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Verksamheten kring ångfartyget Trafik står inför flera utmaningar, men vi håller 

ångan uppe! 

Ångaren Trafik har en speciell plats i mångas hjärtan. Det visade sig bland annat då hon fick 

utmärkelsen århundradets Hjobo för tjugo år sedan, fick Kulturpriset samt valdes till Årets 

Skärgårdsrederi under 2019. Hon porträtterade även ångaren Pehr Brahe i filmen ”Ödesnatten 

på Vättern”. Ångaren har dock under de senaste fyra åren drabbats av två spolierade säsonger. 

Den första var 2017 då fartyget inte kunde lämna kajen eftersom hamnbassängen var så 

igenslammad. Extra tråkigt var då att fartyget fyllde 125 år och ett antal jubileumsaktiviteter 

fick ställas in. 

Denna säsong har vi tvingats ställa in all trafik p.g.a. Coronapandemin. Den tvingande 

begränsningen om då max 50 personer ombord samt den generella uppmaningen om att hålla 

avstånd, gav inga praktiska eller ekonomiska möjligheter att genomföra de planerade turerna 

på Vättern. Vi beklagar detta och hoppas kunna få möjligheter att genomföra turer enligt 

turlistan under nästa säsong 2021! 

Mot denna bakgrund beslöt styrelsen att inrikta årets verksamhet mot underhåll av fartyget vid 

kajen. När fördäcket inspekterades extra noga så upptäcktes röta och läckage. På några ställen 

hade svamp fått fäste. Efter konsultationer med ett antal experter har nu beslut tagits om att 

lägga om fördäcket i sin helhet, ett projekt som i dagsläget kräver professionellt jobb av 

inlejda snickare. Det står klart för oss att jobbet kommer att bli mycket kostsamt. I avvaktan 

på att jobbet skulle påbörjas reste vi en provisorisk presenning över fördäck för att bland 

annat förhindra ytterligare vattenskador. Den har nu ersatts av vår ordinarie vintertäckning. I 

dagsläget har en grupp ideellt arbetande entusiaster, med stor flit, tagit bort stora delar av det 

skadade fördäcket. Allt för att hantverkarna snabbt skall kunna utföra bytet av däcket, då vi 

måste bli färdiga innan Trafik läggs i torrdocka i Motala under några dagar i maj månad. Där 

skall hon besiktigas och hennes botten målas inför sommarsäsongen 2021.  

Som tidigare nämnts står vi inför stora ekonomiska utgifter under hösten och vintern. Vår 

förhoppning är, att vi med stöd av alla Trafik-välvilliga krafter, kan genomföra projektet som 

planerat. Inbrottet i aktersalongen december 2019 medförde att många skickade in pengar via 

Swish till oss samt att vi fick gratis hjälp av snickarproffs med den skadade dörren. Tack än 

en gång! Vi kommer därför att återkomma med upprop om s.k. Crowdfunding, insamling via 

nätet, och andra former att bidra till projektet. Vill du, så kan du lämna ett bidrag på 

swishnummer: 1235312715. Du kan även lämna ett bidrag på bankgironummer: 5712-9249, 

skriv Däck, så vet vi att gåvan lämnas till stöd för detta. 



Ångfartyget Trafik är en kulturskatt som vi alla måste värna om och vi får dagligen höra om 

hur mycket såväl bofasta som turister saknar ljudet av ångvisslan som signalerar avgång från 

hamnen och upplevelsen av att se eller vara ombord på den vackra ångbåten som ger sig ut på 

Vätterns glittrande böljor! 
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