
 

 
 

     

 

FAKTARUTA 

 

Kontaktpersoner för Kalmar Sjöfartsmuseum är: 

Ordförande:  Hans Rosengren                tel. 0480-47 08 01 

Skattmästare: Robin Ländin                   tel. 0480–493267 

Sekreterare: Christer Johansson           tel. 0480-16087 

 

Kalmar Sjöfartsmuseum finns på Södra Långgatan 81, längst ut på Kattrumpan, där vi under 

vintertid endast har söndagsöppet mellan kl 1200 och 1600. 

På sommaren har vi öppet mellan kl 1100 och 1600. 

Under vinterhalvåret är museet dagligen bemannat kl  9 – 15.  

Dessutom avlyssnas regelbundet vår telefonsvarare. 0480-158 75.  

 

Medlemsavgiften är för närvarande 100 kr per år för enskild person och 150 kr per år för fa-

milj. Plusgiro: 59 24 79-0. Medlemmar äger gratis tillträde till museet. 

e-mail: Kalmarsjofartsmuseum@gmail.com  

hemsida: www.kalmarsjofartsmuseum.se 

 

Forts… 

Våra gaffeltruckar och grensletruckar 

körde ju i rasande fart in och ut ur far-

tyget över vår, alla redan då, världsbe-

römda ramp.  

 

Den ramp som idag är allmänt före-

kommande i alla bilfartyg, för att inte 

nämna alla de ro/rofartyg, som inte har 

egna kajer och använder akterramp. 

Iden bakom rampen kom från två av 

mina gamla seglarkompisar, sjökapte-

nerna Jan Stenberg och Hans Thedi-

eck. Konstruktör och den som gjorde 

rampen praktiskt användbar är där-

emot, den i Kalmar så gott som okände 

Kalmarsonen, civilingenjör Per Fager-

lund, som ute i väldens stora sjöfarts-

kretsar är så välkänd, att han går under 

smeknamnet ”Mister Ro/Ro”. Pelle 

Fagerlund är sedan många år tillbaka 

medlem i Kalmar Sjöfartsförening. 

   

    
Jan Stenberg chef, tv, och Nils Gustafssonth 

 

Kanske hade björnarna fått björnfrossa 

eller rentav scenskräck. I vilket fall 

som helst gjorde dom oss en riktig 

björntjänst genom att hålla sig undan 

och vägra, att utsätta sig för våra ny-

fikna blickar eller att bli fotograferade. 

Jag tycker absolut, att de var i sin fulla 

rätt att visa sitt missnöje och att utebli 

från någon uppvisningsparad. 

 

Det var vi, som inkräktade i deras pa-

radis och det var vi, som inte hörde 

hemma däruppe i urskogen.    

 

Lossningen och lastningen gick ovan-

ligt fort. Vi var så gott som tomma och 

lastmaskinerna kunde ta en last alumi-

nium in och en last råaluminium ut i 

samma rundtur.  På så sätt blev det 

inga tomkörningar. Efter ett par skift 

var lasten på ca 12000 ton lossad och 

lastad och vi påbörjade den vackra 

kustresan i revers, fast nu låg Klippiga 

bergen om babord. 

 

Kalmar i april 2016 

Nils Gustafsson        
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