
C. A. Ridell

Ridell, den gamle hogt fortjan^te Oresundsvarvschefen,

halade en vacker oktoberdag 85-arig ned chefsflaggan, fran stormasten

och tog de sista stegen over bron till varlden diirbakorn, om vilken

ingen nugonting vet men vars tillvaro aningen och tron i topening

bestyrker.

Han hade skeppen, havet och vindarna sow. faddrar och ban

fbljde troget deras maningar hela sitt liv. Han var fb'dd i Gbteborg

hb'gSt upp pa masthuggsberget straxt vid kyrkan. Bet var ingen tvekan

om skolg&ngen, Chalmers hogre och skeppsbyggarelinjen, en fbrsta anstall-

ning vid Lindholmens mek. verkstod, darefter vid det stora varvet Fore

Rive Shipbuilding & Co i Quincy, US&, sa ater till Lindholmens varv

dar han ledde byggandet av storb&tar av rang sasom tagfarjan "Gustaf V"

och de forsta svenskbyggda oceangaende linjefartygen "Axel Johnson"

och "Annie Johnson". Darefter var Ridelll verksam vid Rosenbergs varv i

Stavanger och sedan disponent vid Gavle varv.

1931 hissade han befalstecknet vid 0resundsvarvet i

Landskrona. Det blaste harda vindar over de svenska varven, nar Ridell

tog plats pa kommandobryggan och aven fortsattningen av seglatsen under

det andra varldskriget var ingalunda riskfri. Men hur kail ochhArd nord-

ostmonsunen an brot vagorna till skum over blindskaren holl han kursen

rak och klok. Och inte minst det alltjamt bestaende samarbetet med de
i

norska redare- och varvsintressena visade sig vara formanliga for Ore-

sundsvarvet. Ridell hade ridit ut de harda atormarna och styrt in i en

lugn och saker hamn till gladje och stolthet for Landskrona stad liksom

for hans fornarnliga eftertradare pa varvets kommandobrygga.

Pensionsaren bodde Ridell pa landbacken i la for nord-

vastan bakom furuskogarna i sin v'ackra Saxtorpsvilla dar allt var put-

Sat och fint Bom i chefakajutan p& en occan^ngare och dar skylightet

pa kajuttaket for inslaiapande av Ijus ochllujft inte saknades.

Utat var det mest Rotaryklubben, dar han var past presi-

dent och sa naturligtvis som ordfbrande i lokalavdelningen av Sveriges

Flotta som hade gangat hans intresse.
i _

Ur Rotaryklubbens protokoll over de forna presidenterna

star det om Ridell:

Ridell kom sen, som fjarran over haven och kring varldens lander far

oss upplyst mangen gang mad gliratar fran den vida varld dar han sitt
heravist har



.

C.A. Ridell, forts.'

Han sjalv, hans varv, ett av de storsta gladjeiimnen i var stad

skall sta i delen om Community pa ett av tokens allra frarasta blad

Vad for varb varv betytt av inre styrka och av yttre expansion

ar hcla sta'ri medveten ora,_vi djupt beklaga att idag Du Dig ej vagat over
Haljarpsbron.

Ett gott betjug - Knutsgillets Brodor och Systrar instammer.


