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Yttrande - Medborgarförslag om utställningsplats för
fartygsmodeller S/S Kalix och M/S Torne
Anders Sjöblom anför följande i sitt medborgarförslag 2009 01 26.
”I länsmuseets magasin står två fartygsmodeller, modell större, i glasmontrar.
Det rör sig om två lastfartyg ”Kalix” och ”Torneå”. Som sjöfartsintresserad
fascinerades man av dessa stora välgjorda modeller och förvånades över att de
togs bort från offentligheten och att de nu samlar damm i museets magasin.
Mitt förslag är att kommunen upplåter en plats att ställa modellerna på så att
luleborna och andra kan njuta av dem igen. Exempelvis skulle de kunna stå i
stadshuset, Kulturens hus eller på annat ställe där de står under uppsikt och
där folk passerar och där de kan understryka kommunens slogan ”Luleå
sjöstad”
Jag kan inte uttala mig om modellernas nuvarande skick och om det krävs
insatser för att få dem presentabla. Föremålsansvarig på museet säger att man
f.n. inte har några planer på att ta fram dem ur magasinet.
Kommunfullmäktige har beslutat 2009 02 23 att överlåta till kulturnämnden
att besluta i ärendet.”
Förvaltningens förslag till yttrande
- Enligt antikvarie Robert Pohjanen på Norrbottens museum är
fartygsmodellerna i museets ägo och förvaras i museimagasinet. Museet har
tre modeller av malmfartyg; S/S Kalix, M/S Torne och M/S Anaris. De är
tillverkade 1912, 1959 och 1962. S/S Kalix levererades 1912 till Rederi AB Luleå
Ofoten. Varvet var Dixon & Co i Middlesbrough, Storbritannien. Hon
skrotades i Ystad 1959 efter att ha överlevt två världskrig. M/S Torne byggdes
på Öresundsvarvet i Karlskrona 1959 och levererades till TGO (Trafik AB
Grängesberg-Oxelösund). Fartyget såldes 1970 och skrotades 1979. Det finns
ett tidigare fartyg med samma namn, byggt 1912 och sänkt 1940 i Narvik
vilket torde vara det som förslagsställaren avser. Men någon modell av detta
fartyg har museet inte.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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S/S Kalix, M/S Torne och M/S Anaris är modeller av malmfartyg. Modellerna
är ca 1,5 m långa och förvaras i glasmontrar specialdesignade för dessa.
Modellen av S/S Kalix är tillverkad i metall med trädetaljer medan M/S Torne
och M/S Anaris är tillverkad i metall och plast. Modellerna kommer från
rederiet TGO, tidigare Luleå-Ofoten. Det var vanligt att de beställde modeller
till sina fartyg tillsammans med själva fartyget. Modellerna kunde ex. vis
placeras i rederiets skyltfönster. Eftersom de förvaras i glasmontrar kan man
därför anta att de varit i offentlighetens ljus vid något tidigare tillfälle.
Fartygsmodellerna är i relativt gott skick men Norrbottens museum har inte i
dagsläget några planer att ta fram dem ur magasinet. Utställningsutrymmet är
begränsat och modellerna tar mycket plats. Ur säkerhetssynpunkt är
Norrbottens museum det lämpligaste stället att visa dem i.
Kulturnämnden har för närvarande inga platser tillgängliga för att exponera
dessa modellfartyg. De är dock intressanta som utställningsobjekt i framtida
sjöfartsutställningar i Luleå. Vill någon aktör få tillgång till fartygsmodellerna
måste det bli en uppgörelse med Norrbottens museum. Kulturnämnden
föreslår därför att medborgarförslaget avslås.
Arbetsutskottets förslag till kulturnämnden
- bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
__________
Kulturnämndens beslut
- Enligt antikvarie Robert Pohjanen på Norrbottens museum är
fartygsmodellerna i museets ägo och förvaras i museimagasinet. Museet har
tre modeller av malmfartyg; S/S Kalix, M/S Torne och M/S Anaris. De är
tillverkade 1912, 1959 och 1962. S/S Kalix levererades 1912 till Rederi AB
Luleå Ofoten. Varvet var Dixon & Co i Middlesbrough, Storbritannien. Hon
skrotades i Ystad 1959 efter att ha överlevt två världskrig. M/S Torne
byggdes på Öresundsvarvet i Karlskrona 1959 och levererades till TGO
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(Trafik AB Grängesberg-Oxelösund). Fartyget såldes 1970 och skrotades
1979. Det finns ett tidigare fartyg med samma namn, byggt 1912 och sänkt
1940 i Narvik vilket torde vara det som förslagsställaren avser. Men någon
modell av detta fartyg har museet inte.
S/S Kalix, M/S Torne och M/S Anaris är modeller av malmfartyg.
Modellerna är ca 1,5 m långa och förvaras i glasmontrar specialdesignade
för dessa. Modellen av S/S Kalix är tillverkad i metall med trädetaljer
medan M/S Torne och M/S Anaris är tillverkad i metall och plast.
Modellerna kommer från rederiet TGO, tidigare Luleå-Ofoten. Det var
vanligt att de beställde modeller till sina fartyg tillsammans med själva
fartyget. Modellerna kunde ex. vis placeras i rederiets skyltfönster.
Eftersom de förvaras i glasmontrar kan man därför anta att de varit i
offentlighetens ljus vid något tidigare tillfälle.
Fartygsmodellerna är i relativt gott skick men Norrbottens museum har inte
i dagsläget några planer att ta fram dem ur magasinet.
Utställningsutrymmet är begränsat och modellerna tar mycket plats. Ur
säkerhetssynpunkt är Norrbottens museum det lämpligaste stället att visa
dem i.
Kulturnämnden har för närvarande inga platser tillgängliga för att exponera
dessa modellfartyg. De är dock intressanta som utställningsobjekt i
framtida sjöfartsutställningar i Luleå. Vill någon aktör få tillgång till
fartygsmodellerna måste det bli en uppgörelse med Norrbottens museum.
Kulturnämnden avslår medborgarförslaget.
__________
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