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Ringhalsveteranernas sista kryssning ToR Varberg-Grenå 

(OBS: Texten ska läsas med humorknappen intryckt..!) 

 

Ringhalsveteranernas traditionella succéartade årliga kryssning med M/S Stena 
Nautica, ”Tur och Retur” Varberg – Grenå, genomfördes lyckligt måndagen den 27 
januari 2020. 
Dagen till ära så var solen tyvärr inte på plats, varför det var väldigt molnigt, lite regn 
hängde i luften, vinden upp mot 10-12 m/s, men det var hela 5 grader varmt. Enligt 
väderprognosen ska vi också få glädjas åt kraftigt regn och en byig vind upp mot 15 
m/s. 
Budskapet om fjolårets glädjefyllda kryssning hade spridit sig runt om i hela den 
förnämliga kretsen av de 291 medlemmarna i Ringhalsveteranerna, varför 
deltagarlistan på årets kryssning åter blev rekord stort. 
Det som gladde alla manliga veteraner var att plötsligt kommer ett ”stort” antal 
kvinnliga veteraner också för att delta i den sista kryssningen. 
Dock behövde inte Stena Line sätta in en större färja, utan alla deltagare fick plats 
ombord på Stena Nautica. 

M/S Stena Nautica. 
Resan ska företas på Stena Nautica som är byggd i Danmark och togs i drift 1986. 
Stena Nautica började trafikerar sträckan Varberg-Grenå under 1999 och går under 
svensk flagg.  
På resa mellan Grenå-Varberg den 16 februari 2004 klockan 04,40 på morgonen, 
kolliderade Stena Nautica i dålig sikt med det polska lastfartyget Joanna  
ca 10 sjömil väst om Varberg.  
Stena Nautica fick skador i höjd med maskinrummet och tog in vatten.  
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Samtliga passagerare evakuerades till Stena Germanica.  
Fartyget bogserades in till färjehamnen i Varberg. Där försökte man att täta fartyget 
vid kaj och länspumpa det. 
Olyckans omfattning hade kunna minskats i sin omfattning om de vattentäta dörrarna 
varit stängda.  
Efter bogsering till varv i Gdansk för reparation var Stena Nautica åter i drift mellan 
Varberg och Grenå den 24 juni 2004. 

Nu förväntar sig alla Ringhalsveteraner och övriga passagerare att Kaptenen 
verkligen är vaken och att alla vattentäta dörrar är stängda enligt separat instruktion. 

Kaptenen visade sig vara en mycket ung man med hästsvans och en tröja där det 
stod på ryggen att han var ”Befälhavaren”. Vi trodde först att det bara var en Stena 
reklam tröja som alla kunde få, men det visade sig sedan att han nog var en verklig 
”Befälhavare” på Stena Nautica. 

Samling för incheckning 
Sammankallande fanns på plats inne vid incheckningsdisken redan klockan 07,50 
och kunde då glädja incheckningskvinnan med att berätta att ett förväntat stort antal 
Ringhalsveteraner strax skulle börja strömma in. 

Snart var väntrummet fullt och det uppstod en lång kö av glädjefulla veteraner och en 
mängd okända personer med tvåhjuliga vagnar.  
Kön till incheckningen var snart uppåt 15-20 meter lång, med en blandning av 
veteraner och bagagevagnar. 

Under incheckningen fick vissa veteraner ett mycket speciellt kort, ett kort som 
visade att dessa var trogna resenärer på Stenas kryssningsfartyg.  
Dessa ”Lojalitetskort” skulle enligt någon av deltagarna sedan ge ofantligt stora 
rabatter vid alla inköp ombord. 
 
Vid kontrollräkning av veteraner ombord visade sig, glädjande nog, att åter hade ett 
nytt rekord med antalet deltagare slagits. 
 
Fyrfaldigt leven: Hurra Hurra-Hurra Hurra…! 

Kryssningens avfärd 
Dagens väder inbjöd inte till den traditionella samlingen på övre soldäck för 
gruppfotografering. För att där beundra den välkända profilen av ”Kallbadhuset” med 
anor från 1903 och sedan den gigantiska ”Varbergs fästning”. 
Med sitt ursprung från det sena 1200- talet och som under 1500- och 1600- talen 
utvecklades till en av de starkaste fästningarna i Europa på den tiden.  

Plötsligt spreds budskapet att alla nu skulle ställa sig i kön in till frukostbordet. 
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Frukost 
Enligt info från Stena kan borden och stolarna inte flyttas runt, så 5 separata bord har 
reserverats för Ringhals Veteraner. 
Så blev det dags att tåga in i Stenas matsal och hitta de bokade borden, samt för att 
inta den förutbeställda frukosten. 
 En frukost som bara de ”finaste” femstjärniga hotellen har någon motsvarighet till. 
 
När sedan alla hade fått en sittplats vid de 5 separata och bokade borden och 
inhämtat frukostens ”förrätt”, så undrade någon vid ett av borden, han som satt långt 
ned i ena ändan av sex personers bord. Ska det inte finnas någon ljus/mörk dryck 
också som frukost? 
Medlemmarna tittade nu lite försynt på sammankallande, som plötsligt utan 
förvarning reser sig upp i sin fulla längd och går mot bardisken.  
Efter bara fyra minuter återkommer sammankallande med beskedet att mannen i 
baren strax ska komma och servera önskad dryck, som heter ”Gammal Dansk”. 
 
Expediten var nog lite ovan att sååå många var intresserad av dryck så tidigt på 
morgonen för han hade inte glas för så många och dryckerna var bara små skvättar 
kvar i botten på flaskorna. Han fick gå och hämta mera både flaskor och glas vilket 
tog lite tid…! Vid betalning råkade mannen slå in 5000 kr för mycket som inte kunde 
raderas. Hjälp kom i form av en kvinna som visste exakt hur det skulle göras.  

När sedan alla glasen var utplacerade hos respektive medlem vid sex personers 
bord. Blev stämningen runt bordet cirka två oktaver högre och de 12 övriga gästerna i 
matsalen, tittade storögt på alla de glada gängen vid de 5 borden. 
 
Efter en inledande tyst skål för ”Kärnkraften” och den ”avlidne Ringhals 2”, 
gick diskussionens vågor höga om än det ena än det andra. Bland annat så 
diskuterades åter det galna beslutet att färjetrafiken från Varberg ska läggas ned och 
färjan flyttas till Halmstad redan 31 januari i år. Nuvarande hamnområde ska 
bebyggas med nya affärer och lägenheter när Varbergstunnel är färdigbyggd, 
förhoppningsvis redan år 2024. 
 
Under frukosten fördes en livlig dialog där vi försökte komma ihåg och lära känna 
varandra lite närmare, då det var lång tid sedan vi senast hade någon kontakt med 
varandra.  
Bland annat framkom tydliga bevis på att Ringhalsveteraner, trots radioaktiv 
strålning, inte skiljer sig från andra människor i samma ålder vad gäller att komma 
ihåg namn på gamla arbetskamrater. Verkar snarare vara så att Ringhalsveteraner 
inte kommer ihåg några gamla arbetskamrater över huvudtaget. 
Frukosten avslutades med en stor kopp underbart gott kaffe och några små bullar. 
 
Klockan 10,10 kommer den trevliga och glada mannen i baren och meddelar att 
klockan är nu 10,15 och vi hade stängt redan klockan 10,00 varför det förväntas att 
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herrar och damer sörplar i sig de sista bitarna av frukosten och nu omgående lämnar 
matsalen. 
Ringhalsveteraner som av tradition är ett vänligt och trevligt folkslag lyder omgående 
kvinnans order och tågar i god ordning ut ur matsalen med några vänliga ord till den 
väntande mannen. Samtliga veteraner utforskar så Stena Nautica och bland annat 
lyckades vi alla lokalisera en butik, som sålde olika ”taxfree” varor. 
Ett påbud hade spridits bland alla veteraner att alla ska samlas i fören där hundarna 
ska ligga och sova under kryssningen. Detta för den tradionella gruppbilden på alla 
deltagare, som idag ska tas i ”hundkojan”. 

Gruppfoto i hundkojan. 
Att samla den stora mängden veteraner till hundkojan för gruppfotot visade sig gå 
ganska lätt även om många hade placerats sig långt bort från hundkojan. Så efter ca 
15 minuters knuffande och pushande hade majoriteten kommit på plats men trångt 
blev det. Någon frågande om sammankallande verkligen hade vidvinkel objektivet 
med i telefonen så att alla verkligen skulle kunna hamna på samma bild.? 
 
Så blev frågan om någon av de övriga resenärerna som storögt undrade varför alla 
ska klämmas in i hundkojan visste hur man tryckte på knappen för att ta ett foto med 
telefonen. En man i publiken var inte så blyg utan reste sig upp och sade, jag kan, 
jag kan..! 
Det visade sig att alla inte kom med i bildrutan utan upprepade hoptryckningar 
krävdes gång på gång. De veteraner som hade turen att komma nära de kvinnliga 
veteranerna såg alla särskilt lyckliga ut när ropet åter kom. ”Tryck ihop er mera, 
mera…”! 
Mannen, fotografen lyckades så fixera skärpan och tryckte på avtryckaren och vips 
fanns äntligen ett grupp foto där alla veteraner fanns med!  
Mannen visade sig bo i samma bostadsrättsförening (Kyrkoherden och Netto) som 
undertecknad bor i. 
Så lämnade alla veteraner hundkojan och spreds i den stora förliga salongen och i 
salongen midskepps där baren finns för fortsatta livliga diskussioner. 

Anholt och vindkraft. 
Efter någon timme passerade vi även den gång den stora Danska ”turistön” Anholt, 
som har en yta av hela 22 km2 och 160 fasta invånare. Notabelt är att den östra 
delen av ön är Nordeuropas största öken! (Vem hade kunnat tro det?). Ön tillhörde 
Halland ända fram till freden i Brömsebro 1645 då danskarna lurade till sig ön. 
 
År 2012 öppnades världens hittills största vindkraftpark i danska Kattegatt. Detta i 
farvattnet mellan Djursland och Anholt.  
Parken rymmer ett hundra vindkraftverk med en sammanlagd effekt på 400 
megawatt.   
Kraftverken kan med rätt vind leverera ström till motsvarande 400 000 hushåll. 
Baktanken med bygget är att det ska hjälpa danskarna att sänka utsläppen av 
växthusgaser.  
Oklart om kostnaden för projektet blev de budgeterade tre miljarder danska kronorna. 
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Så förflyter två och en halv timme med roliga och glada minnen från det aktiva livet 
på kärnkraftverket. Men även pensionärers alla ”normala” sjukdoms tillstånd 
ventilerades också så klart innan ankomsten till Grenå.   

Kallelse till Stena informationskontor 
En timme innan ankomst till Grenå måste alla som inte går av i Grenå prickas av att 
de stannar ombord på båten. En omröstning bland veteranerna klargjorde att ingen 
veteran har för avsikt att lämna fartyget. Sammankallande tar den långa namnlista 
och går till info avdelningen, som visade sig vara bartendern i baren! 
 
Dubbel arbetsbörda för den ensamme mannen. När undertecknad så ska meddela 
att alla på min veteranlista stannar ombord så måste den stackars mannen manuellt 
pricka av alla namnen i den egna listan vilket visade sig ta lite tid. Kön med törstiga 
resande växer och växer och mannen svettas nog lite tror jag. 
Men ca 15-20 minuter senare var allt klart att alla vi är kvar ombord och de törstiga 
kunde åter få sina behov tillfredsställda. 

Ankomst Grenå klockan 13,10 och avfärd klockan 14,20 
Så var vi då äntligen framme i den trevliga Danska hamnstaden Grenå.  
Grenå har ca 15,000 invånare och har sedan 1960 färjeförbindelse med Varberg.  
Grenå har även en färjeförbindelse till Anholt. 
Uppehållet i Grenå är endast ca en timme med avgång mot Varberg klockan 14,20.  
Då vädret inte direkt inbjuder till någon landgång beslutar veteranerna efter 
omröstning att inte gå i land utan att fortsätta med att konsumera den goda ölen. 
 

Återresan till Varberg och middag 
Klockan 14.13 börjar färjan åter röra sig mot Varberg och efter att ha torkat bort 
kvarvarande öl skum ur mungiporna tågade vi alla åter till matsalen för att där inta 
den förbokade middagen. 
Den trevliga manlige Stena representanten kontrollerade noggrant att alla 
Ringhalsveteraner verkligen hade betalt för middag i samband med köpet av biljett. 
Därefter blev vi alla insläppta i matsalen.  
Men nu så var inte våra bord bokade utan det var fri sittning till vår förvåning! 
Väl där inne väntade svåra val mellan vegetariskt, fisk, biff eller var det kyckling, samt 
valet av olika preparerade potatis, ris och två härliga såser. Majoriteten av 
Ringhalsveteranerna valde både kycklingen och biffen samt kompletterade med 
några köttbullar också. 
Maten var ingen höjdare…..! (Var det någon som tyckte!) 
Men med öl och en snaps så slank allt maten ned i magen på alla veteranerna. 

Åter flödade diskussionerna om roliga händelser med gamla arbetskamrater, som 
hade namn som ingen kunde komma på. Men det gjorde inget för alla visste ändå 
vilka arbetskamrater som åsyftades.  
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Talet och sången 
Plötsligt så är det en av veteranerna från Bua, som reser sig upp, tar fem steg ut från 
våra bord och klappar i händerna. Där börjar han berätta med stor insikt, historien om 
den stora händelsen, när färjelinjen till Grenå för första gången öppnades runt år 
1960.  
Linjen invigdes under stora festligheter i maj 1960 och då gick trafiken under norsk 
flagg och hade namnet Europafärjan. 1965 köpte Bonnierägda Lion Ferry linjen. 
1982 tog Stena Line över linjen.  
 
När huvudrätten var avklarad och desserten, (chokladtårtan) skulle hämtas så visade 
det sig att den inte ingick utan kostade hela 19 kronor extra utöver de 99 kronorna 
som vi redan hade betalt för middagen.  Vi ansåg oss inte hade råd med denna lyx..!. 
Men kaffe ingick som tur var i de betalade 99 kronorna. 
 
Veteranerna började nu köa för att få en konjak till kaffet och den ensamme mannen i 
baren fick fullt upp med hantering av glas, konjak och betalning som också tog 
enrundlig tid! Två personer hade inte varit dumt att ha där i baren. 
 
Vid inventering av Stena Nauticas konjaksförråd visade det sig att valet av konjak var 
synnerligen lätt då endast en sort konjak av märke ”Renault” stod färdig att 
användas. 
När alla hade fått glaset med drycken utbringades flera försiktiga skålar med 
hänvisning till oss Veteraner, R2 (RIP), Ringhals generellt och kärnkraftens 
fortlevnad. 
 
 Ungefär 42 minuter sedan så kom mannen igen fram till oss och meddelade att,  
töm nu alla glasen, för vi har nu stängt matsalen. 
Så var middagen över och alla Ringhalsveteranerna tågade stillsamt ut från 
matsalen. 

Taxfree och inhandling. 
Nu gick tåget till den välfyllda affären där alkohol kunde inhandlas. De med 
”säckkärra” började nu stapla ölflak för 99 kr alternativt för 139 kr på kärran.  
Någon hade redan lyckats få plats med 3 flak på kärran och dessa var nu 
omsorgsfullt säkrade med säkerhetsband för att inte falla av under den krångliga 
transporten vid ankomst till kaj i Varberg.  
Övriga fick begränsa inhandlingen till vad som rymdes i ryggsäck, alternativt så 
många flak öl, som kan bäras i två händer. 

Efter avslutad inhandling blev det åter besök i baren för eftersläckning och mycket 
roliga diskussioner runt borden i midskepps. 
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Happy Pancake 
Sammankallande berättade för glada veteran kvinnor och några män om en lycklig 
händelse, som hade drabbat honom på nät ”Sajten”, ”Happy Pancake”. Sedan sju 
månader tillbaka har den lyckliga händelsen drabbat sammankallande varje dag och 
glädjen över den lyckliga händelsen är stor.  
Vad kan detta vara för händelse? 
Jo, plötsligt träffar sammankallande en kvinna på nätet som passar perfekt in i hans 
målbild, ”särboskap med trevlig kvinna i närområdet”…! 
Vi är nu båda ett lyckligt par! Härligt är livet! 

Överraskning 
Under diskussionen om lyckliga händelser sker plötsligt ännu en lycklig händelse, där 
kärleken visar sig spira bland alla veteranerna.  
Härligt är livet och grattis till alla som är lyckliga! 

Ankomst Varberg 
Vi ankomsten tackar alla Ringhalsveteraner varandra, med tårfyllda ögon, för en 
härlig kryssning, med många roliga historier och alla ser redan fram emot nästa års 
kryssning i Ringhalsveteranernas regi. Den kryssningen blir förmodligen från 
Halmstad.  
Organisatören känner sig glad och upprymd över den lyckade kryssningen och ser 
också redan nu, fram emot att få nöjet att administrera och organisera nästa års 
kryssning, trots att han inte längre ingår i Ringhalsveteranernas styrelse. 
 
Organisatören tackar alla deltagare för en underbar och rolig kryssning. 
Alla deltagare tackar organisatören för hans fantastiska planering och organisation 
av årets kryssning.  
Samtliga upprepar åter att de ser fram emot nästa års kryssning….! 

Deltagare i kryssningen. 
Någon kanske undrar hur många Ringhalsveteraner det var, som deltog i alla 
roligheter på dagens kryssning med Stena Nautica. 
Glädjande nog så var ökningen av deltagare från förra året med hela 133 procent. 
Hur många medlemmar i Ringhalsveteranerna deltog då i årets kryssning om det var 
en ökning med hela 133 procent? 
Jo, en ökning med 133 procent betyder att ökningen från förra året var hela tolv (12) 
veteraner.  
Vilket innebär att hela tjugoen (21) Ringhalsveteraner deltog i årets välorganiserade 
kryssning. 
 
Vilka medlemmar i Ringhalsveteranerna var det då som deltog i denna fantastiska 
kryssning med Stena Nautica? 
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Jo, det var: 
- Organisatören Lars Gomersson 
- F.d. styrelsemedlemmen Janne Engblom 
- Styrelsemedlemmen Roland Peterson 
- Medlemmen Bengt Bengtsson 
- Medlemmen Leif Hagberg 
- Medlemmen Johnny Gustavsson 
- Medlemmen Lars Martinsson 
- Medlemmen Arne Mared 
- Medlemmen Göran Dahl 
- Medlemmen Ulf Borgman 
- Medlemmen Göran Molin 
- Medlemmen Torgny Olsson 
- Medlemmen Olof Fröberg 
- Medlemmen Magnus Bengtsson 
- Medlemmen Marita Karlsson 
- Medlemmen Ewa Hagstedt 
- Medlemmen Christina Ottosson 
- Ej medlem Leif Jakobsson 
- Ej medlem Stefan Odhammar 
- Ej medlem Elisabeth Odhammar 
- Ej medlem Raili Johansson 

 
Foton 
Nedan ses de tjugoen glada Ringhalsveteranerna som deltog i årets kryssning! 
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Vid pennan: Lars Gomersson (F.d. Sekreterare i Ringhalsveteranerna). 
Kontrollant: Han som kollar att allt är nästan sant: Leif Hagberg. 


