid Helsingborgs Varfs AB och
stationerades i Östra lotsdistriktet som
sträckte sig från Karlskrona i söder till
Trosa i norr och som även omfattade
Vättern.
Det sägs att fartyg är säkra i hamn men
dom är inte byggda för att stanna där. Vid
premiärturen i Öresund den 11 oktober
1929 skulle fartygets sjöegenskaper
provas. Här ingick bland annat ett

stabilitetsprov. När man under provet
svängde dikt (maximalt) styrbord la sig
fartyget på sidan utan förmåga att resa sig
igen. Fartyget var instabilt, med
otillräcklig barlast och fick bogseras
tillbaka till varvet med en 45 graders
slagsida och var nära att sjunka.
Efter att de inledande problemen blivit
åtgärdade så användes ångaren som ett
inspektions- och arbetsfartyg. Man
inspekterade fyrskepp och lotsplatser,
arbetade med att lägga ut och ta upp
bojar och prickar i våra farleder, gasa fyrar
och utföra sjömätning.
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1954 fattades ett beslut om att ersätta den
åldriga ångaren med ett modernare
fartyg, vilket skedde 1956. Fartyget blev nu
reservfartyg fram till 1961 och sattes i
tjänst när andra distriktsfartyg togs ur drift
för reparationer och underhåll.
Efter en ombyggnad 1961 så fick fartyget
uppgiften att transportera
byggnadsmaterial till de fasta fyrarna som
skulle ersätta de gamla fyrskeppen längs
Sveriges kuster.
Bärgningsångskeppet S/S Orion gjorde
sitt sista arbetspass 1979 och togs
slutligen ur drift.
Fartyget köptes av en privatperson och
hamnade i Göteborg. Efter ytterligare ett
ägarbyte och totalt 10 år på västkusten så
kom fartyget slutligen till Stockholm och
ett restaureringsprojekt inleddes av den
ideella föreningen ”Projekt S/S Orions
vänner” med syfte att återställa fartyget till
ursprungsskick. Arbetet sker efter
originalritningarna från 1929.
–Målsättningen är ett fungerande
museifartyg som ska kunna användas för
kryssningar i Stockholms Skärgård,
marinhistoriska träffar, filminspelningar
och dylikt, berättar kapten Bosse
Thorstenson.
Går det att boka skolvisningar ombord
på S/S Orion för skolklasser som vill lära
sig mer om hur livet ute på sjön var förr i
tiden?
–Det går bra. Här får man till exempel ta
del av den segregation som var väldigt
viktig på den här tiden. Kaptenen
disponerade hälften av ytan ombord och
det fanns skiljeväggar som höll befäl och
besättning åtskilda. På fartyget fanns tre
mässar, kaptenen åt för sig, befälet för sig
och manskapet för sig.

Stockholms landshövding Sven-Erik Österberg (till vänster) och
kapten Bosse Thorstenson under ett besök ombord 2021.

Maritimt kulturarv och
ungdomsverksamhet
Samtidigt som restaureringsprojektet
inleddes så startade även en omfattande
ungdomsverksamhet med syfte att hjälpa
utsatta barn och ungdomar som hamnat i
utanförskap att komma tillbaka till ett
anständigt liv.
–Genom åren har vi tagit emot hundratals
ungdomar med mycket gott resultat. För
många har jag även blivit en fadersgestalt
då merparten har saknat en pappa under
sin uppväxt. Vilket innebär att jag även efter
tiden hos oss är behjälplig med kontakter
med myndigheter osv, berättar Bosse.
Vi sitter inte alla i samma båt men vi delar
samma hav. Verksamheten ombord på det
K-märkta ångfartyget S/S Orion kombinerar
på ett unikt sätt det sociala arbetet med
intresset för vårt kulturarv.

FAKTA OM S/S ORION
Fartyget som mäter 32 x 6 meter, har sju
hytter, två salonger, tre mässar, kabyss,
duschrum och ett lastrum.
Hemsida: ss-orion.se
Telefon: 070-779 25 79
Kaptenens salong ombord på S/S Orion.

