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Tack vare samtal med Bengt Göransson och min korrespondens med Kaj Svensson, 
båda gamla Arildsbor sedan flera generationer, har jag kunnat få inspiration till den 

här historien om Briggen Caspian och Ruffen i Arilds hamn. 

Det finns ingen bild av Briggen Caspian så inledningsbilden visar i stället Barkskeppet 
Amaranth som gick i atlantfart på 1890-talet och seglades av besättningar från 

Kullabygden. Man kan se på havet att det blåser rejält och att vinden är på väg mot 
en styv kuling. Kapten Nils Petter Nilsson har därför beslutat sig för att förbereda 
Amaranth för hårdvindssegling. Han har låtit bärga toppseglet på mesanen och beslå 

röjlarna på både fock och stormast. Han har bedömt att vinden kan komma att öka 
ytterligare och låter fira ner bramsegelrån och tar hem på gigtåg och gårdingar för att 

få upp bramseglen på sina rån och beslå dem. Samtidigt har han satt några mannar 
till att bärga jagaren. Man går 

högt i vind och har tajta 
boliner. Vinden tar i och det är 
bråttom. Ovanligt att en 

skeppsmålning visar så många 
olika exempel på skickligt sjö-

manskap. Frågan är om inte 
kapten Nilsson kommer att 
tvingas göra som mannarna på 

bilden intill, och låta bärga både 
fock och storsegel. De sjömän 

som överlevde dåtidens 
hårdvindssegling och livet i 
hamnarna, kan man inte annat än beundra. Många var från Kullabygden och flera från 

Arild. 
Briggen skiljer sig från Barken genom att vara något mindre och mer lätthanterlig. 

Hon saknar mesan men kan i stället ha snowmast tätt akter om stormasten men 
saknar den lika ofta och för då i stället briggseglet litsat direkt på stormasten.  
Råseglen på fockmasten och förstängstagsegel, klyvare och jagare är de samma. 

Ruffarna är ofta belägna omedelbart akter om fockmasten och på akterdäck. 

Briggen Caspian of Whitby och Ruffen i Arilds Hamn 
(av J. E. Eriksson i februari  2014) 
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Råseglarna, från fullriggare, barkar och 
nedåt, var snabba på vindar akter om 

tvärs men för att gå högre än halvvind 
krävde de en skicklig besättning. Det 

gjorde dem känsliga för läkuster i hård 
vind och vid ofördelaktliga vindkantringar 
blev de svårmanövrerade. Strandningar 

var ofta oundvikliga, till stor sorg för 
partredarna men till stor glädje för 

strandens befolkning som t.ex. den i Arild. 
Barken Amaranth, med destination Santo 
Domingo förliste på detta sätt (strandade) 

vid Petite True i Västindien den 14 mars 
1895. Besättningen på en bark kunde se ut så här. Släktingar till några av dem lever 

fortfarande i Arild. 
 
Råseglarnas svaghet gjorde att när 

skonarna började byggas så blev de genast 
populära för kustnära segling. Skroven 

blev djupkölade och råseglen byttes ut mot 
gaffelriggar vilket gjorde det möjligt för 
dem att gå betydligt högre i vind. Med sina 

snedskurna segel (fore-and-aft) kunde de 
gå dikt bidevind vilket också gjorde att de 

krängde åt lä på ett karaktäristiskt sätt. 
Råseglarna döpte dem därför till 
”Snedseglare”. Detta var ju inte alls för att 

klassa dem som dåliga seglare utan mer 
för att klassa dem som skepp för kustnära 

trader. De kallades slätskonare.                                    The Schooner Yacht America 1851. Den första vinnaren av Americas Cup

                           
             

Efter mycket sökande har jag hittat Briggen Caspian i Lloyds Register1). Hon är där 

klassad Sw vilket betyder Snow som i sin tur innebär att hon hade en s.k. snowmast 
omedelbart akter om stormasten. Hon byggdes i Whitby 1849 och fick nummer 185. 

Hemmahamnen förblev Whitby. Engelska ortsnamn med ändelsen –by innebär att 
orten har grundlagts av Vikingar. Denna stad i östra England vid floden Esk har 

mycket gamla skeppsbyggaranor och redan 1764 byggdes Kapten James Cooks skepp 
HMS Endeavour där. Enligt tavlan i Ruffen förliste Caspian 1864 öster om Arild lastad 
med kol. Med största sannolikhet gick hon på Kol-Pitpropp2) trade och sökte skydd 

bakom Kullen. Kaptenen kände kanske inte till att vid Kullen börjar stormarna ofta 
från sydväst för att avslutas i nordväst och då var en råseglare som Caspian nästan 

chanslös. Mycket troligt är att Ruffen är vrakgods från henne.  
 
Vi vet ju nu, tack vare den här bilden3) 

från 1895 att Ruffen var placerad ungefär 
i linje med den nuvarande Hamnmuren 

snett framför Byfogden Christian 
Larssons hus. I förstoring ser man också 
att de mörka väggarna då var de 

ursprungliga på skeppsbyggarvis 
horisontellt lagda planken.  

 
 

 

 

  
 

Damen sittande är Alma Norrman, konstnären bakom teckning 

                                                                                                                           ”Fiskargumma” som hänger i Ruffen 
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En nästan samtida bild 
tagen mot nordväst visar 
Ruffen, Christian Larssons 

båt och hans hus utan 
veranda.  

Ruffen stod kanske på 
denna plats från det den 

bärgats som vrakgods 
1864 till före 1903 i drygt 
35 år. Dess funktion är 

oklar. Fisken, varav 
Krapperup skulle ha 5% 

vägdes nämligen i en 
annan byggnad. Men så 
ville Christian Larsson 

bygga en veranda och då 
stod Ruffen förmodligen i 

vägen. 
 
På detta vykort, som 

skickats 1903 kan man i 
förstoring se att Ruffen 

flyttats till sin nuvarande 
plats och att Christian 
Larssons veranda är 

färdig. Mor Cilla är ännu 
inte ombyggt. Gisela 

Trapps tomt på 
Kringelängen är obebyggd 
och den byggnad som 

syns är Backagården. 
Fotografiet bör P. Lundh 

ha tagit något år tidigare 
än 1903. 
Av det ovanstående kan 

man dra slutsatsen att Ruffen flyttades någon gång mellan 1895 och 1902.  
 

På denna bild som tyvärr 
är odaterad ser man 
Ruffen i sitt nya läge. I 

förstoring ser man också 
den nya grundmuren och 

de nya dubbla dubbel-
dörrarna som behövdes 

för att täcka den nu 
mycket högre dörr-
öppningen. Den har 

fortfarande inte klätts 
med lockpanel. 
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Det nybyggda Varm-
badhuset måste ha varit 

en betydande förändring 
för Arildsborna och kan 

egentligen kanske 
symbolisera starten på 
Arilds utveckling under 

1900-talet. Oljemålningen 
av Frans Nelson (†1925) 

finns i Blomsterstugan 
och visar den gamla 
hamnen med det ny-

byggda varmbadhuset. Årtalet måste vara efter 1910 eftersom Blåsut (huset högst 
upp längst till vänster) är byggt och före 1924 eftersom bygget av den nya hamnen 

inte startats. Kanske vet någon av er som läser detta det exakta årtalet när Varm-
badhuset stod klart. 
 

Denna bild visar att 
Hamnbygget ännu inte 

påbörjats så årtalet är 
före 1924. Christian 
Larssons veranda och 

Varmbadhuset är byggda. 
Det syns också att Ruffen 

klätts med ny stående 
lockpanel som målats i en 
ljus färg. 

 
 

 
 
 

 
 

Det här är den bästa bild 
vi har av Ruffen från 

denna tid. Man ser den 
nya grundmuren, och den 
nya ljusmålade lock-

panelen. De nya dubbla 
dubbeldörrarna var 

klädda med en fint gjord 
panel i diagonalt stående 
fyrkants-mönster. Ett 

mönster som fanns på 
flera husdörrar på den 

tiden. I förstoring kan 
man också tydligt se att 
namnbrädan från Caspian 

of Whitby sitter på sin 
nuvarande plats. Den kan 

ha suttit så redan när 
Ruffen stod ombord men eftersom det finns två är det troligaste att de suttit i fören 
som trail-boards.  
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När Max Garsten och jag renoverade den västra gaveln konstaterade vi att under den 
nya stående lock panelen finns de liggande mycket grova planken kvar och ser ut att 

vara i hyggligt skick. I denna gavel finns det enligt Bengt Göransson under panelen 
även en öppning som förmodligen varit ett gatt för uppsikt akterut.  

Bilden är klippt från stumfilmen ”The farmer of Texas” som spelades in av ett tyskt 
filmbolag på Kullaberg och i Arilds Hamn 1924. Filminspelningen flyttades från Arild till 
Sorrento i Italien för att stjärnan Lilian (Hall-) Davies tyckte att det var för kallt i 

vattnet.  Hon var under en period en av den unge Alfred Hitchcocks 
favoritskådespelare.  

 
Lilian Davies med sällskap råkade ut för en olycka på Kullaberg och hamnade i 
vattnet. En räddningspatrull skickades ut från Arilds Hamn. 

 
I denna räddningsaktion 

ingick fr.v. Nils Peter 
Nilsson-Fisk (Knafvens 
Nils-Peter), Sjökapten 

Janne Swensson och 
Albert Andersson i 

Hamngården. De fick alla 
följa med när film-
inspelningen flyttades till 

Sorrento i Italien och på 
så sätt blev de Arilds 

första filmstjärnor.  
 
 

 
 

 
 
 

Det välvda rufftaket 
förefaller vara original. 

Täckpappen är emellertid 
i dåligt skick och en 

renovering känns 
angelägen. Kanske bör 
detta prioriteras redan i 

år. Den dörr som sitter på 
Ruffen nu är lik den 

ursprungliga men kom dit 
på 80-talet genom 
dåvarande hamnkaptenen 

Bengt-Olof Karlssons 
ombyggnad. Den vänstra 

dubbeldörren togs också 
bort då. Den här bilden är 
från 1997. Sedan dess 

har dörren kompletterats 

med en fönsterruta.  

 
Damerna framför Ruffen är Susanne Boris-Möller och Christina Rydorff  
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Namnbrädan från Caspian som sitter på Ruffen är i dåligt skick och därför just nu på 

renovering. I Kaptensgården hänger en exakt likadan namnbräda fast i mycket bättre 
skick. Kaj Svensson som är uppvuxen där har berättat att familjen som bodde i 

gården före hans farfar hette Lundh och han tror att någon av sönerna i familjen 
förmodligen har hittat den som vrakgods. Kajs far och farfar var alltid väldigt noga 
med att den skulle hållas i skick och därför är den mycket mer välbehållen än den 

som i alla år suttit på Ruffen utsatt för väder och vind. 
 

Interiören förändras under 
årens lopp. Bilder och 
saker flyttas runt men 

namnbrädorna verkar få 
förbli orörda. Den vackra 

pärlsponten i Ruffens tak 
och väggar är i gott skick. 
  

Tavlan som föreställer 
Jenny i kiosken på 

Stelebacken är målad av 
Hedvig Tegnér. Hon bodde 
i Tegnabo och målade 

porträtt av många 
Arildsbor på 40- och 50-

talen. 
 
 

 
Historien bakom varje 

namnbräda finns 
antecknad på tavlan4) 
längst bort på väggen i 

söder (se också nedan). 
Ruffen har idag många 

uppgifter. Den tjänar som 
ett nog så viktigt 

regnskydd, byns 
befolkning har mindre 
fester där, S.S. 

Sjöhästens seglarskola 
har sina teorilektioner där 

och vintertid samlas delar 
av byns befolkning 
fredagskvällar över en öl 

och gemytligt samtal om 
vad som sig begivit haver. 

 
 
 

 
 



7 

 

Stämmer det ovanstående 
så fyller alltså Ruffen 165 

år i år och 150 på plats i 
Arild. Kanske något att 

fira!!? 
 
1) https://archive.org/stream/lloyd

sregisters36unkngoog#page/n82
/mode/2up   

 
2) Pit-Propps var virke som 

hämtades på Norrlandkusten. 
Specialsågat för att passa 

gångarna i de engelska 
kolgruvorna. Där lastade man 
sedan kol för transport till 
Sverige.  

 
3) Bilden är från Kaj Svenssons 

samlingar. Fler bilder från Arilds 
Hamns historia finns på: 
http://www.arild.se/page%2033.
html  

 
4) Tavlan visas här. 

 
 
 

https://archive.org/stream/lloydsregisters36unkngoog#page/n82/mode/2up
https://archive.org/stream/lloydsregisters36unkngoog#page/n82/mode/2up
https://archive.org/stream/lloydsregisters36unkngoog#page/n82/mode/2up
http://www.arild.se/page%2033.html
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