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Ijuni 1950 förliste Ormen Friske, en kopia av ett vikinga-
skepp, på Nordsjön. Alla de 15 unga svenskarna ombord
drunknade. Döda kroppar och vrakspillror spolades upp

på den nordfrisiska och jylländska kusten.
Ormen Friske hade enligt vittnen av en slump hamnat i

ett regn av amerikanska flygbomber, som hindrat skeppet
att nå nödhamn.

Trots påstötningar från tyskt håll och från anhöriga till de
omkomna utreddes aldrig olyckan av svenska myndigheter. 

Istället tystades omständigheterna ner och skulden till
haveriet lades på påstådda brister hos besättning och båt. 

Med stöd av dokument i svenska och utländska arkiv, pri-
vata papper och foton, bevarade föremål från skeppet samt
intervjuer ges i denna samtidsarkeologiska studie för första
gången en samlad bild av dramat, dess efterspel och efter-
lämnade minnen.
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Abstract

Rune Edberg: Vikingaskeppet Ormen Friskes undergång. Ett drama i det kalla krigets skugga
(The Loss of the Viking Ship Ormen Friske. A Drama in the Shadow of the Cold War). 
Swedish text with German Summary. 

The Ormen Friske, a Swedish replica of the Viking ship from Gokstad, Norway, sank in the
North Sea in June 1950, drowning all 15 on board. The fatal voyage started from the Viking
Age site of Birka in Lake Mälaren. Having successfully sailed across the Baltic Sea and having
been towed through the Kiel Canal, the ship set sail for Rotterdam but perished near Helgo-
land.

An inquiry by a German official, supported by eyewitness accounts, showed that the ship
had been caught in bad weather. The crew steered for shelter at Helgoland, but at that moment
U.S. aircraft commenced a high-altitude practice bombing run, targeting the evacuated island,
thus apparently preventing the ship from reaching it.

Swedish officials suppressed the role that the bombing may have had in the disaster and re-
jected the conclusions of the German inquiry. Sweden also declined proposals for an inspec-
tion of the wreck by experts, and none was made. Nor was a message in a bottle, testifying to
the bombing, examined. The disaster was instead blamed on the ship’s alleged deficiencies and
the crew’s inexperience. During the Cold War, the government of non-allied Sweden coopera-
ted closely in military and intelligence matters with the U.S. and Britain. The reason for the
cover-up was to avoid annoying these powers.

Most of the ship’s wreckage was cleared away. But a small number of parts and artifacts
were safeguarded, some of which still survive in museums, archives and private homes. 

A register of all known remains, both discarded and still existing, has been compiled. They
are discussed in terms of the varying meaning attributed to them by the different authorities
and people involved. Also, the remaining artifacts have their sentimental value thanks to their
accompanying narratives. Sources also include documents in public archives and private files,
press and amateur photos, newspaper reports as well as personal communication with elderly
people who were once involved with the construction of the ship or related to its crewmen. This
work therefore is archaeology of the contemporary past. 

Key words: Ormen Friske; Viking Ship Replica; Gokstad Ship; Helgoland; Cold War;
Archaeology of the Contemporary Past.
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”Ormen Friskes förlisning hör till de märkligaste
skeppskatastrofer som ägt rum utanför vår kust.”

Hermann Paulsen
Hallig Süderoog
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DETTA ÄR berättelsen om det
svenska segelskeppet Ormen
Friske som den 22 juni 1950 i

mycket hårt väder havererade på
Nordsjön. Alla 15 ombord omkom.
Ormen Friske var byggt som en kopia
av det norska Gokstadskeppet från vi-
kingatiden.

Boken har tre huvudsyften. Det första
är att dokumentera Ormen Friskepro-
jektet från den entusiastiska starten till
det sorgliga slutet. Jag undersöker
idén, bakgrunden, båtbygget, färden,
nyhetsrapporteringen och efterspelet
och försöker förstå varför haveriet in-
träffade och hur det gick till. 

Den ursprungliga orsaken till att jag
tog itu med arbetet var att jag var skep-
tisk mot den etablerade historieskriv-
ningen om haveriet. De tekniska orsa-
ker och den kritik mot sjömanskapet
ombord som en gång i tiden framför-
des från diplomater och press, och
som sedan upprepats också i facklitte-
ratur, verkade inte bottna i någon
egentlig undersökning av de faktiska
förhållandena. Omdömena framstod
som schablonmässiga och ibland till
och med föraktfulla eller fientliga. 

För att kunna dra rimliga slutsatser
om den roll som material, konstruk-
tion och sjömanskap spelade vid Or-
men Friskes haveri måste man enligt
min mening undersöka, beakta och
värdera hela det sammanhang i vilket
det ägde rum. Sjön är en farlig plats
där det alltid kan hända oväntade sa-
ker. Man bör inte glömma att det före-
kommer att också helt moderna båtar
och fartyg med yrkesutbildade besätt-
ningar förliser utan att det går att fast-
slå någon entydig orsak.

För att kunna bedöma den sjö- och
båtmässiga sidan av problematiken
kan jag falla tillbaka dels på egen
praktisk erfarenhet, dels på egen
forskning om äldre skepp och båtfär-
der (t. ex. Edberg 2002). 

För dokumentationens skull har jag
lagt ner mycket arbete på att samla in
ett stort bildmaterial. Fotona ska inte
ses som illustrationer utan som en del
av själva framställningen. Det bör sär-
skilt nämnas att fotona från skeppets
sista färd, tagna av besättningsmän
som postat sin filmrullar hem bara nå-
gra dagar före haveriet, aldrig tidigare
publicerats. Med enstaka undantag är
också övriga foton från 1949 och 1950
opublicerade. Det gäller till exempel
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INLEDNING

de anhörigas bilder från besöken i
olycksområdet liksom foton ur Ystads
Segelsällskaps arkiv. 

Det andra syftet med boken är att un-
dersöka och försöka förstå varför nå-
gon ordentlig utredning av tragedin
aldrig kom till stånd, trots att 15 med-
borgare under oklara omständigheter
omkommit. En relativt utförlig diskus-
sion om politik och ideologi är nöd-
vändig för att tolka den tidsanda som
rådde när dramat utspelade sig. Alla i
Ormen Friskes besättning tillhörde
Frisksportförbundet och jag granskar
också denna organisations göranden
och låtanden i samband med skepps-
bygge och efterspel. Mitt intresse för
1900-talspolitiken och dess dolda dag-
ordning är en förutsättning. Jag har
också egen folkrörelseerfarenhet.

Bokens tredje syfte är att studera inne-
börder hos skeppet i olika samman-
hang, dess delar och attribut. Jag dis-
kuterar dels vissa frågor utifrån över-
ensstämmelser eller kontraster mellan
skriftliga och materiella källor (jfr An-
drén 1997:162ff). Dels studerar jag
vilken tolkning vrakspillror och andra
föremål med anknytning till skeppet
fick i samband med haveriet och av ef-
tervärlden och vilket öde de gått till
mötes. Detta avsnitt av arbetet är mer
reflekterande och får ses som en ut-
blick mot forskningsfältet.

Samtidsarkeologi
Historisk arkeologi är en sedan länge
etablerad ämnesinriktning och under
senare år har de studerade perioderna
utsträckts allt närmare vår egen tid.
Det kan handla om lämningar från ti-
den för bara någon eller några genera-
tioner sedan, ”det nära förflutna”, och
till och med från vår egen tid, samtids-
arkeologi. 

Trots att vår tid flödar över av all
slags statistik och skriftlig dokumenta-
tion och trots att det finns en obegrän-
sad tillgång till muntliga källor visar
det sig både möjligt och givande att
studera nutida människor utifrån deras
materiella kultur. Arkeologer kan tack
vare sina metoder och ansatser ge uni-
ka bidrag till sådana studier. En arkeo-
logi som omdefinieras som ett syste-
matiskt utforskande av materiella spår,
eller som studiet av föremål i förhål-
lande till kontexter, eller helt enkelt
som att gräva under ytan på tingen,
skapar broar till andra ämnesdiscipli-
ner. Gränserna mellan vetenskaperna
tonar bort (Buchli & Lucas 2001:3ff;
Hodder 2001:189ff). 

En fallstudie med intressanta berö-
ringspunkter med min om Ormen Fris-
ke är en nyligen publicerad undersök-
ning av ett brittiskt bombplan som un-
der andra världskrigets slutskede stör-
tat i Frankrike. Planet hade gått ner
med nosen före i ett kärr där det låg på
flera meters djup. Sedan planet lokali-
serats, identifierats med hjälp av till-
verkningsnummer osv återstod en vik-
tig fråga att lösa, nämligen varför två
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man av besättningen aldrig hoppade
utan omkom fast de andra sju ombord
lyckades rädda sig. Forskarna kombi-
nerade här på ett kreativt och överty-
gande sätt påträffade föremål, arkiv-
handlingar, privata minnesanteck-
ningar, intervjuer och egen inlevelse-
förmåga för att lägga fram sin tolkning
(Legendre 2001). 

Traditionell arkeologisk forskning
arbetar oftast med viss – oftast stor –
distans i både tid och i rum till studie-
objekten. Det är namnlösa ”förhisto-
riska människor”, ”medeltidsmännis-
kor”, och deras samhällen som stude-
ras. Distansering ligger i ämnets själ.
Vad inträffar då om arkeologer arbetar
med ett tidsaktuellt material? Proble-
met ställdes på sin spets vid utgräv-
ningen av bombplansvraket i Frankri-
ke. Flera av besättningen var fortfa-
rande i livet och mycket viktiga infor-
manter för arkeologerna. Texten i stu-
dien andas vördnad för dessa nu äldre
farbröder och berättelsen slutar med
att ett hjältemonument till deras ära,
prytt med en krokig propeller, sätts
upp på platsen för kraschen. Däremot
diskuteras, intressant nog, inga för be-
sättningen svåra men fullt rimliga och
relevanta bakgrundsfrågor.1

Frågor om sympati för eller motvil-
ja mot studieobjekten kan i och för sig
vara aktuella vid all forskning men är
rimligen mycket ömtåligare att hante-
ra när nu levande personer, som har
egna slevar med i grytan, är bland käl-
lorna. En annan fara ligger i att for-
skaren under personlig påverkan lätta-
re omedvetet eller till och med medve-

tet sållar bort uppgifter (”tendens ge-
nom urval” – jfr Jarrick & Söderberg
1998:133ff). Principfrågor som berör
den egna vetenskapliga integriteten i
förhållande till lojaliteten med upp-
dragsgivaren kan också bli aktuella i
många moderna sammanhang.

Källor
Källorna vid arbetet på denna bok har
varit av en rad olika slag: offentliga ar-
kiv och privata samlingar, tryckt mate-
rial, bevarade föremål samt personliga
samtal med släktingar och andra per-
soner med minnen av Ormen Friske.

Handlingar i utrikesdepartementets
och Hamburgkonsulatets arkiv, nu fria
från utrikessekretess (40 år) och kon-
sulatssekretess (50 år) har varit grund-
läggande. Handlingar i statens krimi-
naltekniska anstalts arkiv och Frisk-
sportförbundets arkiv, bägge i riksar-
kivet, har varit mycket viktiga. Det
tyska Schiffahrtsmuseum Nordfries-
land har generöst ställt sitt material till
förfogande. Privata samlingar, speci-
ellt Gerhard Mattus, Åke Nilssons och
Sten Schröders, inklusive unika foton,
har varit av mycket stort värde. 

Bland de tryckta källorna har dags-
tidningarna varit viktigast. Där åter-
finns korta intervjuer och ögonblicks-
beskrivningar som återspeglar stil och
stämning ombord på skeppet liksom
seglingsrapporter. Sedan haveriet bli-
vit känt hade många tidningar på plat-
sen-reportage i text och bild från
olycksområdet.

Skeppet gick under 1950 men upp-
hörde för den skull inte att finnas till.

INLEDNING
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Det lever vidare inte bara i minnesbil-
der och skriftliga källor utan också i
form av materiella lämningar och plat-
ser, som i sin tur är minnesskapande.
Något litet av vraket finns ännu beva-
rat men i huvudsak är det känt genom
reportagefoton, amatörfoton och en-
klare beskrivningar. En del föremål
från de omkomna finns också i behåll.
Jag har rekonstruerat en förteckning
över alla kända lämningar. 

Jag har också på olika sätt nått ett
antal personer vars namn var aktuella
1949 och 1950 i samband med Ormen
Friske och som jag antog kunde ha
personliga minnen. Några av dessa har
jag besökt i hemmet men i regel har
det stannat vid telefonkontakt. Hellre
än formella intervjuer har jag i de fles-
ta fall tillämpat samtalet som metod.
Detta har också varit att göra en dygd
av nödvändigheten eftersom nästan al-
la informanter varit över 80 år, några
över 90. En och annan har haft rätt kla-
ra minnesbilder medan andra visserli-
gen haft svårt med namn och tidpunk-
ter men utan vidare kunnat erinra sig
tidens stämningar och känslor. De
yngre släktingar som ärvt föremål och
papper har själva givetvis inga person-
liga minnen från 1950 men några av
dem, som jag fått kontakt med, har
istället kunnat belysa hur minnet av
händelsen gestaltat sig i deras familjer
och vilken roll minnesföremål och
platser spelat. 

Jag har hållit relationen till infor-
manterna på ett sakligt plan och också
försökt leva mig in i dramat utan att för
den skull krypa in under skinnet på de
en gång agerande. Medveten om att
mitt arbete kan uppfattas som tenden-
tiöst till Sten Schröders och Ormen
Friskes förmån har jag ansträngt mig
för att ge en nyanserad bild. Boken är
inte avsedd som en försvarsskrift eller
hjältesaga. 

Vissa tyska och svenska nyckeldo-
kument återfinns som bilagor. 

Som ett appendix har jag förmånen
att få presentera ett 2002 påträffat ma-
nuskript, skrivet av sjökapten Sam
Svensson som var sakkunnig vid byg-
get av Ormen Friske och som själv
seglade skeppet vid flera tillfällen.
Manuskriptet är redigerat och kom-
menterat av Christer Kiselman, son till
Sam Svensson. 

Varmt tack till de omkomnas anhöriga
som alla visat mig stort förtroende och
låtit mig ta del av privata brev, andra
papper, foton och bevarade föremål.

Tack också till de kolleger som stött
mig i arbetet med denna bok, speciellt
Mats Burström, Carl Olof Cederlund,
Gunilla Larsson och Johan Rönnby. 

För hjälp med översättning, språk-
granskning och korrektur tackar jag
Jonathan Adams, Martin Braun, Ebba
Edberg och Gabriele Prenzlau-Enan-
der.

INLEDNING
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1) När planet kraschade var det på väg åter till sin bas efter att ha deltagit i en bombräd mot
Ludwigshafen, en järnvägsknut och industristad vid Rhen. Legendre uppger att bomblasten be-
stått av en 1,8 tons bomb och 1620 stycken 1,8 kg brandbomber. Denna bombmix var den som
britterna använde, inte mot militära mål, utan mot bostadsområden. Den stora ”kvartersbom-
ben” var avsedd att blåsa bort tak och fönster för att sedan alla de små brandbomberna effek-
tivt skulle kunna tränga djupt in i husens skrymslen och vrår. En kontroll med RAF:s uppgif-
ter om denna räd visar att bangården visserligen rapporterades ha fått allvarliga skador men att
huvudsaken (the main item) i rapporten var att bomber fallit överallt i staden med stora egen-
domsskador av blandad karaktär (mixed nature) som följd, med 900 hus förstörda eller allvar-
ligt skadade (www.raf.mod.uk/bombercommand). Tolv dagar efter det att Legendres plan stör-
tat brände en bombarmada ner Dresden och dödade något mellan 60 000 och 200000 männis-
kor, mestadels flyktingar, den största massakern i Europa någonsin (Englund 1994:194ff;
Lindqvist 1999:11ff m. ref). 



ORMEN FRISKE-projektets idé
var att med en kopia av ett
vikingaskepp fara ut i världen

och propagera för hälsosam kost, en-
kla levnadsvanor, kroppskultur och
fred mellan folken. Detta var det evan-
gelium som hyllades inom Frisksport-
förbundet och det var i denna organi-
sation som projektet hade sina rötter
och deltagarna hörde hemma. 

Frisksportförbundet hade vid års-
skiftet 1949/1950, enligt egna uppgif-
ter, 6 647 betalande medlemmar över
15 år. Dessa var antingen organiserade
i någon av de 201 lokala klubbarna el-
ler direktanslutna (brev 19/6 1950,
SFF:s arkiv, E I:51). Nya frisksportare
fick avlägga ett högtidligt medlems-
löfte (fig. 1).

Fysisk fostran i andra former än täv-
lingsidrotten var det ädla syftet, och
sund livsstil en princip – njutningsme-
del som sprit och tobak var bannlysta.
Kaffe, vitt bröd, socker, salt och myck-
et annat ansågs vara hälsofarligt. De
flesta frisksportare verkar ha varit ve-
getarianer men något formellt krav på
att medlemmarna skulle avstå från kött
och fisk fanns inte.

Om man bläddrar i tidskriften Frisk-
sport från åren omkring 1950 får man

intrycket att verksamheten kretsade
kring råkost, kruskagröt, muskelbyg-
gande och många slag av hurtigt fri-
luftsliv i skog och mark. Rörelsen var
utpräglat ungdomsinriktad. Socialt re-
kryterade den både inom arbetarklas-
sen och bland studerande.

Frisksportarrörelsen växte fram i
Sverige på 1920- och 1930-talen och
enligt förbundets egna historieskrivare
sögs idéerna då upp ur sådana vitt skil-
da rötter som de tyska Wandervögel-
grupperna, den sovjetiska Fizkultu-
raungdomen och – i särklass mest –
den amerikanska Physical Culture-rö-
relsen, där Bernarr Macfadden var det
ledande namnet (Lindgren 1951; Jo-
hanson & Lindgren 1985:14ff). 

Frisksportförbundet kan sägas ha
förenat de internationella inspirations-
källorna med ett inhemskt natur-, häl-
so- och helylleideal. Denna blandning
har sedan fogats in i den svenska folk-
rörelsetraditionen med dess demokra-
tiska möteskultur byggd på medlem-
mars rättigheter och skyldigheter samt
tonvikt på lokal verksamhet – inte
minst studiecirklar, där frisksportarna
var framstående.

Under en period hade den då myck-
et kände, karismatiske finlandssven-
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Fig. 1. Frisksportlöftet enligt ett propagandablad
från 1940-talet. ”Hälsa – ridderlighet – fred” löd
mottot. Frisksportförbundets arkiv.
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Fig. 3. Reklamblad för Stensund
som semestermål. Sent 1940-
tal. Frisksportförbundets arkiv.

Fig. 2. Frisksportförbundet köpte 1945 herrgården Stensund vid Sörm-
landskusten och det var på dess marker som Ormen Friske byggdes vå-
ren 1949. Foto, troligen 1950, i Stensundssamlingen.



PROJEKTET

ske hälsoagitatorn Are Waerland stort
inflytande i rörelsen. Men Waerlands
mystikvurmande och vetenskapsfient-
lighet ledde till en brytning (Lindgren
1951; Johanson & Lindgren 1985:
64ff). 

Frisksportförbundet var program-
matiskt icke-politiskt och icke-religi-
öst. De allmänna politiska värdepre-
misser som vid denna tid dominerade
samhället och också Frisksportförbun-
dets ledning kom emellertid att få sin
betydelse i efterspelet till olyckan
(kap. Vikingar i det kalla kriget).

Ett sunt liv som det som medlem-
marna praktiserade sågs av friskspor-
tarna som vägen till mänsklighetens
lycka. Allmän mellanfolklig förbröd-
ring var också ett ofta högtidligt utta-
lat ideal. ”Mot sjukdom och krig – för
hälsa och fred” var t. ex. den huvudpa-
roll som fastställdes inför uppmar-
schen till 1950 års riksläger (AU 16/6
1950, SFF:s arkiv, A IV:1). Ormen
Friskes färd kan sägas passa in i detta
missionerande mönster. 

Frisksportförbundet existerar för
övrigt fortfarande, nu som en integre-
rad del av nykterhetsrörelsen. Från
1970-talet och framåt har förbundet i
viss mån lämnat sin tidigare formellt
icke-politiska hållning genom att en-
gagera sig mot kärnkraft och i andra
omstridda miljöfrågor. Högkvarteret
är förlagt till herrgården Stensund
utanför Trosa, en egendom som köptes
1945 och där förbundet sedan 1950
också driver en folkhögskola
(fig. 2, 3). 

Eldsjälen Sten Schröder
Eldsjäl bakom Ormen Friskeprojektet
och ansvarig för expeditionen med
skeppet var Sten Schröder, en av de
främsta personligheterna inom Frisk-
sportförbundet (fig. 4, 5). Schröder,
som var från Arvika och frisksportak-
tivist sedan tonåren, var elingenjör och
anställd på Lumafabriken i Stock-
holm. Han hade 32 år gammal 1944
valts in i förbundsstyrelsen, därefter
utsetts till vice ordförande, och genast
fått ansvarsuppdrag som krävde entu-
siasm och organisatorisk talang. Han
stod till exempel i spetsen för det in-
samlingsarbete som ledde till att för-
bundet kunde köpa Stensund. Därefter
verkade han som föreståndare där,
som rikslägerledare, rikslotteriansva-
rig och mycket annat. Schröder tog så
småningom tjänstledigt från Luma och
anställdes 1946 av förbundet, först på
halvtid, senare på heltid med 900 kro-
nor i månaden, samma lön som han ha-
de haft på fabriken (FS 30/5 1946,
SFF:s arkiv, A IIa:2).

Schröder hyste stora planer för
Stensund. Han skisserade i ett förslag
uppbyggandet av ett litet mönstersam-
hälle som samtidigt som det var en
högborg för frisksportarrörelsen också
skulle rymma en folkhögskola. Jord-
bruk och småindustri skulle utgöra
samhällets ekonomiska grund och de
olika kategorierna anställda tänktes bo
på orten, som också skulle ha ett by-
centrum med post och skola (”Gene-
ralplan för Stensund”, SFF:s arkiv,
F V:6). 

17
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Fig. 4. Sten Schrö-
der hade som aktiv
och ledare inom
frisksporten sysslat
med en rad idrotter,
bland dem back-
hoppning, handboll,
simning, gymnastik
och segelflyg. I april
1950 hade han fyllt
38 år. Privat foto.

Fig. 5. Sten Schröder
i snickeriet på Sten-
sund. Foto från om-

kring 1948. Sten-
sundssamlingen.



19

Fig. 6. Reklamblad från frisksportarnas båtbyggeri vid
Stensund. Omkring 1948. Verksamheten var Sten
Schröders skötebarn. Frisksportförbundets arkiv.
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Fig. 7. Från ”gamla båtbyg-
geriet” vid Stensund omkring
1948. Foto i Stensundssam-
lingen.

Fig. 8. ”Nya båtbyggeriet” vid Sten-
sund omkring 1948. Foto i Stensunds-
samlingen.



Schröders namn var i frisksportar-
kretsar vid denna tid förknippat med
kursgården.”Sten – sund” eller ”Sten –
Schröder”, det gick nästan på ett ut!
Detta enligt en sagesman.

Inför kongressen 1948 ville valbe-
redningen emellertid peta Schröder ur
förbundsstyrelsen med det formella
argumentet att det var olämpligt att an-
ställda funktionärer hade höga förtro-
endeposter (SFF:s arkiv, A Ib:3). Det
hade då börjat storma kring verksam-
heten på Stensund. Oenigheten gällde
bl. a. de olika småindustriprojekt som
startats på Schröders initiativ och sär-
skilt omstritt var båtbyggeriet, där
man bland annat monterade segel-,
motor- och roddbåtar för försäljning
(fig. 6, 7, 8). Senare byggdes där ock-
så en slip för att man skulle kunna ta
upp större båtar för vinterförvaring,
vårrustning och reparationer.1

Inom frisksportens ledning fanns
från första början viss oenighet om vad
man skulle använda Stensund till, eller
åtminstone i vilken ordning som sats-
ningarna skulle göras. Redan 1946 ha-
de Schröder gått ut offentligt till med-
lemmarna och tillbakvisat vad han kal-
lade ”ryktesspridning”. Han förnekade
att han var motståndare till idén om att
starta en folkhögskola (Förbundsnytt
6–7/46). Det praktiska arbetet vid
Stensund flöt heller inte gnisselfritt
och Schröder fick en del klagomål.
Men han försvarade sig lidelsefullt. I
en intern skrivelse, ”Redogörelse för
mitt arbete”, daterad ”jan–48” beskrev
Schröder hur han vardag som helgdag
bittida och sent kämpade med alla ar-

betsuppgifter på Stensund så till den
grad att han tvingades försumma sin
familj grovt. Han skrev att han ”fylls
av vämjelse” av de beskyllningar som
riktats mot honom. Förbundsordföran-
de Gunnar Hedfors och styrelsemed-
lemmen Åke Kumlander gjorde då en
utredning som med kraft tog Schröder
i försvar (skrivelse 1/3 1948, SFF:s ar-
kiv, F V:2, F V:4).

Men problemen kom upp igen på
styrelsemötet 4–5/9 1948. Kärnan i
kritiken mot Schröder gällde alltför
optimistiska ekonomiska kalkyler, vil-
ket var bekymmersamt, eftersom hans
huvuduppgift sedan han anställdes va-
rit ”förbundets ekonomiska uppryck-
ning” (SFF:s arkiv, A IIa:2). 

Eftersom det trots Schröders starka
engagemang inte gick att få småindus-
triverksamheten, däribland båtbyggeri
och varv, att bära sig beslutade för-
bundsledningen våren 1949 att lägga
ner alltsammans. I samband med detta
tvingades Schröder, liksom flera an-
dra, att sluta sin anställning (FS 10/7
1949, SFF:s arkiv, A IIa:2).

”Fatalt misstag”
Gunnar Hedfors, till yrket kamrer på
ett stort exportföretag, var 1944–1950
ordförande i Frisksportförbundet. Han
och Schröder var goda vänner och ha-
de bl. a. en segelbåt tillsammans. Även
om Hedfors var ett stöd för Schröder i
förbundsledningen var han inte blind
för att denne också hade svaga sidor.
Det hade varit ett ”fatalt misstag” att
utse Schröder till ekonomichef, skrev
Hedfors således i ett brev till husmor
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Fig. 9. Den modell av det planerade vikingaskeppet som Sten Schröder
använde i PR-syfte. Affischen i bakgrunden trycktes för Schröders film-
och föredragsturné vårvintern 1950. Föremålen finns bevarade hos Ted
Schröder, Göteborg. Foto förf. 2002. 

Fig. 10. Kung 
Gustav V med Frisk-

sportförbundets ordfö-
rande Gunnar Hedfors
vid en uppvaktning på

Tullgarn. Foto från
sent 1940-tal i Sten-

sundssamlingen.



på Stensund, Elsa Olsson, som blivit
arg på Schröder och sagt upp sig. Som
ordförande var Hedfors också nödd att
ta hänsyn till den falang i ledningen
som var öppet negativ till många av
Schröders djärva idéer. För att gjuta
olja på vågorna föreslog Hedfors där-
för Schröder att denne skulle återgå till
sitt ingenjörsyrke och nöja sig med att
syssla med frisksporten på fritiden.
Men det örat vill Schröder inte alls
lyssna på utan svarade att han räknade
med att kunna skaffa nya inkomstkäl-
lor, och därmed också kunna bo kvar
på Stensund. Han ansåg, med allt fog,
att anläggningen i mycket var hans
egen skapelse och han hade fortfaran-
de stora planer för den. ”Den käre Sten
tycks till varje pris vilja stanna kvar
vid Stensund” konstaterade Hedfors
(SFF:s arkiv, E III:a:10). 

Kontroversiellt projekt
Att bygga ett vikingaskepp var en
gammal dröm som Schröder haft. För-
sta gången han formellt presenterade
den på Stensund var i april 1948, på ett
av personalens månadsmöten: ”Sten
Schröder talade om möjligheten av att
bygga ett vikingaskepp” antecknades
det i protokollet (SFF:s arkiv, F V:3).
Vikingaskeppsidén snappades upp av
tidningarna. Planerna gick ut på att få
skeppet klart så att frisksportarna kun-
de färdas till Olympiska spelen i Lon-
don samma sommar, hette det (AB
26/4 1948). Men riktigt så fort gick det
nu inte.

Inom Frisksportförbundets ledning
var projektet kontroversiellt. Skälen

var främst ekonomiska eftersom för-
bundet hade kroniskt ont om pengar.
Man var rädd för att dra på sig utgifter
som kunde komma att rusa i höjden
utan någon kontroll. Ingenting vittnar
däremot om att de eventuella farorna
och riskerna med skeppets kommande
färder på detta stadium spelade någon
roll i förbundsledningens avvaktande
attityd till båtbygget. 

Arrangörerna av en sportutställning,
som skulle gå av stapeln parallellt med
den stora gymnastikfestivalen i Stock-
holm 1949, Lingiaden, åtog sig så
småningom att stötta båtprojektet eko-
nomiskt, vilket innebar att Schröder
kunde sätta igång med bygget. Han
lyckades samtidigt tigga ihop en hel
del nödvändigt material från olika håll
inom näringslivet och skaffa krediter.

Tidigare hade frisksportarnas för-
bundsstyrelse beslutat att en stiftelse
skulle bildas för förvaltningen av
skeppet. Vid förbundsstyrelsemötet
10/7 1949 meddelade Schröder att han
istället personligen tagit över ansvaret
för finansieringen. Han rapporterade
också att båten dittills kostat ca 17000
kr. Skulderna låg samtidigt på ca 8000
kr (SFF:s arkiv, A IIa:2). Det var väl-
digt mycket pengar vid en tid då man
fick en dagstidning eller ett inrikesfri-
märke för 20 öre, en liter mjölk för 36
öre och när radiolicensen kostade 10
kronor om året. 

Trots förbundsledningens njugghet
fick båtbygget en odelat positiv upp-
märksamhet i förbundsorganet Frisk-
sport. ”Vikingaskepp byggs på Sten-
sund” löd rubriken i nummer 5/1949.

PROJEKTET

23



Skeppet ska bli 24 meter långt och 5
meter brett som det norska Gokstad-
skeppet och det ska ha ett 75 kvadrat-
meters råsegel, meddelades det i arti-
keln. I Frisksports följande nummer
(6/1949) publicerades bilder under ru-
briken ”Bygget igång på Stensunds
småbåtsvarv”. Det framgår att det hål-
lits en presskonferens där en modell av
skeppet visats upp (fig. 9).

Kungauppvaktning
Ormen Friske sjösattes 12/6 1949 vid
Stensund till tonerna av Du gamla du
fria och deltog den 16/6 i en uppvakt-
ning när kung Gustaf V firade sin 91-
årsdag på det närbelägna Tullgarn.
Frisksportarna beundrade den pigge
gamle kungen, som var känd för sina
enkla levnadsvanor.2 (Fig. 10, 23, 25,
27, 29). SF-journalen dokumenterade
evenemanget och filmen visar hur be-
sättningen bärande sköldar marscherar
ner från herrgården, lägger ut och ror
mycket taktfast och disciplinerat. Seg-
let är underbeslaget (statens ljud- och
bildarkiv).

Med sig från Tullgarn fick besätt-
ningen en budkavle, riktad till all värl-
dens ungdom, att överlämnas när
sportutställningen på Djurgården i
Stockholm skulle öppna påföljande
dag (MT o. a. press 17/6 1950).

Färden gick via Södertälje där borg-
mästare C. O. Enquist tog emot med
en nyskriven drapa: ”Bud ska bring-
as/bäras på bölja/Sentida viking/vän-
tar som vinning/ej guldskatt i fjär-
ran/men friskare släkte…” (citat efter

Gunnar Rönns reportage i Sånings-
mannen 27/1949; fig. 30, 31).

Den lyckade sjösättningen av Or-
men Friske och jungfruresan gladde
många i förbundets ledning, däribland
ordföranden Gunnar Hedfors. ”Byg-
gandet av vikingaskeppet och äran
därav går helt till Schröder, en lysande
idé som ger genljud i hela vårt land”
skrev han (brev till C. Åhlberg) och
”Sten har all heder av detta bygge som
han fullbordat på rekordtid. Man ser
att han när det gäller med oerhörd
energi kan gå in för en sak som intres-
serar honom men Du såväl som jag vet
att han lätt tröttnar och sträcker sig ef-
ter nya projekt” (till Å. Kumlander).
Efter jungfruturen med skeppet fick
Hedfors brevledes många positiva re-
aktioner från medlemmar och utom-
stående sympatisörer. Uppvaktningen
av kungen hade gett förbundet ”dun-
derreklam”, enligt en brevskrivare,
Carl Schelin (SFF:s arkiv, E III:a:10).

Också förbundssekreteraren och
Frisksportredaktören Harry Lindgren,
heltidsanställd på förbundskansliet
och förbundets starke man, som varit
skeptisk till skeppsbygget, rycktes
med: ”Stockholmspressen har skrivit
oerhört om vårt [förf. kurs.] vikinga-
skepp. Radiotjänst hade fyra omnäm-
nanden i torsdags och SF har spelat in
journal. Det går framåt trots allt…”
(Till S. Dalnäs 20/6 1949, SFF:s arkiv,
E I:48.)

Frisksports julnummer 1949 pryd-
des av en klatschig målning av skeppet
– märk väl med frisksportarflagg i
masttoppen – (omslagets färgbild) och
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i förbundets årsbok Solvarv för 1950
skrev redaktören, Gunvald Håkanson:

”Vikingaskeppet – den största pro-
pagandasuccén hittills i frisksportens
historia. Ett strålande initiativ med
Sten Schröder som bas…” (Håkanson
1950b).

Håkanson berättade vid ett samtal
med författaren 2003 att han beundra-
de Schröder kolossalt och likaså Or-
men Friske-projektet. Att Schröder
kritiserats för sin hantering av ekono-
miska frågor på Stensund kände inte
Håkanson till. Istället underströk han
vid samtalet att det var enbart tack va-
re Schröders personlighet och engage-
mang som så mycket pengar hade kun-
nat samlas in, att Frisksportförbundet
över huvud taget kunnat köpa Sten-
sund.

På sportutställningen i Stockholm
1949 var Ormen Friske tänkt att bli en
av huvudattraktionerna. Tonen i Frisk-
sport (7/1949) var översvallande: ”Vi-
kingaskeppet Ormen Friske tog Stock-
holm med storm” hette det och ett fo-
to från besöket på Tullgarn visade
kungen och kronprinsen beskådande
skeppet. Men regnigt sommarväder
gjorde att publiken svek utställningen,
vars arrangörer också drog över
budgeten med stora summor. Den blev
en ekonomisk katastrof – den ansvari-
ge direktören tog senare sitt liv med ett
hopp från Katarinahissen (SvDåb
1949:86–87). 

För Schröders del innebar det ovän-
tade fiaskot, som han var helt utan
skuld till, att de väntade stora inkom-

sterna från turer med betalande passa-
gerare uteblev. Detta var en svår mot-
gång. Men trots allt blev det denna för-
sta sommar en hel del rodd och segling
vilket var nyttigt för att komma under-
fund med skeppets manöver-
egenskaper och öva upp besättnings-
män (fig. 32–36).

Amerikaplaner
Under 1949 hade Schröder umgåtts
med planer på en segling över Atlan-
ten till FN i New York och vidare inåt
USA. Han hade skaffat kontakter i
svenskbygderna och bearbetat möjliga
sponsorer. 1950 skulle en jubileumsut-
ställning gå av stapeln i Minneapo-
lis/St. Paul i Minnesota där en staty
över Leif Eriksson också skulle av-
täckas. Evenemanget vore ett passan-
de mål för resan. 

Den första säsongens seglingar hade
gett Schröder en bild av Ormen Frisk-
es egenskaper och sjövärdighet. Hans
slutsats var uppenbarligen att skeppet
inte var lämpligt för en Atlantfärd, för
i september 1949 förklarade han i brev
till en svenskamerikansk adressat att
ett nytt större skepp, 36 meter långt
och däckat, i så fall måste byggas. Ett
sådant beräknade Schröder skulle kos-
ta 75000 kronor. I ett senare brev
nämnde han också eventualiteten att
istället förstora och förstärka Ormen
Friske (brev till B. O. Hull 30/9 &
22/10 1949, SS:s samling).

Amerikaplanerna lades emellertid
på is. I och med att arrangörerna av en
sjöfartsmässa i Rotterdam var beredda
att hjälpa till att finansiera Ormen
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Friskes färd dit var resmålet 1950
klart. Så här skrev Schröder själv i en
artikel: 

”Vikingatåg på främmande hav och
till främmande länder har alltsedan
sjösättningen av Ormen Friske varit på
tal. Amerika eller Vinland, som det
kallades på vikingatiden, har diskute-
rats. Men det är stora svårigheter med
en sådan färd – för att inte tala om ris-
ker… Denna plan har därför tillsvida-
re lagts åt sidan. Men utlandsfärder
blir det säkerligen ändå men i europe-
iska farvatten. Från Rotterdam, Hol-
lands största hamnstad, har Ormen
Friske erhållit en inbjudan. Det blir
nämligen en större sjöfartsutställning
där i sommar. Kanske denna färd ut-
sträcks till Seine och Paris. Det bör bli
en upplevelse och samtidigt en strå-
lande propaganda för frisksporten”
(Schröder 1950).

För att bli kvitt sina eftersläpande le-
verantörsskulder från bygget försökte
Schröder under vintern och våren
1950 intressera olika turist- och nöjes-
etablissemang, som t. ex. Furuviks-
parken utanför Gävle, att köpa hela
skeppet (brev till G. Nygren 23/1
1950, SS:s samling). Men förgäves. 

Utrustning och omkostnader fortsat-
te också att sluka stora summor vilket
tvingade honom till att författa nya tig-
garbrev till sina kontakter inom nä-
ringslivet. För att få in pengar reste
han i mars–april 1950 också runt på
skolor och bygdegårdar och visade
diabilder och en färgsmalfilm om bå-
ten och jungfrufärden. Turnén skedde

i Frisksportförbundets regi (brev från
Schröder till G. Hedfors 30/1 1950,
SFF:s arkiv, E IIIa:10; cirkulär till
klubbarna 22/10 1949 & 6/2 1950
SFF:s arkiv, B I; fig. 9).

”Det blir en halvtimmes tjusig färg-
film om skeppets byggnad, sjösättning
och färd till kungen och Stockholm.
Det blir en film som slår!” (cirkulär
22/10 1949, SFF:s arkiv, B I).

Ett manuskript till diabildsvisning-
en har bevarats och visar hur Schröder
lade upp sin presentation. Denna be-
stod av tre delar: en allmän del om
vikingatiden och vikingafärderna,
med bilder på ett gravfält, en runsten,
olika smycken, Bayeuxtapeten och
kartor. En andra del med några av de
berömda romantiserade teckningarna
ur den klassiska norska Snorreutgå-
van.3 Slutligen en tredje del med foton
dels på Gokstadskeppet dels från byg-
get av Ormen Friske, jungfruturen
1949 till kungens Tullgarn och Stock-
holm (odat. PM ”Ljusbilder”, SS:s
samling).

Färgfilmen, producerad av Håkan
Cronsioe, visade bygget, sjösättning-
en, besöket hos kungafamiljen på Tull-
garn och färden till Stockholm.

Vid förbundsstyrelsemötet 20–21/5
1950 redogjorde Schröder för sina pla-
ner med Ormen Friske under somma-
ren och berättade att han fått ihop me-
del som skulle räcka för färden till
Holland. Han begärde ändå ett extra-
anslag på 500 kr från förbundet som
bidrag till utrustning och hemresa.
Han omtalade att han räknade med att
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vara tillbaka på Stensund i slutet på
augusti. Efter het debatt och votering
beslutade förbundsstyrelsen, med en-
dast en rösts övervikt och två reser-
vanter, att bevilja beloppet att utbeta-
las i efterskott på villkor att färden
gjort god propaganda för frisksporten
(SFF:s arkiv, A IV:1, A IIa:2).

Personlig revansch
I samband med att han tvingats sluta
sin tjänst på Stensund hade Schröder
också blivit uppsagd från den lilla lä-
genhet, enligt egen uppgift på endast
24 m2, i herrgården som han dispone-
rat för sig, hustru och två små pojkar.
(Schröder till H. Lindgren 24/9 1949,
SFF:s arkiv, E I:51b). Vintern 1949/50
fick familjen ändå, tydligen som på nå-
der, bo kvar där (AU 9/9 1949, SFF:s
arkiv, A IV:1).

Schröder såg motgångarna på Sten-
sund som temporära och var besluten
att fortsätta sin verksamhet inom frisk-
sporten med platsen som bas. Han
gjorde därför energiska försök att få
stycka av och köpa en villatomt inte
långt från herrgården, på gränsen mot
en grannfastighet. Förbundsledningen
gick efter många om och men med på
idén och på senvåren 1950 återstod en-
dast några formaliteter för att tomtaf-
fären skulle gå i lås. Schröder hade då
också fått ett förhandsbesked om att
han var berättigad till ett förmånligt
egnahemslån och antagligen hoppades
han kunna sätta igång att bygga redan
till hösten (FS 11–12/3 1950, SFF:s ar-
kiv, A IIa:2). 

När Schröder gav sig iväg på vi-
kingafärden hade han således fog för
optimism om framtiden. Efter sin be-
svärliga sista tid på Stensund, varifrån
han ansåg sig ha blivit orättvist undan-
skuffad, skulle en återkomst efter en
triumfartad vikingafärd innebära en
stor personlig revansch, något av den
arketypiske hjältens återkomst. Ett
misslyckande kan omöjligt ha ingått i
hans kalkyler.

Sociala outsiders
Frisksportarrörelsen var livaktig men
med sitt relativt blygsamma medlems-
antal inte särskilt inflytelserik i sam-
hället i stort. Ifråga om sin allmänna
livsstil, speciellt vad gällde kosten, var
frisksportarna snarast sociala outsi-
ders. I dag kan man på nästan vilken
svensk restaurang som helst, utan att
någon höjer på ögonbrynen, beställa
ett vegetariskt alternativ. Och olika
slags styrke- och konditionsträning
engagerar breda lager av hälsomedvet-
na ungdomar och äldre. Sådan var
knappast situationen 1950. 

Synen på friskportarna som udda
och extrema färgade av sig på bedöm-
ningen av dem som sjömän. Den gyck-
lande hållningen i många tidningsre-
portage och kommentarer om båtbyg-
get och den första säsongens turer är
ett slående tecken på detta (fig. 11).
Om projektet utgått från någon mer
etablerad friluftslivsriktning i samhäl-
let – t. ex. scouterna – kunde attityden
mycket väl ha varit en annan.

Sten Schröder hade ändå gjort all-
varliga försök att förstärka projektets
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Fig. 11.
Pressen
gycklade
mycket
gärna med
friskspor-
tarna.
Hugh
Scott var
signatur
för Hugo
Vahlberg.
Ur Mor-
gon-Tid-
ningen (s),
27/4 1948.
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samhällsställning. Han lyckades fånga
kungafamiljens välvilliga intresse och
foton på de två renlevnadsmännen
kung Gustaf V och Schröder omgivna
av kronprinsen, lillprinsen, småsessor-
na och skeppet förekom i pressen och
exponerades på affischer vid Schrö-
ders filmturné våren 1950. Då hade fil-
men först visats på flera platser i USA. 

I ett brev till en amerikansk kontakt
nämnde Schröder också att han hade
förbindelser i regeringen, och fram-
höll bl. a. att han var personligen be-
kant med jordbruksminister Gunnar
Sträng (brev till B. O. Hull 30/9 1949,
SS:s samling).

Valet att företa en fredsresa med ett
vikingaskepp verkar inte direkt själv-
klart. Målen för expeditionen, Rotter-
dam och Paris, ligger i områden där vi-
kingar på 800-talet ägnade sig åt blo-
diga plundringståg mot kloster och
städer. Men i förhållande till alla stor-
krig och annat elände som senare drab-
bat Västeuropa vilar ett romantiskt
skimmer över vikingarnas härjningar.
Skeppen representerar i sammanhang-
et snarast en skandinavisk identitet.

Ormen Friske försågs med överlap-
pande gula och svarta träsköldar längs
relingarna liksom Gokstadskeppet ha-
de haft där det legat i sin hög. Stävar-
na pryddes med figurer. Förstävens var
snidad efter förlaga av ett skräckinja-
gande, grinande, fågelliknande drak-
huvud med näbb och huggtänder. Ori-
ginalet är funnet i floden Schelde 1939
(Nerman 1942 var sannolikt den källa
som utnyttjades). Figuren målades i
rött och grönt (fig. 44, 45, 116, 117,

färgbild 1). Akterstävens prydnad ut-
formades som ett slags drakstjärt, an-
tagligen efter förebild av en teckning i
den norska utgåvan av Snorres verk
(fig. 25, 26).3 På håll såg alltså skeppet
rätt så krigiskt ut med sina sköldar och
sitt drakhuvud – men när man kom
närmare inpå förändrades intrycket.
För besättningen hade inga av de attri-
but som deltagare i nutida vikingajip-
pon ofta excellerar i. Här fanns inga
ringspänneprydda mantlar, pälsjackor,
yxor, svärd, spjut eller ens hjälmar, va-
re sig med eller utan horn. På Ormen
Friske var man obeväpnad och helt
och hållet civil. På foton från utställ-
ningsseglingarna 1949 ser man att be-
sättningen uppträder med bar över-
kropp eller i vita ärmlösa bomullströj-
or med förbundsmärket, träningsove-
raller och vindtygsjackor. Toppluvor
hörde också till det dåtida modet (fig.
30, 31, 34–36).

Utseendet var inte oviktigt. Schrö-
der hade inte mycket till övers för det
slags bullriga vikingagemyt som sam-
tidigt materialiserades i den danska
Huginexpeditionen (se kap. Båten och
besättningen). På foton från färden
1950 ser man att Ormen Friskes be-
sättning vid hamnbesök bar ett slags
blå dress (kap. Östersjön; fig. 64, 69).
Ett Ormen Friske-märke var påsytt på
jackorna. Schröder ville bestämt att
besättningen skulle se snygg och pryd-
lig ut vid sådana tillfällen. Den skulle
representera svensk ungdom, poängte-
rade han (se kap. Båten och besätt-
ningen samt Östersjön). I hans korre-
spondens finns ett tiggarbrev till Al-
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gots i Borås, dåtidens stora svenska
konfektionsföretag, men om land-
gångsdressen verkligen var sydd där
har inte gått att bekräfta.

Vikingavurm
Till den sammansatta bilden hör dock
också det vurmande för vikingar som
de facto existerade inom frisksportar-
rörelsen och som på sitt sätt grep till-
baka på den bild av vikingen som en
gång tecknades av romantiker som
Tegnér och Geijer. Där återfinns den
idealiserade naturmänniskan, hand-
lingskraften och havsromantiken (jfr
Mjöberg 1967:242ff).

Frisksportarnas förbundstecken, en
torshammare inskriven i en ring, har
fornnordisk anknytning. Medlemmar
bar också en fingerring med förbunds-
märket. Ett tag var det tänkt att skep-
pet skulle kallas inte Ormen Friske
utan Mjollner eller Mjölner, namnet på
Tors hammare (Frisksport 6/49).

Frisksportförbundets tidning och
annan utgivning innehöll ibland arti-
klar av allmänt agitatoriskt innehåll
där inte sällan vikingaromantiken flö-
dade. Mindre exalterade talesmän för
frisksportarna, som ordföranden Gun-
nar Hedfors, anspelade också gärna på
vikingatraditionen men på ett balanse-
rat sätt. I sitt doptal till Ormen Friske
sade Hedfors att ”de forna nordbornas
dristiga färder – men naturligtvis inte
deras bärsärkaraseri och övriga olater
– alltid stått som ett föredöme för
frisksportfolket…” (DN 13/6 1949).

En av dåtidens ledande borgerliga
kulturradikaler, Stig Ahlgren i Vecko-

Journalen, gjorde efter haveriet ett
mycket stort nummer just av ”vikinga-
svärmeriet” inom frisksporten. I en le-
dare i sin tidning anklagade han Frisk-
sportförbundet för ”asaläseri” (en an-
spelning på Falstaff, fakir) och fortsat-
te i sin karaktäristiska, fräna stil: 

”I svensk frisksport spökar de sista
resterna av rudbeckianismens kraft-
svärmeri, den ideologi som gjorde Gö-
ring till en så varm Sverigebeundrare”
och ”Det är på tiden att vikingar av-
skrivs i festtalsretoriken och den
blandning av muskelbarbari och tro-
fast hyllande av våra nordiska förfä-
ders behornade illgärningar som flore-
rar i Svenska frisksportförbundet bör
med den tragiska händelsen nere bland
de frisiska sandrevlarna, vara färdig
att avskrivas för alltid” (VJ 28/1950).

Ahlgren fick ett fränt svar av Harry
Lindgren i Frisksport. Också den då
nyvalde förbundsordföranden Per Da-
lenius skrev en replik, som skickades
till VJ. Han beklagade Ahlgrens ”ill-
vilja” och tillbakavisade idén att frisk-
sport skulle vara en religion. ”Enligt
den gamla asatron använde sig Tor av
hammaren i sin kamp mot allt det on-
da i världen. På samma sätt skall vår
torshammare symbolisera vår strid
mot allt vrångt, osunt och degenererat.
Solringen visar samtidigt vår redobo-
genhet för att arbeta för det goda, sun-
da och livskraftiga. Mer av ’asatro’ är
det inte!” Han skrev också att frisk-
sport snarast handlade om en väg till
”en enklare, naturligare och bättre
livsföring” (manus i SFF:s arkiv,
E I:52c).
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Inga vettvillingar
Marcus Hentzel, en av den svenska
frisksportens pionjärer, gjorde ett in-
lägg som nog slog huvudet på spiken:

”Vad skulle det tjäna till? Ja, så frå-
gar många nu efteråt. Sedan det stolta
vikingaskeppet från Stensund gått un-
der med man och allt. Dåraktigt, säger
en del. Vansinnigt, menar andra. An-
svarslöst, ryter de stränga. Jag tänker
inte ikläda mig domarens mantel och
söka avgöra frågan om någon enstaka
person bär moraliskt eller juridiskt an-
svar för detta tragiska vikingatåg. Vad
jag däremot gärna skulle vilja göra är
att erinra om att de som gav sig ut på
denna resa inte var en samling dårar
eller vettvillingar utan rätt och slätt ett
gäng äventyrshungriga frisksportar-
grabbar. De sökte ett äventyr. De skil-
de sig inte ett dyft från racerförare som
kastar sig in på en tävlingsbana med
ett eller annat fartvidunder för att ris-
kera liv och lem. Inte skilde de sig hel-
ler från dem som söker äventyrets tjus-

ning i bestigning av alptoppar eller i
jaktfärder i tropikernas djungler. Det
som kom just denna färd att verka dår-
aktig var föreställningen om att dessa
ungdomar plötsligt anfäktats av någon
slags hednisk vikingaromantik och att
de gav sig ut i världen för att propage-
ra för denna. Ingenting är felaktigare.
Det var friluftslivet, den härdande seg-
latsen, den hårda rodden och farans
äventyr som lockade dem. De svärma-
de inte mera för vikingar än racerföra-
re för bensinförsäljare…” (Frisksport
8/50.)

Det finns ingenting som vittnar om
att Sten Schröder eller hans omgivning
såg de historiska motsägelserna mel-
lan krigiska vikingatida vikingar och
fredsivrande nutida som problematisk
eller vikingasymboliken som ideolo-
giskt-politiskt kontroversiell. Frisk-
sportarnas romantiskt färgade idealvi-
king framstår som en sund, av civilisa-
tionens avigsidor oförstörd människa
som samtidigt är stöpt i en folklig, de-
mokratisk form.
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1) Bland varvets kunder fanns för övrigt den geniale men föga solvente diktaren Gunnar Eke-
löf, bosatt i det närbelägna Hölö, som inte betalade sin räkning förrän Schröder hotat med in-
kasso och Bonniers förlag med att ta båten i pant för utbetalade förskott (SFF:s arkiv, E I:49).

2) Så här lät det vid en tidigare uppvaktning, 1946: ”Trots att vi är frisksportare tror vi ändå in-
te på möjligheten att hålla oss vid full vigör vid så hög ålder som Ers Majestät!” (ST 25/6 1946).

3) Teckningarna till den norska praktupplagan av Nordiska kungasagor, av mästare som Chris-
tian Krohg, Gerhard Munthe, Erik Werenskiold och andra, har haft och har ännu ett idéinfly-
tande som förmodligen inte kan överskattas. Thor Heyerdahl berättade i två program (”Jakten
på Oden”, producerade av Sebra Film, Torsby) som sändes i svensk TV (Utbildningsradion 6/4
& 13/4 2003) att han starkt inspirerats av Snorres uppgifter, illustrerade med dessa bilder, när
han satte igång med sina fantasifulla försök att påvisa att Oden var en historisk person, en kung
från trakten av Azov vid Svarta havet. Projektet blev Heyerdahls sista.



FÖRLAGAN TILL Ormen Friske
var det norska så kallade Gok-
stadskeppet, ett av de tre skepp

som finns utställda i det berömda Vi-
kingaskeppshuset på Bygdøy i Oslo. 

Gokstadskeppet grävdes ut somma-
ren 1880 på gården Gokstad nära
Sandefjord på Oslofjordens västsida.
Skeppet var täckt av en gravhög som
var ca 45 m i diameter och ca 5 meter
hög. Marken på platsen bestod av tät
blålera som skeppet var nedgrävt i.
Nedsänkningen hade sedan också
fyllts med lera vilket resulterat i att det
mesta av skrovet bevarats. Endast de
delar som ur leran stuckit upp i själva
högen, som bestod av sandblandad le-
ra, hade ruttnat bort. Själva gravlägg-
ningen, som var placerad i akterskep-
pet, hade plundrats redan i forntiden
och de vapen som troligen funnits var
borta. Däremot påträffades en hel del
andra föremål, däribland tre mindre
båtar. 

Delar av den begravdes skelett
fanns också bevarade, och utanför
skeppet låg resterna av minst 12 offra-
de hästar och 6 hundar. I akterskeppet
påträffades påfågelsfjädrar. Att det
handlade om en hövdinga- eller
kungagrav ansågs högst troligt.

Själva skeppet uppmättes till 23,2
meters längd, 5,2 meters bredd och ha-
de en höjd från kölens underkant till
relingens överkant midskepps på 2,0
meter. Det fullt utrustade skeppets de-
placement har beräknats till 20 ton.
Det var byggt helt i ek. Kölen var i ett
enda stycke, utan någon skarv eller
lask. Spanten låg löst på kölen och
gick upp till tionde bordet, som var
nästan dubbelt så tjockt som övriga
bord, 4,37 cm mot 2,50 cm. Det fjor-
tonde bordet med århålen var 3,12 cm
men de två översta borden så tunna
som 1,87 cm. Skrovet hade 16 bord-
gångar, därav alltså två över århålen.
Borden var nitade men spanten surra-
de. I bordgången fanns urtag för 16 par
åror, men tofter eller bänkar att sitta på
vid rodd saknades helt (Nicolaysen
1882; SMÅ 1980:13ff; fig. 12–15).

Sten Schröder skrev i en artikel att han
1939 besökt museet i Oslo och blivit
djupt fascinerad av skeppen. 

”En yngling på ca 17 vårar stod på
Bygdö museum utanför Oslo och be-
traktade med drömmande blickar de
berömda och mäktiga vikingaskeppen
från Gokstad och Oseberg. Precis som
de var för ca 1000 år sedan! Vilka för-
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Fig. 13. Gokstadskeppet som det är rekonstruerat och utställt i Vikinga-
skeppshuset i Oslo. Foto förf. 1995.

Fig. 12. Från utgrävningen av Gokstadskeppet
1880. De resta plankorna i förgrunden tillhör grav-
kammaren. Efter SMÅ 1980.
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Fig. 14. Gokstadskeppets linjer
och konstruktion dokumentera-
des och publicerades av utgrä-
varen, Nicolay Nicolaysen. Sten
Schröder, Sam Svensson och
Bror Westerlund gjorde inför byg-
get av Ormen Friske utslag av
dessa ritningar. Efter Nicolaysen
1882.

Fig. 15. Styråran och dess in-
fästning. Efter Nicolaysen
1882.



nämliga byggnadsverk! Att de kunde,
vikingarna. Och vilket sinne för lin-
jer!” (Schröder 1950).

Vid denna tid var föreställningen om
hur vikingaskepp var beskaffade starkt
förknippad just med Gokstad- och
Osebergsskeppen, utgrävda 1880 re-
spektive 1903 och föremål för enorm
uppmärksamhet speciellt sedan de
1926 fått ett eget museum i Oslo. Ing-
et säger i och för sig att dessa skepp
var typiska för vikingatiden, men uti-
från fynden skapades genom konst och
litteratur en populär föreställning om
hur ett vikingaskepp ”borde” se ut. En
norsk praktupplaga av Snorre Sturlas-
sons Nordiska kungasagor utgavs
1896–1899. Illustrationerna i denna
spelade stor roll och eftersom Gok-
stadskeppet då fanns publicerat var
detta fynd bland konstnärernas kon-
kreta inspirationskällor. Drakstävar,
randigt segel och sköldar längs reling-
en var centrala karaktäristika (jfr Ce-
derlund 1997:13, 29ff).1

Typisk för en då och nu utbredd fö-
reställning om vikingaskeppets ena-
stående egenskaper är Schröders må-
lande, ovan citerade lovprisning. Re-
sonemang av detta slag har skärskå-
dats av Carl Olof Cederlund som be-
traktar dem som idealiseringar av he-
roiska element i den nordiska kultu-
rens förflutna: ”Vikingaskeppet ses of-
ta som ett tekniskt överlägset och
formfulländat skepp, vikingens vikti-
gaste redskap, med en stark symbolisk
laddning, brukat i djärva härnadståg

till fjärran länder” (Cederlund
1997:29).

En annan forskare har nyligen sam-
manfattande konstaterat att vikinga-
skeppet som modern idé är intimt för-
knippat med både mytiska och verkli-
ga forntida äventyr. ”Skeppen bär med
sig sina äventyr och förknippas med
dem vart de än seglar” (Petersson
2003:290). 

Schröder var besluten att göra verk-
lighet av vikingaskeppsidén, som han
uppfattade den. Målet för Ormen
Friskes färd var länge obestämt, för
det viktiga var uppenbarligen själva
resan, äventyret, att lämna vardagen
och resa ut i världen på ett djärvt och
gärna spektakulärt sätt. Kriget hade
kommit emellan och hindrat Schröder
att förverkliga sina idéer. Men nu bör-
jade gränserna öppnas, utlandsresor
var åter möjliga, och han kunde äntli-
gen sätta planerna i verket.

När de praktiska möjligheterna att
bygga skeppet uppenbarade sig inför
sportmässan i Stockholm 1949 blev
ord till handling för Sten Schröder.
Han insåg säkert att projektet skulle bli
dyrt, men det hindrade honom inte. Så
fort han hade en grundplåt säkrad tog
han gud i hågen och satte full fart. Året
efter grep han lika snabbt och beslut-
samt chansen att få göra en långseg-
ling.

– Schröder hade så mycket ”go” att
nästan ingen hann med, är ett omdöme
från en sagesman, en dåtida kollega,
fällt till författaren 2003.

Om allt gått bra hade projektet na-
turligtvis varit värt varenda öre, frisk-
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Fig. 16. Virket till Ormen Friske fälldes av medlemmar i frisksportklub-
ben på Sollerön. Privat foto 1948.

Fig. 17.
Timmersvans,
bågsåg och
yxa var verkty-
gen när virket
till Ormen Fris-
ke fälldes. Pri-
vat foto 1948.
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Fig. 18. Första brädan till Ormen Friske bärs ut från sågen i Dalarna.
Privat foto 1948.

Fig. 19. 
Virket till Or-
men Friske

fick torka och
skickades
sedan per

järnväg från
Dalarna till
Stensund.
Privat foto

1948.
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sporten fått fin reklam och stridstup-
parna i förbundsledningen kanske
också kunnat försonas. Nu blev resul-
tatet motsatsen till vad som var tänkt
och haveriet resulterade i att en rad
förhållanden, som annars inte upp-
märksammats, kom i fokus. Hela be-
rättelsen blev en annan.

”Det allra finaste virke”
Till bygget av Ormen Friske gjorde
Schröder stora ansträngningar för att
få fram ett fullgott material. Det var
således den då mycket kände kyrkbåt-
byggaren Anders Bondeson på Soller-
ön i Siljan som 1948 valde ut virket. 

”Det allra finaste virke har herr Bon-
deson nu tagit ut i skogarna kring Sol-
lerön, det ligger just vid sågverket på
ön och efterhand ska det sändas till
Stensund där Svenska friskportför-
bundet har eget båtbyggeri” rapporte-
rade Aftonbladet (26/4 l948). Tidning-
en Frisksport (5/1949) berättade också
om Bondesons insats och att medlem-
mar i Solleröns frisksportklubb huggit
timret och sågat upp virket (om Bon-
deson se Eskeröd 1973:151ff).

Ordföranden för Solleröns frisk-
sportare hette Axel Bohm. Han berät-
tade 2003 för författaren att klubb-
medlemmarna inte bara helt ideellt av-
verkade de tallar som Bondeson valt
ut. De bekostade också själva träden,
som köptes av markägaren för 25 kr
styck. Sedan sågades virket upp vid en
såg på ”fastlandet” (från Sollerön sett)
och fraktades därefter till Stensund
med järnväg (fig. 16–19). Axel Bohm
sade vid vårt samtal att virket såvitt

han mindes var avsett att räcka till he-
la skeppet och att han aldrig erfor att
det inte gjort det. Han berättade att
ingen från Sollerön deltog vid själva
bygget, men att fem klubbmedlemmar
inbjöds till och följde med på jungfru-
färden från Stensund till Stockholm. 

Enligt Schröder (Schröder 1950;
brevväxling Schröder/Hedfors i SFF:s
arkiv, E IIIa:10) köptes emellertid vir-
ke till köl, spant och durkar från Igel-
sta sågverk i Östertälje. 

Efter påsk 1949 kom bygget igång.
Då hade Sten Schröder också utverkat
ett formellt tillstånd från förbundet att
bygga skeppet på Stensund och att
utan kostnad få låna lokaler och ma-
skiner. Men detta beviljades först efter
votering i AU, med två reservanter
(SFF:s arkiv, A IV:1).

Schröder hade vidare engagerat
Sam Svensson, en auktoritet på tradi-
tionellt båtbyggeri och riggning av
äldre fartyg, verksam som konservator
vid Sjöhistoriska museet i Stockholm,
som rådgivare. Svensson, som var sjö-
kapten, hade mångårig erfarenhet som
befäl på segelfartyg. Han hade också
verkat som navigationslärare. 1941
hade han givit ut skriften Handbok i
sjömansarbete som sedermera blivit
en klassiker, kommit ut i en rad uppla-
gor och översatts till många språk. Se-
nare skrev Svensson Segel genom sek-
ler och andra böcker på samma tema.
Själv vegetarian, icke-rökare och nyk-
terhetsvän sympatiserade Sam Svens-
son med frisksportarnas ideal (jfr Ap-
pendix; fig. 25, 48).
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Fig. 20. Från kölsträckningen av Ormen Friske på Stensund våren 1949.
Foto i Sten Schröders samling.
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Fig. 21. Från bygget av Ormen Friske våren 1949. Foto i Sten Schrö-
ders samling.
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Fig. 22. Från bygget av Ormen Friske våren 1949. Köl och stävar tillver-
kades av furuplankor i limträteknik. Foto i Sten Schröders samling.



BÅTEN OCH BESÄTTNINGEN

Påsken 1949 hälsade Sam Svensson
med familj på hos Schröders på Sten-
sund där de två familjefäderna ägnade
några intensiva dygn åt konstruktions-
förberedelser. Det framgår av Sten
Schröders efterlämnade papper att
man utgick från uppmätningsritning-
arna i utgrävaren Nicolay Nicolaysens
Gokstadskeppspublikation från 1882
(fig.14,15). Med vid detta tillfälle var
också Bror Westerlund, som var verk-
mästare på Stensunds båtbyggeri och
som Schröder vidtalat som förman för
vikingaskeppsbygget. Westerlund be-
rättade vid ett samtal med författaren
2003 att de tre männen höll till på gol-
vet i gymnastiksalen på Stensund och
slog ut ritningar i full skala. Stävarna
på Gokstadskeppet var ju inte bevara-
de så där fick man rekonstruera. Bror
Westerlund bekräftade för övrigt vid
vårt samtal att man köpte skeppsvirke
från Östertälje (fig. 24).

Kölen limmades
Sam Svensson beskriver, i ett manu-
skript, det virke som levererats från
Dalarna som ”utsökt kvistfri kärnfu-
ru”. Kölen utfördes som en vattenfast
konsthartslimmad balk bestående av
åtta lager tvåtums furuplank. Enligt
Sam Svensson valde man denna lös-
ning då det hade visat sig omöjligt att
skaffa lämpligt timmer i nödvändig
längd. Också stävarna, mastfisken och
rodret limmades på liknande sätt (fig.
20–22) (Appendix).

På grund av sin storlek byggdes Or-
men Friske inte i Stensunds båtbyg-
garhallar utan i det fria, under en ställ-

ning som vid regn täcktes med presen-
ningar. På foton ser man att skrovet
klinkades på traditionellt manér och
att Ormen Friske fick 20 bordgångar
jämfört med Gokstadskeppets 16, rim-
ligen en anpassning till tillgängliga
virkesdimensioner. På Gokstadskep-
pet nådde bottenstockarna upp till ett
extra tjockt, förstyvande tionde bord,
ungefär i vattenlinjen (se ovan; i norr-
ön terminologi kallas bordet ”megin-
hufr”, jfr Falk 1995:67). ”Meginhufr”
saknades på Ormen Friske. Denna av-
vikelse uppmärksammades av allt att
döma inte i samband med bygget. Bror
Westerlund hade vid vårt samtal ingen
minnesbild av saken. Inte heller tycks
den ha diskuterats efter haveriet. 

Enligt Schröder gick det vid bygget
åt sammanlagt 9 000 nitar. Bland
Schröders papper finns en fraktsedel
på en delleverans av 2000 galvanise-
rade nitar och lika många brickor. Lå-
dan vägde 80 kg och priset inklusive
frakt var 42:25. Levarantör var Stock-
holms galvaniseringsfabrik, Liljehol-
men. Det färdiga skrovet impregnera-
des med brun Cuprinol, som Schröder
tiggt från tillverkaren, Bönne-
lycke & Thuröe (Schröder 1950; SS:s
samling).

Noterbart är att båten byggdes under
stark tidspress. Schröder beskrev i sin
artikel i Solvarv hur arbetet i slutske-
det forcerades våldsamt. Det gällde att
bli färdig till sportutställningen. Enligt
Bror Westerlund blev båten klar på sex
veckor. Sex personer, inklusive Wes-
terlund själv, gjorde jobbet och han be-
rättar att det visserligen blev långa da-
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Fig. 23. Ormen Friske går i sjön 12/6 1949. En eklövskrans i form av ett
frisksportarmärke hänger i stäven. Foto i Sten Schröders samling.
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Fig. 24. Bror 
Westerlund var

förman vid bygget
av Ormen Friske.

Foto förf. 2003.
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Fig. 25. Ormen Friske på jungfrutur 1949. För om rorsmannen Sten
Schröder och Sam Svensson. Foto i Sten Schröders samling.

Fig. 26.
Konstnärens
vision av Or-
men Långe
vid slaget vid
Svolder i den
klassiska nor-
ska Snorreut-
gåvan.1
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Fig. 27. Ormen Friske på jungfrutur vid Stensund 1949. Foto i Sten
Schröders samling.
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Fig. 28. Ormen Friske 1949. Foto Sam Svensson.
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Fig. 29. Ormen Friske med Tullgarns slott i bakgrunden. Foto 1949 i
Stensundssamlingen.

Fig. 30. Tusentals människor beskådade Ormen Friske i Sö-
dertälje där borgmästaren tog emot med en ”vikingadrapa”.
Foto 1949 i Sten Schröders samling.



BÅTEN OCH BESÄTTNINGEN

48

Fig. 31. Ormen Friske passerar Södertälje kanal på väg till Sportutställ-
ningen i Stockholm, uppvaktad av två roddarfyror och en svärm kanotis-
ter. Foto 1949 i Sten Schröders samling.
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Fig. 32. Ormen Friske 1949 då skeppet deltog i en sportutställning i
Stockholm. Foto Gösta Webe.

Fig. 33. Mast-
fisken var kon-
struerad så att
masten snabbt

kunde resas
och fällas.

Roddar-
bänkarna var 

löstagbara. 
Foto Gösta

Webe 1949.
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Fig. 35. Ormen
Friske seglar i
Stockholmsinlop-
pet mellan Sport-
utställningen på
Djurgården och
Skeppsbron. Pri-
vat foto 1949.

Fig. 34. Minnesfoto från Sportutställningen i Stockholm 1949 då Ormen
Friske seglade med passagerare. 
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Fig. 36. Minnesfoto från Sportutställningen i Stockholm 1949 då Ormen
Friske seglade med passagerare. Fig. 36B (infälld). Två kronor kostade
en färd med skeppet utställningssommaren 1949.
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gar men att arbetet flöt på utan pro-
blem, ända tills att man kom till span-
ten – eller vrängerna, som Westerlund
hellre säger. I brist på naturvuxet,
krökt virke, fick man limma och kon-
tursåga dem. 

Flera källor hävdar att skeppet in-
nan det sjösattes inför säsongen 1950
förstärktes, eventuellt på Sam Svens-
sons förslag, med ett antal nytillverka-
de ekspant och knän av naturvuxen ek
(MT 6/7 1950; Se 28/1950; Håkanson
1950a). Uppgifterna är tyvärr inte de-
taljerade och tillgängliga foton ger
inget positivt besked. Bror Westerlund
sade vid vårt samtal att han inte kände
till några sådana förstärkningar. 

Viking och Hugin
Gokstadskeppets sjövärdighet och se-
gelegenskaper hade mycket gott anse-
ende, alltsedan den norske skepparen
Magnus Andersen 1893 med en kopia,
döpt till Viking, korsat Atlanten. An-
dersens båt var i och för sig något mo-
difierad i förhållande till originalet.
Bland annat hade kölen ökats på och
förutom det vikingatida råseglet rigga-
de Andersen under färden stagfock,
bonetter och andra extrasegel. Viking
var också utrustad med ett kraftigt ka-
pell och med flythjälp i form av segel-
dukssäckar fyllda med renhår, monte-
rade runt relingarna. Skeppet fick på
så sätt extra sjövärdighet vilket visade
sig välbehövligt vid den kraftiga sjö-
gången ute på Atlanten. När Viking
låg i hamn eller uppvisningsseglades
satte man sköldar längs relingen – men
till havs byttes dessa mot flytsäckarna.

Också drivankare och oljepåsar kom
till flitig användning för att kunna va-
ka undan vågbergen. En mekanisk
länspump fanns också. Slutligen hade
man en 14 fots livbåt på släp. Vikings
mål var Chicago, där en världsutställ-
ning hölls med anledning av 400-års-
minnet av Columbus upptäckt av
Amerika. Andersens framgångsrika
Atlantfärdfärd blev, som avsikten var,
ett memento om att nordbor korsat
”pölen” långt före genuesaren. För öv-
rigt fortsatte Viking på inre vattenvä-
gar senare ända till New Orleans (An-
dersen 1895, 1932:129ff; Åkerlund
1962:372ff; SMÅ 1980:70ff; Chris-
tensen 1986:68–77; Vadstrup
1993:15ff; fig. 37, 38).Hela Viking-
projektet bär en prägel av ett i alla av-
seenden förstklassigt sjömanskap. 

Samtidigt som Ormen Friske till-
kom, 1949, byggdes i Danmark en an-
nan Gokstadskopia, kallad Hugin, för
att användas i en marknadsförings-
kampanj i England. Trots bristande
förberedelser och mindre lyckad rigg-
ning gick Hugins resa över Nordsjön
lyckligt. Skeppet, som ledsagades på
färden av en kutter från flottan, hade
tur med väder och vind. Efter fram-
komsten drogs det upp på en plats där
det fortfarande lär ligga kvar som
utställningsobjekt. Jungfrufärden blev
skeppets enda resa. 

I botten på Huginprojektet fanns en
idé om att demonstrera att de förbin-
delser som under kriget funnits mellan
den danska motståndsrörelsen och
England, hade tusenåriga rötter. Det
hade varit som ett svagt eko från det
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danska Nordsjöväldets tid (Røjel
1949; Vadstrup 1993:25ff; fig. 39, 40). 

Ormen Friskes förebild Gokstad-
skeppet hade som omtalats ovan plats
för 32 åror vilket, om alla bemannades
för snabbast möjliga rodd, skulle inne-
bära en besättning på minst lika många
man (plus skeppare, rorsman, utkik
m. fl.). Besättningen på Hugin var di-
mensionerad just för rodd och expedi-
tionen hade på sin Nordsjöfärd också
med sig ett antal avbytare. Den bestod
således av inte mindre än 53 man.

Kontrasten var stor mot Viking som
vid Atlantfärden endast haft 12 man
ombord: befälhavaren Andersen, två
styrmän, en kockstuert och åtta matro-
ser. Besättningen var med andra ord
dimensionerad inte för uthållig rodd
utan för segling, och detsamma var
fallet med Ormen Friske på färden mot
Rotterdam. I ett odaterat manus till in-
formationsblad om Ormen Friskes ut-
landsfärd sommaren 1950 poängterar
Schröder saken: ”Färdsätt: för segel –
rodd då så kräves” (SS:s samling).

Kritisk distans
Hugins resa 1949 fick stor publicitet.
Att den inspirerade Schröder framgår
av hans korrespondens. Men han höll
också en kritisk distans, både med idé-
argument och ur praktiskt perspektiv. I
ett brev 23/5 1950 till den holländske
journalisten Giel Bakker, som senare
kom att följa med ombord på Ormen
Friske, skrev han att han inte tyckte att
idén att likt danskarna på Hugin styra
ut sig i ”helskägg och vikingakläder”
var så lyckad. Danskarnas vikingatåg

”var lite för mycket teaterupptåg och
nära nog spexartat” skrev han i brevet
till Bakker och fortsatte:

”Vår sjöresa blir avsevärt mycket
längre och helt utan eskort. Vi får inte
vår mat serverad genom eskorterande
fartyg utan lagar den själva ombord. Ej
heller blir vi bogserade om vinden är
olämplig. Och när det blir hårt väder
får vi helt lita på de egna krafterna. Det
svenska vikingatåget blir därför med
endast ett råsegel – utan motorhjälp –
och med endast 16 man ombord i stäl-
let för danskarnas 52 man – helt enkelt
en Sports-Bragd av ganska ovanliga
mått. Moderna vikingar av modell
1950 istället för skäggiga, blodtörstiga
vikingar av årgång 950. Skeppet är
dock av 1000-årigt ursprung. Vi vill
helst komma som fredliga vikingar –
visande svensk ungdom av i dag…”
(SS:s samling).

För en frisksportare som Schröder
måste Huginexpeditionen också av an-
dra skäl ha känts helt främmande. På
Hugins korta resa drack besättningen
upp över 4000 flaskor öl, skänkta av
Tuborgbryggeriet. Hugins hävdateck-
nare försvarar sig med att det ändå
”bara” handlade om fyra öl per man
och dag. Whisky, rom och konjak in-
togs flitigt mot sjösjuka, också i ”före-
byggande” syfte, och varje man fick
varje dag en ranson cigarretter, pipto-
bak och till och med cigarrer. Dan-
skarna hade för övrigt så mycket pro-
viant med sig att allt inte fick plats om-
bord (de var ju också över 50 man!)
utan en del fick stuvas i följebåten
(Røjel 1949:22ff).
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Fig. 37.
Gokstad-
kopian Viking
ordnad för
segling på
öppet hav
1893. Notera
de utvändiga
flytsäckarna.
Efter Ras-
mussen i
Christensen
1986.

Fig. 38. Vid rodd satt Vikings matroser på
längsgående bänkar. Efter Andersen 1932.
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Fig. 39. Det danska vikingaskeppet Hugin korsade 1949
Nordsjön med en ölpimplande jättebesättning. Spexartat,
tyckte Sten Schröder. Efter Røjel 1949.

Fig. 40. Hugin framme i England. Efter Røjel
1949.



Schröders koncept var i de flesta av-
seenden helt avvikande. Det är tydligt
att han ansåg att expeditionen med Or-
men Friske skulle ha en seriös framto-
ning och så långt det var möjligt ock-
så lita till egna krafter för att inte vara
beroende av något slags utomstående
assistans.

De två projekten, Hugin och Ormen
Friske, var samtida men hade trots ytt-
re likheter skarpt skilda identiteter.
Danskarna levde ut den roll som deras
utstyrsel, för övrigt lånad från teatern,
föreskrev. Frisksportarna var sig själva
även om de med sitt sitt eget exempel
och sitt skepp slog an en sträng till
forntidens tänkta djärva och sunda liv
(jfr Lowenthal 1985:301n.124; Peters-
son 2003:276ff).

Öppna roddarbänkar
På Hugin, som var försedd med fasta
bänkar, hade roddarna klagat över att
det var så trångt för benen att det inte
gick att ro ordentligt. På basis av den-
na erfarenhet, skriver Sam Svensson i
sitt manus, hade Schröder på Ormen
Friske konstruerat öppna roddarbän-
kar vilka hakades över och surrades till
spanten. ”Därigenom fingo roddarna
bättre plats för fötterna och de välträ-
nade ynglingarna som utgjorde hennes
besättning kunde ro i timtal med den
lätthet som rätt kroppsställning ger”
konstaterar Svensson (Appendix).
Magnus Andersen hade på Viking löst
bänkproblemet på ett annat, elegant
sätt (fig. 38) nämligen med längsgå-
ende säten. De fungerade för rodd
samtidigt som de inte var i vägen vid

besättningens arbete med seglen och
övrig verksamhet inombords. Om
Schröder hade studerat Andersens er-
farenheter (Andersen 1895 & 1932) är
inte bekant.

Medan det på Schröders tid endast
fanns enstaka exempel – som Viking
och Hugin – på praktiska erfarenheter
av segling och rodd med vikingatida
båttyper under olika förhållanden har
bilden numera helt förändrats, efter-
som byggandet av vikingaskeppsko-
pior av alla slag exploderat. 

Gokstadskeppet är bland de förlagor
som blivit flitigast kopierade och har
byggts i olika mer eller mindre trogna
varianter i hel eller reducerad skala
vilka provats i alla tänkbara situatio-
ner. En sådan fullskalekopia, den nor-
ska Gaia, har (byggd i furu som Ormen
Friske, av säkerhetsskäl dessutom för-
sedd med motor) framgångsrikt seg-
lats över Atlanten (fig. 41). Gaia, döpt
efter moder jord-gudinnan i grekisk
mytologi, har för övrigt under sina
seglatser missionerat för fredstankar
som i viss mån liknar dem som väg-
ledde Ormen Friskeprojektet (Vad-
strup 1993; www.gaia.no). 

Båttypens goda seglingsegenskaper,
som Magnus Andersen först vittnade
om efter 1893 års färd, har i princip
kunnat bekräftats. Ändå har flera vi-
kingaskeppskopior, också av Gokstad-
typ, på senare år seglats omkull eller
gått i kvav trots att de varit byggda ef-
ter konstens alla regler. En kopia av
Osebergsskeppet, Dronningen, bröts
t. ex. tvärs av efter att ha vattenfyllts.
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Fig. 41. Den norska Gokstadkopian Gaia, byggd 1989 i furu, har korsat
Atlanten. Foto förf. (i Sandefjord 1995).



Att inga dödsoffer krävts vid dessa till-
fällen har berott på att kommunika-
tionsradio och modern säkerhetsut-
rustning funnits ombord (Vadstrup
1993:162ff). Kopior av Gokstadskep-
pet och andra skepp i denna storleks-
klass seglas numera i regel barlastade,
vilket förbättrar segelegenskaperna
men frestar på skrovet och medför att
skepp som vattenfylls snabbt riskerar
att sjunka. Ormen Friskes enda barlast
var de förråd som stuvats under dur-
karna. Inte heller Viking hade vid sin
Atlantsegling 1893 någon speciell bar-
last men hade å andra sidan tio vatten-
tankar av järn midskepps och andra
stora förråd (Andersen 1893:51; A. E.
Christensen, e-brev till förf. 7/1 2003).

Inga dunungar
Trots förbundsledningens kluvenhet
(se ovan, kap. Projektet) uppfattades
Ormen Friske både inom och utom
frisksportarkretsarna som ett frisk-
sportarskepp. Besättningsrekrytering-
en skedde helt inom Frisksportförbun-
det där Schröders personliga prestige
var stor. Att det var en vältränad sam-
ling, van vid strapatser och allt slags
friluftsliv, behöver man inte tvivla på.
Att bygga upp en stark och sund kropp
var alla frisksportares brinnande in-
tresse. Det går heller knappast att häv-
da, som en del kommentatorer gjorde
direkt efter olyckan, att besättnings-
männen inte fattade vad de gav sig in
på (t. ex. SST 27/1950). De var inga
dunungar. Medelåldern, Schröder i
och för sig inräknad, var 26 år och de
flesta ombord var etablerade både i yr-

kesliv och samhälle. 25-årige Sven
Åke Persson arbetade som rörinstalla-
tör i hemstaden Halmstad och var en
av ledarna i frisksportklubben där.
Jämnårige Hans-Emil Nilsson som ar-
betade på kontor i Falun, hade i tio år
verkat som ledare i klubben på upp-
växtorten Karlshamn. 20-årige Elon
Nydén var elektriker i Lysekil och ord-
förande i stadens nybildade frisksport-
klubb. Oskar Wahlberg, 26 år, arbeta-
de i pappans smidesverkstad. Han var
ordförande i frisksportklubben på
hemorten Lagan. Hans Henricsson, 36
år, var anställd vid Stockholms spår-
vägar och var gift. Stig Larsson, som
fyllde 30 detta år, var kylskåpsmontör
vid Electrolux i Motala. Den konstnär-
ligt lagde Sune Åkesson, 23 år, var de-
koratör på varuhuset Tempo i Stock-
holm, numera Åhléns. 29-årige Sigurd
Mattus som kom från en skräddarfa-
milj i Jönköping hade läst till textilin-
genjör. 23-årige prästsonen Gunnar
Ekblad gick på Stockholms högskola
och skulle bli jurist. Han tillhörde
Akademiska roddklubben. Skåningen
Börje Persson, 25 år, hade sjökaptens-
examen och var styrman i handelsflot-
tan. De två Kirunagrabbarna Edvard
Björk, 27 år och Sune Tiberg, 28 år,
hade båda jobbat vid LKAB men ock-
så provat på lite andra yrken. Björk ha-
de bland annat varit till sjöss. Den an-
dra Motalapojken, Gustav Reis, var
bara 20 år och hade arbetat som skogs-
elev. Jämnårige Jerker Ekman, Sköv-
de, står som studerande. Yngste man,
Benny Börjesson, hade ännu inte fyllt
18 år och gick som lärling på ett tryck-
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eri. (SKA:s arkiv, E I:36 RD
1950/1920; Frisksport 8/1950; TT i
DN 27/6 1950 o. a. tidn.)

De flesta besättningsmän var alltså
arbetare men där fanns också studen-
ter, ingenjörer och tjänstemän. De
kom från hela landet, från Kiruna i
norr till Karlshamn och Osby i söder.
Flera hade sagt upp sig på jobbet eller
tagit tjänstledigt för att kunna följa
med, för 1950 var den lagstadgade all-
männa semestern endast två veckor
lång. Alla hade betalat en deltagarav-
gift på 100 kronor, men då ingick kost
och logi ombord. För många handlade
det av allt att döma om den första ut-
landsresan, åtminstone utanför Nor-
den. Det skulle bli deras livs äventyr. 

Litade på sin förmåga
Det finns inga säkra uppgifter om hur
stor båtvana besättningen hade. Den
sjukavmönstrade Stig Larsson sade i
en intervju att endast sex ombord, där-
ibland skepparen Sten Schröder och
Larsson själv, hade rejäl sjövana (SvD
27/6 1950). 

Några försök att rekrytera erfarna
seglare utanför frisksportarleden gjor-
de Schröder inte. Det är uppenbart att
han helt litade på sin egen förmåga att
handha skeppet. (Se dock diskussion
on ”navigatören” i kap. Katastofen.)
Den utvalda besättningen litade också
fullt och fast på honom.

”Vår chef Schröder var en man som
alla såg upp till. Han trodde blint på fö-
retaget och vi ville så gärna hjälpa till
att förverkliga hans dröm” sade Stig

Larsson efter haveriet (SvD 27/6
1950).

Före den ödesdigra sista resan var
en del av besättningen samlad ett par
veckor på Stensund för förberedelser
och övningar. Schröder hade då också
under några dagar hyrt ut båten med
besättning till Sandrews för en filmin-
spelning (”Sköna Helena”), något som
givit välbehövliga inkomster. 

Men allmän erfarenhet och moderna
experiment visar att det, även om man
är van småbåtsseglare, tar rundlig tid
att lära sig tekniken att segla en råse-
gelriggad båt. Besättningen hade i det-
ta perspektiv obetydligt med övning,
speciellt som den 1950 av allt att döma
till största delen var nyrekryterad jäm-
fört med den som varit i farten vid
sportutställningen sommaren 1949. 

De brev som citeras i nästa kapitel
ger vissa begränsade antydningar om
sjömanskapet ombord. 

Besättningsmannen Hans-Emil
Nilsson var, enligt brodern Åke, en
mycket van seglare. Familjen hade en
båt som man seglade med i Blekinge-
skärgården (muntl. medd. 2002).
Hans-Emil Nilssons synpunkter fram-
går endast indirekt och några initiera-
de kommentarer framförs heller inte
av de övriga besättningsmän vilkas
brev varit tillgängliga. Journalisten
Giel Bakker var en oberoende iaktta-
gare vars observationer har stort vär-
de. Han begrep sig också på båtar. En
tidningsuppgift gör gällande att Bak-
ker ”seglat sedan barnsben” (YA 12/6
1950).
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Fig. 42. Sten Schröder ombord på Ormen Friske i samband med vår-
rustningen 1950. Pojken är Sam Svenssons son Peter. Foto Sam
Svensson.
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Fig. 43. Ormen Friske vårrustas inför 1950 års säsong. 
Foto Sam Svensson.

Fig. 44. Drakhuvudet lyfts på plats. 
Foto i Sten Schröders samling.

Fig. 45.
Drak-

huvudets
förlaga,

Schelde-
fyndet. 

Efter 
Paulsen 

i Nerman
1942.



Sam Svensson var den verklige
fackmannen och hans intervjuuttalan-
den och omdömen väger tungt, trots
att han som delaktig i projektet var
part i målet (jfr Appendix). Som fram-
går av citaten gick färden från starten
på Björkö till Kiel mycket bra, om än
inte utan vissa incidenter. Att man
lyckades kryssa, om än osäkert exakt
hur framgångsrikt, framgår. ”Jag kun-
de kryssa riktigt bra med båten, så dess
egenskaper var det nog inget fel på”

underströk Sam Svensson efter olyck-
an (HT 27/6). I sitt efterlämnade ma-
nus är Svensson ännu mer lovordande:
”På några punkter avvek [Ormen
Friskes] manöverförmåga från allt vad
som tidigare skrivits om vikingaskep-
pens segling; hon visade rent otroliga
seglingsegenskaper…” heter det där.
Det spännande resonemanget utveck-
las tyvärr inte ytterligare i hans text
(Appendix).
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DEN 4 JUNI 1950 lämnade Or-
men Friske Birka och satte via
Södertälje kanal kurs söderut. 

Att starten skedde just i Birka under-
strök givetvis expeditionens allmänna
vikingasymbolik. För att få lycka på
färden offrade man också småmynt i
Birkas skålgropsstenar (fig. 47).

Frisksportförbundets kluvna håll-
ning till projektet ställdes på sin spets
i samband med avfärden från Birka.
Förbundskansliet skickade då ut ett
meddelande där man inbjöd pressen
att komma och titta på, men där man
samtidigt framhöll att resan inte sked-
de i förbundets regi (fig. 46).

Mellan Birka och Ystad gjordes två
strandhugg. Först på Oaxen, kalk-
brottsön i Himmerfjärden, där Sam
Svensson och några andra medföljan-
de gick från bord. Sedan på Blå Jung-
frun i Kalmarsund för att fylla på
vattenförrådet. I övrigt var man till
sjöss i drygt åtta dygn ända till det att
man eftermiddagen den 12 juni nådde
Ystad. Färdvägen på Östersjön följde i
princip svenska kusten. Man angjorde
bland annat Arkö, Städsholmens lots-
plats (strax norr om Västervik) där Gi-
el Bakker tillfälligt lämnade skutan

med en motorbåt, och Skäggenäs lots-
plats i Kalmarsund (fig. 48–58). 

Efter ett dygn i Ystad (där Sten
Schröder gick iland och åkte till Mal-
mö för att ordna med formaliteter och
Bakker anslöt sig igen) fortsatte man
till Trelleborg (där Schröder åter kom
ombord), angjordes sedan Gedser på
Falster (där Bakker sattes iland för
gott) och styrdes kurs mot Kiel. Den
19–21 juni bogserades Ormen Friske
sedan genom Kielkanalen. Haveriet
inträffade den 22 juni.

Start från Birka
Sam Svensson var med ombord första
dygnet, från Birka till Oaxen. ”Det har
varit ett hårt arbete för besättningen
under det gångna dygnet men när jag
lämnade båten var den klar för Öster-
sjöfärdens strapatser och jag tror att
pojkarna kommer att klara dem”, sade
han (SvD 6/6 1950; fig. 48).

I sin första rapport hem till sin tidning
Het Vrije Volk (Bakker 1950; fig. 51,
59) var Giel Bakker imponerad av Mä-
laren, som han betecknade som ett
”hav”, kantat av skogar. Stockholmare
i fritidsbåtar svärmar runt Ormen Fris-
ke medan besättningen ror taktfast

Östersjön
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Fig. 46. Inför utlandsfärden 1950 med Ormen Friske skicka-
de Frisksportförbundets kansli ut denna pressinformation.
Frisksportförbundets arkiv.
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4 juni 1950
Startar från Birka.

5 juni 
Lämnar Oaxen.

9 juni 
Angör Skäggenäs.

12 juni 
Till Ystad.

15 juni
Lämnar Trelleborg.

17 juni 
Angör Gedser.

19 juni 
Till Kiel. Inklarering, bogse-
ring genom Kielkanalen.

21 juni 
ca 01.00 Ut ur kanalen vid

Brunsbüttel. Senare på
morgonen bogsering av
Sveabolagets Skaraborg.

ca 07.00 Släpper bogsertros-
sen vid fyrskeppet Elbe1,
ca 14 sjömil SO Helgoland.
Iakttas senare på dagen un-
der segel på NV kurs.

ca 20.00 Iakttas ca 16 sjömil
V Helgoland.

22 juni 

ca 01.00 Tilltagande SV-vind
och ökande sjögång.
Vänder troligen, för att
söka lä under Helgoland.

ca 12.30 Bombfällning från
flyg på hög höjd inleds över
Helgolands hamn. 

ca 13.00 Iakttas vid Helgo-
land med rak kurs mot syd-
reddens inlopp, farligt nära
undervattensklipporna
Danskermanns Hörn.

ca 13.30 Försöker troligen
ändra kurs för att komma
undan bomberna, men
krossas mot undervattens-
klipporna.

25 juni 
En fiskare hittar akterskeppet
och andra vrakrester och slår
morgonen därpå larm.

26 juni 
Sune Åkessons lik hittas. På-
följande dagar hittas ytterliga-
re kroppar, resten av det sön-
derslagna skrovet och många
lösa föremål från vraket.

10 juli 
Den tyska sjöfartsbyråns 
undersökning, baserad på för-
hör med ögonvittnen, klar.

5 september
Dansk polis skickar en 
upphittad flaskpost, eventuellt
från Ormen Friske, till statens 
kriminaltekniska anstalt 
i Stockholm.

Den sista färden 
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Fig. 48. Sam Svensson till
rors på Ormen Friske. Foto
Hans-Emil Nilsson 4/6 eller
5/6 1950.

Fig. 47. Ormen Friskes besättning
offrar i Birkas skålgropar för en lyck-
lig resa. 4/6 1950. Foto Sigurd 
Mattus.
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Fig. 49. Ormen Friske vid Birka 4/6 1950. Foto Sam Svensson.

Fig. 50. Po-
sitionen kon-
trolleras på
sjökortet. 
Foto Sigurd 
Mattus.
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med de långa, ”hemskt tunga”, årorna
medan de sjunger sången ”Ljuva fri-
het, ljuva frihet”. Men det går väldigt
sakta, tycker holländaren. ”Jag kan in-
te tro att vi med denna Ormen Friske
ska kunna tillryggalägga de 1550 kilo-
meter som skiljer oss från Amster-
dam” fruktar han. 

Reportern noterar att navigations-
hjälpmedel som kompass och sjökort
finns ombord liksom en batteriradio
för att lyssna på väderleksrapporten
med. Fast andra moderniteter som toa-
lett och badrum saknas.

Giel Bakker hade för övrigt tänkt
skicka sina rapporter från Ormen Fris-
ke med brevduvor, men duvorna stop-
pades av karantänsskäl i Malmötullen
och skickades tillbaka till Holland i sin
låda. Detta hindrade inte att iakttagel-
ser av brevduvor ”från Ormen Friske”
rapporterades från flera olika håll i
Sverige veckorna efter katastrofen.
(Brev i SS:s samling; Expr. 29/6
1950.)

Hans-Emil Nilsson skriver (5 juni): 
”Ja, nu är vi på väg. I natt har vi gått

(seglat) hela tiden. Vi gick i går från
Oaxen på e. m. Och gick ut förbi
Landsort och nedåt kusten. Vi äro nu
snart nere bland öarna utanför Valde-
marsvikssundet. Vi ha nu seglat både
natt och dag de senaste dygnen, bitvis
i ganska hårt väder. Båten är dock
mycket sjöduglig och det är bara
ibland som det stänker in lite i fören”
(ÅN:s samling).

Stig Larsson skriver i sin sammanfatt-
ning: 

”Färden startade från Birka i Mäla-
ren den 4 juni och befälhavare ombord
var Sten Schröder. Veckan före med-
verkade vi bl. a. vid inspelningen av
filmen Sköna Helena och föreställde
då galärslavar. Vid den inspelningen
fick vi en första känning av hur pass
svår Ormen var att ro. Här fick vi ock-
så den första varningen. Det var regis-
sör Gustaf Edgren, som inte trodde att
det hela skulle sluta lyckligt” (Broman
1950).

Gustaf Edgren var en dåtida nöjes-
kändis men någon auktoritet på
vikingatida skepp var han ju inte.

Hårt väder i Kalmarsund 
och på Hanöbukten

Stig Larsson fortsätter:
”I Östersjön gick det emellertid ut-

omordentligt bra att segla, och skeppet
visade sig också rida ut hårt väder med
den äran. I Kalmarsund hade vi cirka
17 sekundmeters storm och gjorde då
upp till 14 knops fart. Vikingaskeppet
slingrade naturligtvis avsevärt, men
kritiskt var det absolut inte. Rodret
fick en liten skada, men den saken var
snart avhjälpt när vi mellanlandade i
Ystad” (Broman 1950).

I Giel Bakkers andra rapport beskriver
han för sina läsare att det inte är någon
klok idé att vända genom vinden med
ett råtacklat skepp som Ormen Friske,
utan att man istället gör undanvinds-
slag. Rån brassas över, seglet skotas
om, halsen sätts an och skeppet går
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Fig. 51. Den holländske journalisten Giel Bakker rapportera-
de flitigt från Ormen Friske hem till sin tidning Het Vrije Volk.
Holland var resans mål. Montage förf.



över på den andra bogen. Läsaren får
intrycket att manövrer som denna är
väl inövade. Fast i Bakkers följande
rapport bränner det till:

”På natten då vi först suttit några
timmar vid årorna börjar det att gunga.
En kylig vind blåser upp. Den tränger
genom sovsäckar och oljeställ”. 

På morgonsidan blir det än värre: 
”Skeppet kränger häftigt. Grabbar-

na som spritt ut sina sovplatser längs
skeppet rullar runt. Vi måste vända, vi
vet att det är farligt men vi kan inte
fortsätta längre på sydostlig kurs…”
(Bakker 1950).

Vid vändningen hjälps fyra man åt
med att skota om seglet men de tappar
taget, duk och tågvirke piskar däcket,
skeppet tappar styrfart, får slagsida
och sjön börja forsa in genom bord-
läggningens århål. Den starkt solbrän-
de rorsmannen är vit som ett lakan i
ansiktet, rapporterar tidningsmannen.
Men just som det ser som mest kritiskt
ut får man grepp om skotet, seglet fylls
och båten rätar upp sig, fortsätter han.

I stormen skadades rodrets infäst-
ning, hur allvarligt framgår dock inte
av artikeln. Rodret tycks dock inte vid
något tillfälle ha varit ur funktion. En
del saker försvann också överbord,
däribland sex av de sköldar som Or-
men Friske hade uppsatta längs reling-
en på samma sätt som sin förebild från
den norska gravhögen. 

Dricksvattnet tog också slut ombord
och det var enligt Bakker en mycket
törstig besättning som nådde Ystad.

Den seglingsvane Hans-Emil Nilsson
är i brev till familjen oberörd (8/6):

”I dag torsdag den 8 kryssar vi i Kal-
marsund och skall så småningom sty-
ra kurs mot Blå Jungfrun som ligger
söderöver i diset. Vi ha haft ogynnsam
vind hela tiden så vi måst kryssa och
det har ju fördröjt oss mycket. I går ha-
de vi hårt väder och många var en
aning sjösjuka. Vi voro nog endast
några stycken som voro alldeles obe-
rörda. Men vem vet om det inte blir vår
tur längre fram” (ÅN:s samling).

I brev till en kamrat skriver Nilsson:
(8/6): ”Skeppet som är helt öppet sak-
nar kajuta och är riggat med sedvanligt
vikingasegel som försvårar kryssning
oerhört. För övrigt är den mycket fin i
sjön och gör god fart då vinden kom-
mer någorlunda.” (11/6): ”Ja nu skri-
ver vi den 11 juni söndag och vi siktar
Bornholm på väg till Ystad. I Kalmar-
sund och Hanöbukten har vi haft rätt
hårt väder med åskbyar och djäkel-
skap. Rigg o. roderhaveri ha vi haft
flera gånger och flygplan och båtar har
styrt upp mot oss. Nu räknar vi att
komma till Ystad i kväll eller morgon
bitti o. då skickar jag detta. Hoppas det
går att läsa som ni förstår är sjön gro-
pig och då blir stilen därefter” (brev
hos L. Mattsson, Karlshamn).

Sigurd Mattus skriver från Ystad till
sin mor (12/6): ”I kväll anlände vi till
Ystad där stan ordnat stor mottagning
med hornmusik, tal o. tusentals beta-
lande för att se oss och vårt skal. En
upplevelse i miniatyr, Ystad är en
idyll. Men vi ha bråttom till sjöfartsut-
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Fig. 52. Från Östersjöseglingen på Ormen Friskes sista resa. Foto
Hans-Emil Nilsson (filmen ljusskadad).
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Fig. 53. 
Från Östersjö-

seglingen 
på Ormen Friskes 

sista resa. 
Foto Hans-Emil

Nilsson.

Fig. 52B. Ormen Friske vid en brygga på Mörkö. I fonden ön
Oaxen. Foto Sam Svensson 5/6 1950.
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Fig. 54-55. Från Östersjöseglingen 5–12 juni 1950. T.v. Elon Ny-
dén, t. h. Sune Tiberg. Foto Hans-Emil Nilsson.

Fig. 56. Från Östersjöseglingen 5–12 juni 1950. Ormen Friske
ligger vid en brygga. Möjligen vid Blå Jungfrun, där man bunkra-
de färskvatten. Foto Hans-Emil Nilsson.
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Fig. 57. Ormen Friske anlöper Ystad 12/6
1950. Foto Ystads Segelsällskap.

Fig. 58. Hans Henricsson till rors med Sten Schröder i lyft-
ningen under Östersjöseglingen. Foto Sigurd Mattus.
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Fig. 59. Den holländske journalisten Giel Bakker t. v. och färd-
ledaren Sten Schröder gör upp planer efter att ha stillat hung-
ern. Foto Ystads Segelsällskap 12/6 1950.

Fig. 61. Sigurd Mattus läskar
sig på ett kondis i Ystad efter
åtta dygn till sjöss. Foto YSS
12/6 1950. 

Fig. 60. Hans-Emil Nilsson
skriver brev. Ett kuvert med in-
stoppad filmrulle i förgrunden.
Några av dessa foton publice-
ras i denna bok. Foto YSS
12/6 1950.
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Fig. 62. Ormen Friske i Ystads hamn. I bakgrunden lossar ett sovjetiskt
fartyg kol. Foto Ystads Segelsällskap 12/6 1950.

Fig. 63. Persedelvård i Ystads hamn. Foto Ystads Segel-
sällskap 12/6 1950.
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Fig. 64. Relingen mannas vid ankomsten till Ystad. Foto Ystads Segel-
sällskap 12/6 1950.

Fig. 64B.
Ystad i sikte.

Foto YSS 
12/6 1950
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Fig. 67. Ormen Friske fick nr 40 i
Ystads Segelsällskaps register.
Klubbens standert ser likadan ut
i dag som 1950. Foto förf. 2003.

Fig. 66. Ystads Segelsällskaps blå-
vita standert sätts i masttoppen
som ett tecken på att Ormen Friske
blivit medlem. Foto YSS 13/6
1950.

Fig. 65.
Hissa
seglet!
Foto
YSS
13/6
1950.
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Fig. 68. Sten Schröder var förtvivlad över förseningen i Ystad
och for till Malmö för att försöka reda upp formaliteterna.
Kortbrev till vännen Gunvald Håkanson i Stockholm 14/6
1950. Frisksportförbundets arkiv.



ställningen i Rotterdam där vi bör va-
ra 17 dennes och 14 dagar framåt
[–––] Färden har gått efter omstän-
digheterna väl så ni skall inte vara oro-
liga. Vi ha livbälten och simkunnighet
och ett träskepp som aldrig sjunker”
(GM:s samling).

Med det självironiska tonfallet ger
Mattus uttryck för en lätt skeptisk håll-
ning till projektet, som också märks i
ett brev han skrev direkt efter det han
kommit ombord, och som inte citeras
här. Om detta bör tolkas som ett teck-
en på uppmärksamhet på företagets
avigsidor och risker eller som en per-
sonlig attityd kan inte avgöras. Hop-
pade av gjorde han i alla fall inte.

Vid hamnuppehållet i Ystad togs Or-
men Friske och dess besättning kam-
ratligt om hand av Ystads Segelsäll-
skap vars medlemmar bland annat
hjälpte till med att montera regle-
mentsenliga lanternor och göra smärre
reparationer på vikingaskeppet. Sten
Schröder gick också in som medlem i
segelsällskapet, en formalitet som tul-
len krävde för utklareringen från Sve-
rige (fig. 66, 67). 

Sven Åke Persson skriver 17 juni (bre-
vet är undertecknat också av Oskar
Wahlberg som kommit ombord först i
Ystad):

”Färden har hittills varit händelserik
i allra högsta grad. Utefter svenska Ös-
tersjökusten var inte vinden så gynn-
sam med undantag av Kalmarsund där
vi hade vinden akterifrån. Här länsade
vi undan med inte mindre än 15 knop.

I Hanöbukten råkade vi ut för ett väl-
digt oväder och fick kämpa hårt. Wiren
till styråran slets av, och fem sköldar
spolades överbord. Vidare brast ett par
tåg i riggen. Vi kom emellertid lyckligt
fram till Ystad” (Håkanson 1950a).

Ormen Friskes ankomst till Ystad
fick stor uppmärksamhet i lokaltid-
ningen Ystads Allehanda, vars repor-
ter först intervjuade Giel Bakker som
kommit lite i förväg för att åter anslu-
ta sig till expedtionen: 

”…efter mina fyra dygn ombord i
Ormen Friske tror jag fullt och fast på
att båten är kapabel att ta sig fram till
bestämmelseorten…” sade hollända-
ren och berättade: ”Ormen Friske ha-
de det lite motigt i kanalen till Söder-
tälje men efter Landsort blev det en
stadig sydväst [–––]. Måndag kväll
[dvs 5/6, förf. anm.] mötte sydlig vind
och man började kryssa. Trots sin
otidsenliga rigg ligger dock Ormen 30
grader upp mot vind, men man hoppa-
des självfallet på förligare vind, ty nå-
gon gång framåt kunde man inte tala
om. Först på onsdagskvällen [7/6, förf.
anm.] gick vinden över på västkanten
och sista etappen före Västervik, som
man hade tvärs vid 19-tiden på kväl-
len, gick halv vind. Någon var sjösjuk
ombord, men ingen ville ge upp, sade
red. Bakker som själv har seglat se’n
barnsben. Ja, till Västervik gick han
själv in med en liten motorbåt, vars be-
sättning stirrade förundrat på vikinga-
skeppet. Optimister var de allesam-
mans ombord, sov i sina sovsäckar och
tog sina vakter under sång o. skämt…”
(YA 12/6 1950).
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Påföljande dag intervjuade samma
tidning Sten Schröder själv, eftersom
skeppet nu anlänt.

”Vi är försenade ty vindarna har va-
rit allt annat än gynnsamma, framhöll
skepparen Schröder, och något ex-
tremt fartyg för kryss är nu en gång in-
te en farkost med en sådan här rigg.
Men det har gått, och jag tror ingen av
pojkarna klagar på att de fått ta till
årorna. Fjorton åror är emellertid för
lite för en sådan här båt – 24 meter
lång, 6 meter bred – och i Kalmarsund
fick vi kasta ankar, då vi faktiskt stod
still. Sedan blev det emellertid vind, en
nordväst på 17–18 sekundmeter. Då
loggade vi cirka 15 knop, så hon smet
undan bra. Och hon tog sjöarna så för-
nämt man gärna kan begära! Men sjö
och storm vållade skador. Rodret =
styråran bröts loss och fyra man måste
till för att hålla fartyget rätt. Riggen
fick också några skavanker – inga
dock värre än att man kunde segla (YA
13/6 1950).

YA:s reporter mötte med båt och be-
stods en liten uppvisningstur innan Or-
men Friske löpte in i Ystad: ”Vi slår
utåt Östersjön, hon vakar perfekt. Om-
bord ordnar man för skaffning med det
lilla man har kvar – och det är inte
mycket. Potatis, ost, frisksportarbröd,
marmelad, lök, inget vatten”. Vattnet
var slut. Tidningen fortsätter: ”Rodden
har ingen tyckt vara så hård som vän-
tat. Frisksportarna tycker om träning,
och rodd kan vara lika bra som annat,
anser de. Och skall man vara ärlig så
betyder en frisksportare inte alls det-
samma som vegetarian, han äter en

sund och enkel kost – många längtade
efter en riktig biff efter de nio dagarna
i sjön” (YA 13/6 1950; fig. 57, 59–65.)

Från Ystad och Trelleborg 
mot Kiel

Sven Åke Persson och Oskar Wahl-
berg fortsätter (17 juni):

”Sedan bar det åter iväg ned över
Östersjön mot Danmark. Här råkade vi
ut för ett ganska otäckt väder. Det var
en åskby som överraskade oss en natt.
Det regnade ganska ordentligt så vi
riggade upp en presenning att sova un-
der. Då kom en vindkår, slet tag i seg-
let och fören skar ned, och vattnet spo-
lade in genom århålen. Vi som sov i
främre delen av båten blev bra våta
och kom ur sovsäckarna med en väldig
fart. Och så var det alle man att bärga
seglet. En man svävade i brassen utan-
för relingen. Det såg mörkt ut, men vi
fick ordning på båten och öste den
läns” (Håkanson 1950a).

Hans-Emil Nilsson skriver (18 juni):
”Vårt värsta väder annars hade vi i

Kalmarsund och natten mellan förra
lördag och söndag då vi lågo i Hanö-
bukten. Vi voro aldrig så nära att vi så-
go Blekingekusten men däremot voro
vi ute vid Bornholm” och vidare:

”Ja nu har vi rott ett par timmar och
sitter nu och väntar på att rårakorna
skall bli färdiga. [–––] Jag tackar för
allt det fina i paketet. Hatten är alla
avundsjuka på och den är verkligen
skön att ha mot den skarpa solen som
nästan utan undantag har skinit över
oss varje dag. I natt har det varit väl-
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Fig. 69. Sigurd Mattus och Hans-Emil Nilsson ombord på Ormen Friske i
Ystads hamn 12/6 1950. Foto Bildarkivet i Klågerup.

Fig. 70. 
Passen 
stämplas. 
Foto YSS 
12/6 1950.



digt skönt i motsats till föregående. Då
fick vi massor av regn och stark blåst
över oss. Båten krängde över så att all
provianten kom över mig och jag fick
ha hjälp med att komma loss. Det såg
otäckt ut ett tag men vi fick ner seglet
och efter en stund kunde vi hissa igen”
(ÅN:s samling).

Nilssons sista brevanteckning är
från 19 juni: 

”Fortfarande inte framme vid Kiel-
kanalen. I går fick vi en otäck regnby
över oss men den försvann fort liksom
vinden som sedan inte återkom förrän
kl. 2200. Vi fick i går en fin middag
med potatissallad, nypotatis och rå-
kost. Kocken hade emellertid otur för
regnbyn kom precis när maten var fär-
dig. Den åts dock med god aptit i reg-
net med regnkläderna på. Nu har vi rätt
hård vind men den är oläglig så vi får
kryssa. Få se nu om jag kan få iväg
brevet i Kiel vi har ingen tysk valuta
men det går kanske ändå” (ÅN:s sam-
ling).

Sigurd Mattus skriver samma dag:
”…i går fyllde vikingafärden 2

veckor…vi stävar mot Kiel med föga
vägvinnande vind i seglet. I går var det
lugnt hela dan vilket gav anledning till
stärkande rodd, morgon, middag o.
kväll…” För Sigurd Mattus del bestod
föregående dags arbete också av till-
lagning av den av Hans-Emil Nilsson
så prisade middagen: ”…jag tänkte att
den skulle bli något sjusärdeles…”
skriver den mycket matintresserade
Mattus som övertagit uppgiften som
kock, sedan Stig Larsson sjukavmön-

strat, och noterar belåtet skepps-
kamraternas beröm (GM:s samling). 

Efter katastrofen skrev Giel Bakker
i en kommentar i Aftonbladet (27/6)
bl. a.:

”Jag kan ännu inte tro att det är sant.
Det verkar omöjligt att alla de orädda
svenska vikingarna som jag under fär-
den blev så god vän med är borta och
att den stolta Ormen Friske brutits till
vrak. Det är ett speciellt hårt slag där-
för att jag vet vilken hoppfull stämning
som rådde ombord in i det sista. Det
blåste hårt redan vid Öland men ingen
var det minsta rädd ombord. Sedan
blev det bättre väder och den enda
motgången vi hade var svårigheten att
få visum till Tyskland [– – –] Sista da-
gen ombord präglades av ytterlig till-
försikt och stort lugn. Det var härligt
segelväder och de flesta av kamraterna
låg i solskenet och kopplade av. Vi ta-
lade om det kommande besöket i mitt
land. Alla var nöjda. De var alla frisk-
sportare i ordets bästa bemärkelse. Li-
vet ombord var hårt, det var inte för
veklingar men ingen klagade…”

Och i en intervju samma dag sade
Bakker:

”Jag fick ett gott intryck av Ormen
Friskes sjövärdighet. Båten var så lätt
att den vakade bra i sjön. Den lyftes
upp av de större vågorna och tog in
mycket litet vatten trots att vi hade
ganska hårt väder ett tag. Det kan inte
ha varit båtens fel att den förliste. Nå-
got måste ha inträffat” (ST 27/6).

Så var det förvisso.
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DET STORMAR aldrig på som-
maren, det är ingen fara. Så
hade Börje Persson lugnat sin

mamma i skånska Osby. Mamman,
Astrid Svensson, berättade det 25 år
senare för en journalist (AB 7/9 1975).

Börje Persson hade sjökaptensexa-
men och var styrman i handelsflottan
till yrket. Han gick ombord på Ormen
Friske i Kielkanalen (se kap. Katastro-
fen).

Sommarstormar är, precis som Pers-
son påstod, ovanliga. Men skeppet var
nu likafullt på väg in i ett oväder av
värsta slag, en storm som meteorolo-
gerna inte förutsett.

Att man på Ormen Friske var upp-
märksam på väderprognoserna får tas
för givet. Schröder hade tagit med en
batteriradio just för väderleksrappor-
ternas skull. Vilken station man ratta-
de in vet vi inte. Kanske var det Dan-
marks Radio, vars mellan- och lång-
vågssändare normalt hade god hörbar-
het i de aktuella farvattnen. Den dan-
ska sjörapporten för Nordsjön, som
lästes i radio 20/6 17.10, gällande till
onsdag eftermiddag 21/6, löd: 

”Overvejende sydvestlig og sydlig
vind, styrke 3–5, regn eller byger
mange steder, iøvrigt moderat til god
siktbarhet”. (Alla danska väderuppgif-
ter i kapitlet från DMI, Köpenhamn
och tyska från DWD, Hamburg; i Dan-
mark och Tyskland angavs vindstyr-
korna i enheten beaufort = bf resp.
Bft.1)

Vid denna tidpunkt var Ormen Fris-
ke i Kielkanalen.

Den danska sjörapporten 21/6 08.45
för östra Nordsjön, gällande till mid-
natt, löd: ”Vind omkring syd, styrke
2–4, til tider regn, iøvrigt moderat sikt-
barhet”. Vid denna tidpunkt hade Or-
men Friske just satt segel och stävade
ut på Nordsjön.

Sjörapporten för östra Nordsjön
11.45 löd: ”Vind mellom sydøst og
sydvest, styrke 3–5, med byger, iøvrigt
moderat til god sigtbarhed”.

Det fanns ingenting alarmerande i
dessa prognoser. 

Sjörapporten för sydöstra Nordsjön
21/6 17.10 löd: ”Foreløpig sydlig
vind, styrke 2–4, med byger, senere
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Fig. 71. Vädersituationen i Nordvästeuropa kl. 13 den 22 juni
1950, när Ormen Friske gick under. Ett lågtryckscentrum lig-
ger strax norr om Helgoland. SMHI:s arkiv.



vestlig vind, styrke 3–5, fremdeles
med byger, men bedre sigdbarhet”.

Den svenska väderlekstjänstens
prognos för östra Nordsjön, som lästes
i radio 21/6 22.25 löd: ”God till styv
växlande bris, i de södra delarna dock
övervägande sydvästlig. En del åsk-
skurar, eljest måttlig sikt” (SMHI,
Norrköping). Detta var samtidigt som
Ormen Friske iakttogs ca 16 nm väster
om Helgoland.

Klockan 1 på morgonen den 22 juni,
ca 18 timmar efter det att Ormen Fris-
ke släppt bogserkabeln, började baro-
metern falla som en sten. Väderkartor
i de meteorologiska arkiven visar att
ett lågtryck över de brittiska öarna rört
sig åt öster och snabbt fördjupats med
ökande vindhastigheter som följd.

Den danska sjörapporten 22/6 08.45
löd: ”Sydlig efterhånden mod vest el-
ler nordvest drejende vind styrke 3–5
over den nordlige, 3–6 over den sydli-
ge del, stedvis byger iøvrigt god sigt-
barhed”.

Ännu vid detta laget, när Ormen
Friske av allt att döma redan vänt för
att söka lä vid Helgoland, hade ingen
stormvarning utfärdats.

Klockan 13, ungefär samtidigt som
Ormen Friske gick under, låg låg-
tryckets centrum precis norr om Hel-
goland och det hade blåst upp en syd-
västlig storm (fig. 71). ”Väderstatio-
nerna på tyska Nordsjökusten rappor-
terade att strax efter midnatt natten till
den 22 blåste det 10 sekundmeter och
kl. 10 hade vinden ökat till 17–18 se-
kundmeter, sedan växte vinden i styr-
ka och kl. 13–16 noterades 20 m/sek

vind, en styrka som torde ha hållit sig
rätt länge natten mellan torsdag och
fredag för att senare på fredagsmorgo-
nen pendla mellan 7–12 sekundmeter”
(MT 27/6).

I den tyska vädertjänstens analys
gällande väderläget kl 06 GMT 22/6
heter det bl. a.: ”An einer weiteren
Störung, die inzwischen von den Bri-
tischen Inseln herannahte, entwickelte
sich heute nacht über der Deutschen
Bucht ein eigener Tiefkern, in dessem
Bereich heute früh an der deutschen
Nordseeküste die Südwestwinde
Sturmstärke erreichten”. (”Vid sidan
av en ytterligare störning, som under
tiden närmade sig från de brittiska öar-
na, utvecklades under natten till i dag
över Tyska bukten ett eget lågtrycks-
centrum, i vars område tidigt i morse
sydvästvindarna vid den tyska Nord-
sjökusten nådde stormstyrka.”)2

Beskrivning
Den tyska sjövädertjänsten gjorde i
samband med högtidlighållandet på
Pellworm 2000 av 50-årsminnet av
Ormen Friske-tragedin, på uppdrag av
en lokaltidning, en historisk beskriv-
ning av vädersituationen dygnet då
Ormen Friske gick under: ”Vädret den
aktuella tiden bestämdes av ett låg-
tryck som kl 06 (GMT) den 21 juni
1950 låg med ett centrum på 995 hPa
över England och de följande dagarna
först rörde sig åt ost och senare nord-
ost. Den 21/6 rådde enligt detta väder-
läge på Helgolandsbukten en svag till
måttlig sydlig vind med styrka mellan
2 och 4 bf. Fram till midnatt natten mot
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22/6 rådde en sydlig vind 3–4 bf. Först
under andra delen av natten tilltog vin-
den. Vid 4-tiden blåste den med 6 bf
och var fortfarande sydlig. Sedan vred
vinden åt höger samtidigt som den till-
tog och blåste på förmiddagen 22/6
med 8 bf från sydväst. Byar nådde 9 bf
och enstaka byar med 10 bf är inte ute-
slutna. Vinden vred fram till eftermid-
dagen med oförminskad styrka mot
väst. Då nådde också sjögången sin
starkaste utveckling eftersom den öst-
frisiska ökedjan nu inte längre gav nå-
got skydd. Vid 16-tiden rapporterades
typiska våghöjder på 4,5 meter med
sju sekunders perioder. Typiska våg-
höjder motsvarar medeltalet av en sjö-
gångs högre, väl avgränsade vågor.
Vissa vågor är således högre och kan i
sällsynta fall vara 70–100 procent hö-
gre. Från och med förmiddagen regna-
de det, sikten var mellan 2 och 5 nm.”

(Brev från DWD till K. Lipski; förf.
övers. Tysk originaltext, Bilaga 12.)

Den danska vädertjänsten sade i sin
summering av vädret olycksdagen 22
juni bl. a.: ”Torsdag har Danmark haft
opfriskende sydlig og sydvestlig vind
till blæst, således havde kl. 18 flere
stationer over den sydlige del af landet
stiv blæst”. Det danska fastlandet hade
således känning endast av ovädrets ut-
kanter.

Att varken den tyska, danska eller
svenska vädertjänsten förutsåg den
snabba väderförsämringen på Tyska
bukten är inte något märkligt utan får
ses som en följd av den nivå som prog-
nosmetoderna låg på vid denna tid. Lä-
get var svårbedömt (Anders Persson,
SMHI, muntl. medd. 2003).
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1) Beaufortskalan: 
2–3 beaufort = 1,6–5,4 m/sek (lätt till god bris)
4–5 beaufort = 5,5–10,7 m/sek (frisk till styv bris)
6–7 beaufort = 10,8–17,1 m/sek (hård bris till styv kuling)
8–9 beaufort = 17,2–24,4 m/sek (hård kuling till halv storm)
10 beaufort = 24,5–28,4 m/sek (storm)
11 beaufort = 28,5–32,6 m/sek (svår storm)

2) Begreppet Störung (här översatt med störning): Mit ”Störung” beschreibt man in diesem Zu-
sammenhang ein Tiefdruckgebiet, bzw. eine Schlechtwetterfront (Kaltfront/Warmfront), die
mit einem Tiefdruckgebiet in Verbindung steht (upplysning från DWD, Hamburg, 2003). 
Övers. Med störning betecknar man i detta sammanhang ett lågrycksområde respektive en ovä-
dersfront (kallfront/varmfront) som står i förbindelse med ett lågtrycksområde.
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HELGOLAND är en drygt 2 km
lång, ca 700 meter bred klippö
i Nordsjön. Den ligger ca 40

km från de närmaste nordfrisiska sand-
bankarna och ca 65 km från Cuxhaven
i Elbemynningen. Ön består av en pla-
tå, ca 55 m ö h, Oberland, och en låg
strandremsa, Unterland. En dryg km
öster om Helgoland ligger en 2 km
lång, 300 m bred och låg grannö, kallad
die Düne. (Kapitlet bygger, där inte an-
nat speciellt anges, på Packross &
Rickmers 1952; Grossner 1974; Herms
2002.)

De dimmiga och stormiga Nordsjö-
vattnen och den låga, svårnavigerade
dansk-tysk-frisiska kusten har alltid va-
rit mycket farliga för sjöfarten och Hel-
golands skarpa profil utgjort en viktig
angöringspunkt. Det första permanenta
fyrtornet på ön byggdes 1630. Tidvat-
tenhöjden vid Helgoland är 2,6 meter.
Tidvattenströmmen i Tyska buktens
öppna vatten uppgår till 1–1 1/2 knop, i
flodmynningarna 3–4 knop. 

Ön har under historien haft olika här-
skare, bland dem Danmarks kung, her-
tigarna av Slesvig och engelska kronan.
Den kom 1890, genom en bytesaffär

med Storbritannien, till Tyskland. Un-
der de två världskrigen var Helgoland
en viktig bas, inrättad till skydd för de
tyska Nordsjöhamnarna – ett ”Nord-
sjöns Malta”. Under andra världskriget
byggdes en ubåtsbunker med tak i flera
meter tjock betong. 

Öns bebyggelse bombades 18 april
1945 till ruiner av britterna. Hundratals
plan anföll i tre vågor. Alla överlevan-
de civila, drygt 2 000 personer, evaku-
erades därefter till fastlandet. Den 11
maj besattes ön av ett skotskt regemen-
te. De underjordiska delarna av militär-
basen sprängdes 1947 av segrarmakter-
na. Totalt användes då 6700 ton
sprängmedel och ammunition av alla
slag, den dittills största icke-nukleära
sprängningen någonsin. Delar av öns
kustbranter rasade vid denna ”Big
Bang”.

Brittiska militära talesmän hade vid
krigsslutet betecknat ön som som en fa-
ra för freden och förklarat att den skul-
le utraderas från havets yta. Vid tiden
för expeditionen med Ormen Friske var
Helgoland fortfarande utrymt och an-
vändes som övningsmål för brittiskt
och amerikanskt bombflyg. 

Helgoland 
– bombmål i Nordsjön
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Fig. 72. Den brittiske höge kommissarien har under-
tecknat denna order om förnyat tillträdesförbud på Hel-
goland. Vinddrivna fiskare undantagna. Efter Dahle i
Herms 2002.



Från 1948 genomfördes bombning-
arna utan att någon som helst förvar-
ning gavs. 

Alla de från världskriget välkända
bombplanstyperna utnyttjades för att
lära upp nya besättningar.

Vid ett nytt storkrig i Europa räknade
väst med att Sovjetarméer skulle rycka
fram och besätta Elbe- och Wesermyn-
ningarna (brittiske utrikesministern
Duncan Sandys i ett tal i Hamburg 20/9
1951, citerad av Cuxhavener Aktion
Helgoland, i Hmb:s arkiv HP 1Ct IIIa).
Därmed skulle tyska städer åter bli
bombmål för västs flyg. 

Men också flygplan med strategiska
krigsuppgifter förekom över Helgo-
land. Från 1949 satte amerikanarna in
den då nya sexmotoriga jättebombaren
B 36 ”Peacemaker”, det första i en ny
generation strategiska bombplan, som
utvecklats för kärnvapenkrig. Besätt-
ningarna skulle öva sig på att använda
nya radarsikten som möjliggjorde
bombfällning i alla väder. I ett skarpt
läge skulle de vara beredda att fälla
atombomber över städer som Moskva,
Leningrad och Minsk.

Som en följd först av världskriget och
sedan sprängningarna och bombningar-
na efteråt såg Helgoland 1950 ut som
ett månlandskap. 

Från och med 1948 pågick en inten-
siv opinionsbildning och påtryckar-
verksamhet för att få bombningarna att
upphöra och Helgoland återlämnat. Re-
presentanter för de evakuerade öborna
var drivande i arbetet. Vid stora hem-
vändarträffar i maj 1949 och maj 1950

krävde vid varje tillfälle över 1000 för-
samlade Helgolandsbor sin ö tillbaka.
Opinionsbildningen sågs av tyskkritis-
ka kretsar – också i svensk debatt – med
misstänksamhet och kallades för ”revi-
sionspropaganda” (jfr polemiken Alm-
stedt–Mattus i kap. Efterspelet).

Olika politiska riktningar, från vän-
ster till höger, försökte samtidigt skära
pipor i vassen i dessa meningsyttringar.

Benhårda britter
Den brittiska hållningen i Helgolands-
frågan var länge benhård:

”Helgolands öde är definitivt av-
gjort! Helgoland måste förbli i den brit-
tiska inflytandesfären. Det är en gång
för alla bestämt, att för all framtid
koppla bort Helgoland som faromo-
ment för den brittiska säkerheten” (den
brittiske höge kommissionären general
Robertson citerad i Hamburger Allge-
meine Zeitung 3/8 1949). Och i en un-
derhusdebatt i London i juli 1950 utta-
lade sig statssekretaren i flygministeri-
et Aidan Crawley om Helgolandsfrå-
gan, i referat och tysk översättning av
nyhetsbyån AP: ”In Westeuropa gäbe
es nichts, was dem Warschauer Ghetto
so ähnlich sehe wie Helgoland. Als
Übungsziel für die Bomber der briti-
schen Luftwaffe sei die Insel wie ge-
schaffen”. (”I Västeuropa skulle det in-
te finnas något som liknar Warszawas
ghetto mer än Helgoland. Som öv-
ningsmål för det brittiska flygvapnets
bombplan skulle Helgoland vara som
gjort”; citerat efter Hamburger Freie
Presse 28/7 1950).
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Ormen Friske-tragedin fäste omvärl-
dens uppmärksamhet på Helgolands
betydelse för sjöfarten och inte minst
som nödhamn, och var enligt vissa
kommentarer en faktor som bidrog till
att slutligen få bombningarna att upp-
höra. I alla händelser utnyttjades den
flitigt av den falang inom den tyska
Helgolandsopinionen som agiterade
för öns frigivning i första hand på
grund av dess stora betydelse för sjö-
farten (Bilaga 11).

Bombningarna krävde offer också
bland de tyska fiskarna. Natten mellan
11 och 12 oktober 1951 skadades 67-
årige Hermann Reese från Hörnum av
bombsplitter i ansiktet. Reese hade vid
hårt väder sökt nödhamn på Helgoland
med sin kutter, Hör 2. Vid detta tillfäl-
le låg åtta kuttrar i nödhamnen. När
fiskarna hörde bombplanens motordån
tände de lanternor och strålkastare och
lämnade hamnen så fort som möjligt.
Reese fick dock inte igång motorn på
sin båt utan fick bombsalvan över sig.
Styrhytten på hans kutter krossades
och stora hål slogs upp i skrovet (Cux-
havener Aktion Helgoland, i Hmb:s
arkiv HP 1 Ct IIIa).

Som ett led i försvarssamarbetet och
uppladdningen i Europa mot Sovjet-

blocket föreslog USA:s utrikesminis-
ter Dean Acheson i september 1950 att
västtyska styrkor skulle utrustas och
ställas under Natobefäl, något som
britter och fransmän såg som inled-
ningen på en tysk återupprustning och
motsatte sig i flera år. 

Amerikanarnas hållning i Helgo-
landsfrågan var i detta perspektiv mer
pragmatisk än britternas.

Det tillspetsade världsläget och när-
mandet mellan de västallierade och
den nya staten Västtyskland medförde
att det sedan inte dröjde länge innan
britterna gjorde en helomvändning i
sin Helgolandspolitik. Den totalför-
störda ön återlämnades 1 mars 1952.
Det första som tyskarna gjorde var att
inrätta en provisorisk fyr och lägga ut
sjömärken. Så fort ön röjts från blind-
gångare inleddes återuppbyggnaden.
Redan påföljande år restes de första
nya bostadshusen. 

I dag, drygt 50 år senare, är antalet
bofasta nästan lika stort som under
mellankrigstiden. Turism är nu den
största näringen. Helgoland har, för-
hoppningsvis för gott, förvandlats från
ett militärernas ”Nordsjöns Malta” till
ett bad- och båtturisternas ”Nordsjöns
Hawaii”. 
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ORMEN FRISKE bogserades
den 19–21/6 1950 genom den
99 kilometer långa Kielkana-

len från Kiel-Holtenau vid Östersjön
till Brunsbüttel. Där slussade man vid
ettiden på morgonen ut i Nordsjön (fig.
75–76). Det visade sig sedan otänkbart
att ro ut mot tidvattnet i Elbemynning-
en och skeppet fick bogserhjälp av
Sveabolagets lastfartyg Skaraborg,
som också slussat. På morgonen den
21/6 då man just passerat fyrskeppet
Elbe 1, kastade man loss bogsertros-
sen. Kapten Martin Sandgren på Ska-
raborg uppgav i tidningsintervjuer
(bl. a. AB 27/6) att det var vid sjutiden,
andra källor säger halv tio eller elva
(CWP; Bergendahls PM 17/7 1950,
UD:s arkiv, R90F).

Vädret var vackert med svag vind.
Från Skaraborg såg man hur vikinga-
skeppet satte segel och stävade ut på
Nordsjön. Enligt Sandgren kryssade
Ormen Friske mot nordväst. ”…skep-
pet gjorde på mig ett intryck av att va-
ra fullt sjödugligt” kommenterade han
(AB 27/6). Skeppet iakttogs också
från fyrskeppet och från ett mindre
holländskt lastfartyg, Lena (CWP;
Bakker 1950). 

I Kiel hade sjökaptenen Börje Persson
kommit ombord. Persson hade bråd-
störtat mönstrat av från ett Helsing-
borgsfartyg, Märta, där han varit styr-
man och flugit från Köpenhamn till
Kiel för att ansluta sig till expeditio-
nen. Kallelsen från Schröder hade
kommit per telegram (SKA:s arkiv,
E I:36 RD 1950/1920).

Att Schröder varit angelägen om att
få nautisk kompetens ombord står
klart eftersom han i diskussionen med
Frisksportförbundets ledning framhål-
lit att han skulle ha en ”navigationsex-
pert” med på färden. Detta framgår
bl. a. genom intervjuuttalanden av
Frisksportförbundets sekreterare Har-
ry Lindgren (t. ex. Arb. 15/6 1950). 

Besättningmedlemmen Sigurd Mat-
tus använder i brev hem också ordet
”navigatör” för den person som besätt-
ningen väntar på ska komma ombord:
”Någon navigatör har vi ännu ej fått
ombord och får sticka litet i Guds hand
vad gäller säkerhet. Så får navigatören
inträffa vid Kielkanalens mynning el-
ler så” skrev Mattus från Trelleborg
15/6 (GM:s samling).

Kanske hade Sten Schröder från
början hoppats på att få ha sin rådgi-

Katastrofen
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Fig. 73B.
Segling i
regn på 

södra 
Östersjön.

Foto Sigurd
Mattus.

Fig. 73. Segling i regn på södra Östersjön. Foto Sigurd Mattus.
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Fig. 75. Ormen
Friske i Kielkana-
len. Foto från
Schiffahrtsmuseum
Nordfriesland.

Fig. 76. Ormen
Friske slussar i
Kielkanalen.
Foto från
Schiffahrts-
museum Nord-
friesland.

Fig. 74. Ormen Friske vid Laboe, Kieler Förde, 19/6 1950
sedd från en tysk nöjesbåt. Ett motorfartyg skymtar bakom
skeppet. Privat foto.
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vare Sam Svensson ombord hela re-
san? Men från Svenssons sida var det
nog aldrig aktuellt (se Appendix).

Att Börje Persson fick kallelsen från
Schröder hux flux står klart genom ett
vittnesmål från befälhavaren Per Hen-
riksson på Märta, det fartyg Persson
mönstrat av från. Henriksson berätta-
de dessutom, när polisen förhörde ho-
nom, att han hört Persson, också han
frisksportare, i radiotelefon be Schrö-
der att köpa en träningsoverall, för
Persson hade inte haft med sig någon
sådan (SKA:s arkiv, E I:36 RD
1950/1920).

Det förekom tidningsuppgifter om
att det var på grund av att Ormen
Friskes kock Stig Larsson tvingats
sjukavmönstra i Trelleborg som Pers-
son kallats in, eftersom det blivit en
plats ledig. Men detta måste vara ett
missförstånd eftersom Mattus brev vi-
sar att besättningen väntat att ”naviga-
tören” skulle dyka upp redan i Ystad
eller Trelleborg. Stig Larsson ersattes
inte. En ny man, Oskar Wahlberg, an-
slöt sig visserligen i Ystad men inte
heller han kom som ersättare utan sa-
ken var uppgjord i förväg. Oskar
Wahlbergs bror Erik berättade 50 år
senare för en journalist att pappa Frans
inte var glad över att Oskar skulle ge
sig iväg med vikingaskeppet, men han
ville inte hindra sonen.

– Oskar var äventyrlig. Det gick in-
te att stoppa honom när han fått för sig
något, mindes Erik Wahlberg som
också berättade att Oskar året innan
cyklat till Paris (Smål. 22/6 2000).

Börje Perssons brådska kan möjli-
gen istället förklaras med att han haft
problem med att få ledigt från jobbet,
utan avlösning kunde han ju inte läm-
na sitt fartyg.

Alltnog, iklädd grå kostym och bas-
ker mötte Börje Persson upp i slussar-
na vid Holtenau. Ett ögonvittne som
senare beskrev scenen för polisen var
sjökaptenen Sten-Gunnar Hellqvist
som med sitt fartyg, Hernodia, slussat
vid samma tidpunkt. Persson hade
också varit ombord på Hernodia, som
tillhörde samma rederi som Märta, för
att växla pengar (tjänsteant. 22/9 1950,
SKA:s arkiv, E I:36 RD 1950/1920).

Ingen livbåt
Hur besluten fattades på Ormen Friske
sedan Börje Persson väl kommit om-
bord vet vi ingenting om. Det var i och
för sig uppenbarligen aldrig tal om att
Sten Schröder skulle lämna över befä-
let till Persson. Men genom sin utbild-
ning och erfarenhet hade Persson ett
yrkesansvar med allt som detta inne-
bär. Man måste utgå från att han under
kanalfärden kontrollerade skeppets
skick, inventerade utrustningen, lyss-
nade på väderrapporten och mycket
annat i samma stil. Lanternor hade Or-
men Friske utrustats med i Ystad men
livbåt och livräddningsutrustning,
bortsett från nödraketer och livbälten,
saknades. Något som Persson kan ha
funderat över.

Så även om Schröder fortsatt var
chef var han med ett examinerat sjö-
befäl ombord knappast längre ensam
om besluten. Men Perssons situation

KATASTROFEN

96



kan inte ha varit helt enkel. Han kände
veterligen varken skeppet, Schröder
eller den övriga besättningen närmare.
Av ett brev från Hans-Emil Nilsson
framgår dock att Persson och Nilsson
varit lumparkompisar i flottan, de ha-
de legat på ubåt (ÅN:s samling).

I samband med arbetet med att iden-
tifiera de ilandflutna liken samlade
SKA in signalement på de omkomna.
Det framgår där att den rent fysiska
kontrasten mellan Schröder och Pers-
son var mycket stor: den 38-årige
Schröder var närmare 190 cm lång,
bredaxlad och vägde 105 kg. Den 25-
årige Persson var bara 166 cm och ka-
raktäriserades av kamrater som ”flick-
aktig”, ”såg ut som en 17-åring”
(SKA:s arkiv, E I:36 RD 1950/1920).

Hur förflöt det viktiga första mötet
mellan Schröder och Persson i Kiel?
Vad talade de två om under dygnet då
Ormen Friske bogserades genom ka-
nalen? Det är frågor om saknar svar.

När Ormen Friske hade slussat ut från
Brunsbüttel tidigt på morgonen den 21
juni måste besättningen ha varit rejält
slut. Mycket sömn hade det knappast
blivit sedan man ankom till Kiel kväl-
len den 19 för vid den långa kanalpas-
sagen var det säkert nödvändigt att al-
la var stand-by hela tiden. På foton ur-
skiljer man att en uniformsklädd man,
säkerligen en tysk kanallots, då också
fanns ombord (fig. 75). Men någon vi-
la unnade Schröder varken sig själv el-
ler de övriga, trots att han kunde ha
stannat i Brunsbüttel tills tidvattnet se-
nare på dagen skulle vända. Istället

grep han tillfället att få bogsering när
det dök upp. Först när bogserkabeln
släppts vid fyrskeppet och seglet satts
kunde man slappna av en smula om-
bord. Fiskaren Fritz Schulze berättade
i ett brev, daterat 26/7 och adresserat
till det svenska Hamburgkonsulatet att
han vid 13.30-tiden varit framme tätt
intill Ormen Friske och då endast sett
fyra eller fem personer ombord och att
han antog att de andra sov under den
presenning som var uppspänd mid-
skepps. Vädret hade varit hyfsat
(Hmb:s arkiv, R90/1950).

Ormen Friskes kurs var då ungefär-
ligen västnordvästlig och man följde i
princip den med fyrskepp och bojar ut-
prickade minröjda ”Humberkorrido-
ren” mot England. Detta var ju nu inte
närmaste vägen mot Holland men kur-
sen valdes säkert för att med hänsyn
till vind och tidvatten snabbt nå ut i
rum sjö inför ett senare slag mot syd.

Långt efter tidtabellen
Sjöutställningen i Rotterdam hade
öppnats 17 juni – Schröder hade lovat
arrangörerna att vara på plats då, men
expeditionen låg nu långt efter tidta-
bellen. Den gulsotssjuke Stig Larsson
ansåg i en intervju att den tidspress
som expeditionen stod under hade va-
rit ödesdiger:

”Enligt den uppgjorda tidtabellen
skulle vi vara i Paris den 14 juli och
dessförinnan mellanlanda i Rotter-
dam, där en stor sjöfartsutställning
hölls. På grund av smärre missöden
kom vi redan från början efter tids-
schemat och jag tror att detta blev Or-
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21/6 1950
ca 07.00 Bogseringen
avbröts nära fyrskep-
pet Elbe 1 (54°00’N
8°10’40’’O), skeppet
satte segel, kurs NV.
”Svag vind”. Iakttogs
då från svenska Ska-
raborg och från ett
holländskt fartyg, Le-
na. 

ca 10.00 Siktad mel-
lan fyrskeppet P15
(54°00’N 7°15’O)
och Helgoland, ca 8
nm SSV om ön, av
fiskarna Jasper Dan-
ker och Hans Oes-
mann. ”Vind svag,
växlande”. Hela efter-
middagen i sikte från
fyrskeppet P 15 .

ca 13.30 Siktad av
fiskaren Fritz Schult-
ze 54°5’N 7°49’O dvs
ca 7 nm SV Helgo-
land. ”SV-vind 2–3”.

ca 18.30 Siktad av
fiskaren Karl-Heinz
Sonne SSV Helgo-
land. Ingen position
angiven.”I det när-
maste vindstilla”.

ca 20.00 Siktad från
en position mellan
lysbojen P12 (54°12’
N 7°21’ O) och lys-
bojen P13 (54°8’ N
7° 31’ O) dvs 16–17
nm V Helgoland av
fiskaren Reinhold
Kobs.”Nästan vind-
stilla”.

ca 22.30 Siktad vid
lysbojen P14 (54°4’N
7°41’O) av fiskarna
Jasper Danker och
Hans Oesmann.”Svag
SV-vind”.

22/6 1950
ca 13.00 Siktades ca
1200 meter från Hel-
golands hamns östliga
inre pir av fiskarna
Wilhelm Lass och
Gustav Wellnitz.
”Vindstyrka 11”.

Ögonvittnena



men Friskes öde. Man ville vara i Rot-
terdam så snart som möjligt och tog
därför risken att segla även sedan det
börjat blåsa upp till storm” (Broman
1950).

Larssons uttalande var en spekula-
tion – vädret var ju heller inte alls då-
ligt när Ormen Friske lämnade Bruns-
büttel och väderrapporten kan som på-
visats ovan inte heller ha oroat speci-
ellt – men att tidsfaktorn starkt plåga-
de Schröder framgår. För att få passe-
ra Kielkanalen krävdes visum från den
brittiska ockupationsmyndigheten och
i Ystad blev Ormen Friske liggande
overksam i ett par dygn enbart på
grund av att viseringarna kommit på
avvägar. ”Jag tror jag blir tokig. Det är
visst någon makt, som vill att vi inte
ska resa. Ser ut som det hela måste in-
ställas!” (Schröder i brev till Gunvald
Håkanson, daterat Malmö 14/6 1950;
SFF:s arkiv, E I:54; fig. 68.)

Sigurd Mattus berättar i brev hem
från Trelleborg 15/6 att visumen då
äntligen kommit, men att de skickats
till Ystad, och att man för att vinna tid
skickat ett bud dit i taxi (GM:s sam-
ling).

Iakttogs från fiskebåtar
En rad vittnen såg Ormen Friske sedan
bogseringen ut ur Elbemynningen av-
slutats. Skeppet passerade fyrskeppet
P 15 varifrån det sedan iakttogs under
hela eftermiddagen den 21/6. När fyr-
personalen i skymningen förlorade
skeppet ur sikte befann det sig i NV
riktning (CWP). Skeppet iakttogs ock-
så från flera fiskebåtar. Bland dem som

senare berättade om detta var fiskarna
Jasper Denker och Hans Oesmann.
Klockan 20 hade Denker och Oes-
mann befunnit sig 8 sjömil sydsydväst
Helgoland nära lysbojen P 14 och då
sett Ormen Friske. Denker och Oes-
mann påstod också att de sett att en
”fiskeångare”, dvs troligen ett fartyg
för djuphavsfiske, varit framme och
haft kontakt med vikingaskeppet. Det-
ta fartyg identifierades aldrig trots att
det säkert varit genomförbart. Fartyg
av denna typ hade också radio om-
bord, så det hade också varit fullt möj-
ligt att i samband med en utredning
kommunicera med det.

Oesmanns och Denkers uppgifter
föreligger i två versioner: en längre
som är inskickad till Hamburgkonsu-
latet via skeppsmäklarfirman Günther
Trulsen i Cuxhaven och en kortare,
nedtecknad av den svenske vicekon-
suln i Bremen, Sven-Riber Blume.
Den längre versionen återfinns i Ham-
burgkonsulatets arkiv, den kortare,
som sändes till Stockholm, i UD:s.
Blume träffade uppenbarligen inte fis-
karna utan hans version tycks vara ett
utdrag ur den som skeppsmäklaren
skickade in. I Blumes version saknas
ett resonemang av Oesmann och Den-
ker om att Ormen Friske sannolikt ha-
de sökt skydd vid Helgoland om detta
varit tillåtet (Hmb:s arkiv, R90/1950;
UD:s arkiv, R19 D/574).

Ytterligare en fiskare, Reinhold
Kobs, intygade att han den 21/6 sett
Ormen Friske under segel på en posi-
tion 16–17 sjömil väster om Helgo-
land. Den av Kobs angivna positionen
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mellan lysbojarna P12 och P13 ligger
ca 45 nm fågelvägen från Elbe 1. Vä-
dret var bra och Kobs berättade att ha-
de haft ögonkontakt med vikingaskep-
pet i sin kikare hela dagen, ända tills
nattmörkret föll (Bilaga 4). 

När den tidigare nämnde fiskaren
Fritz Schulze hörde av sig till Ham-
burgkonsulatet med ett brev hade det
gått en hel månad sedan olyckan. Kon-
takten var föranledd att han sett upp-
gifter i pressen som han tyckte var fel-
aktiga. Själv uppgav han att han hade
varit framme alldeles inpå Ormen
Friske vid 13.30-tiden den 21/6 och er-
bjudit bogsering eftersom skeppet
gjorde mycket långsam fart, men detta
hade avböjts. Schulze uppgav att posi-
tionen var 54°5’N/7°49’V, ca 7 nm
sydväst Helgoland. Vinden var syd-
västlig, styrka 2–3. Sjön var lugn med
en lätt västlig dyning. Schultze upp-
söktes 30/7 i sin bostad i Finkenwerder
av de svenska konsulerna Bergendahl
och Reinius som fick hans uppgifter
bekräftade muntligen både av honom
själv och av hans bästeman, Fischer.
En egendomlighet är att Schulze både
i brevet och vid intervjun uppgav att
han sett en ung kvinna ombord på vi-
kingaskeppet. Uppgiften om kvinnan
tycks ha varit det som föranledde
svenskarnas besök hemma hos Schult-
ze. Den fick senare aldrig någon för-
klaring men tycks inte ha betraktats
som speciellt trovärdig av besökarna
(Hmb:s arkiv, R90/1950).

Ytterligare ett vittne, fiskaren Karl-
Heinz Sonne, lämnade uppgifter till
konsulatet. Han hade iakttagit Ormen

Friske SSV Helgoland vid 18.30-ti-
den. Exakt positionsuppgift finns inte
noterad (PM 3/8 av K. Reinius, Hmb:s
arkiv, R90/1950).

Fiskaren Kobs observation kom se-
nare att ifrågasättas av den svenske
Hamburgkonsuln som hävdade att fis-
karen misstagit sig på sin position ef-
tersom Ormen Friske enligt konsulns
åsikt inte kunde ha hunnit så långt väs-
terut (Bilaga 8). Att Kobs, som befann
sig i sina egna hemmavatten, skulle ha
tagit fel förefaller svårt att tro men
hans uppgifter strider delvis mot Den-
kers och Oesmanns. De senare sade att
de ungefär vid samma tidpunkt som
Kobs sett Ormen Friske mellan lysboj-
arna P12 och P13 sett skeppet vid lys-
bojen P14, närmare Helgoland.

Den tyske utredaren, Martin Bahr –
och i hans efterföljd, Kustbevaknings-
krönikan (CWP) – godtog Kobs upp-
gifter. Dessa var också lämnade inför
tyska myndigheter.

Eftersom det fanns två vittnen som
intygade att de sett skeppet i ett senare
skede, bör oklarheterna i de tidigare
iakttagelserna, såvitt går att bedöma,
inte ha någon betydelse för tolkningen
av haveriets orsaker och förlopp.

Tvingades ankra
Wilhelm Lass på kuttern Hör 9 från
Hörnum på Sylt låg den 21 juni till-
sammans med cirka 25 andra båtar på
fiske norr om Helgoland. När det blås-
te upp på natten tvingades hela flottan
upphöra med fångsten. En del båtar
återvände mot sina respektive hemma-
hamnar, medan andra ankrade upp vid
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Fig. 78. Vittnena Wilhelm Lass och Gustav Wellnitz stod ungefär vid 1
och såg Ormen Friske ungefär vid 2, undervattensklipporna Dansker-
manns Hörn. Skeppet hade kurs mot sydredden (Südreede). Skuggade
partier är fasta land, konturerna markerar undervattensklippor. Kartan
kompletterad efter Packross & Rickmers. Jfr fig. 77, 79, 148, 150.
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Fig. 79. Helgoland i dag. Norr är åt vänster. Den återuppbyggda syd-
hamnen längst till höger. Bortom Helgoland syns Düne. Foto Kurverwal-
tung Helgoland.



Helgolands nordspets. På förmidda-
gen den 22 ökade vinden till storm-
styrka vilket gjorde att Lass och hans
kolleger som ankrat tvingades lätta an-
kar och söka lä i den gamla örlogs-
hamnen på södra Helgoland (Bilaga 1,
2, 3). Ön var utrymd och tillträde var i
princip förbjudet eftersom britter och
amerikaner använde den som mål vid
bombflygets övningar. Någon förvar-
ning om bombningarna, som i regel
skedde från mycket hög höjd – 6000
meter eller mer – gavs aldrig. Förbudet
att gå iland på Helgoland gällde emel-
lertid inte för tyska fiskare i sjönöd,
som kunde göra det på egen risk. Ett
luftskyddsrum från kriget nära ham-
nen hade för deras skull också sparats
(jfr fig. 72 och kap. Helgoland –
bombmål i Nordsjön).

Dessa bombningar hade hållit på i
åratal och varningar till den internatio-
nella sjöfarten hade rutinmässigt för-
medlats genom vanliga kanaler. En
kontroll med den svenska tidskriften
Underrättelser för sjöfarande (UfS) vi-
sar notiser om saken både 1948, 1949
och 1950. I en notis 13/1 1949 (nr. 85)
heter det: ”Bombfällningsövningar
komma nu att äga rum vid Helgoland
utan vidare meddelande. Sjöfarande
varnas tills vidare för att framföra sina
fartyg inom 3 nm från kusten”.

I mars samma år varnades i UfS för
att alla kustfyrar på Helgoland och Dü-
ne släckts.

Att Börje Persson som befäl i han-
delsflottan med erfarenhet av Nord-
sjön kände till situationen vid Helgo-
land måste tas för givet. Men han vis-

ste också att bombningarna inte pågick
kontinuerligt. Att närma sig en klipp-
kust vid oväder är ju för övrigt alltid
att ta en oerhörd risk, bombningar el-
ler inte. 

Bomberna började falla
Omkring 12.30 den 22 juni började en-
ligt Wilhelm Lass vittnesmål bomb-
fällning från flyg mot Helgoland och
alla fiskebåtsbesättningarna sökte
skydd i bunkern. Endast Lass och hans
bästeman Gustav Wellnitz stannade
kvar ute under bar himmel eftersom de
inte ville släppa sin kutter ur sikte.
Omkring klockan 13, då Lass och
Wellnitz befann sig på inre delen av
den östliga piren, fick de syn på Ormen
Friske som då befann sig på ungefär
1200 meters håll i sydöstlig riktning,
väster om klippformationen Dansker-
manns Hörn, under segel och med rak
kurs på det smala inloppet till Helgo-
lands redd (fig. 78, 79, 148). 

För att hålla denna kurs var skeppet
visserligen tvunget att ta sjön tvärs och
Lass ansåg att det befann sig på en yt-
terst farlig plats. Men han uppgav att
ingenting tydde på att den svenska bå-
ten då var i sjönöd. Han beräknade
själv vindstyrkan till 11 beaufort och
tillade i sitt vittnesmål att han, även
om bombningarna inte pågått, inte
kunnat vara till stor livräddningshjälp
med sin blott 11,8 meter långa kutter.
11 beaufort innebär svår storm (Bilaga
1, 2). Enligt vädertjänsten (kap. Ovä-
der på väg) var vindstyrkan snarare 8
bf (halv storm) med byar på 9, möjli-
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gen till och med 10 bf. Detta var säkert
illa nog.

I detta läge var Ormen Friske enligt
Lass vittnesmål endast något hundra-
tal meter från att nå redden och ca 700
meter från själva hamninloppet. 

Nya bomber började att falla allde-
les i närheten, uppgav Lass, och också
han och Wellnitz tvingades rusa in i
skyddsrummet. En timme senare läm-
nade han bunkern men då kunde han
inte längre se Ormen Friske trots att
han höll utkik.

Enligt Wilhelm Lass hade vikinga-
skeppet troligen försökt nå Helgolands
redd för att få skydd från stormen där,
precis som fiskebåtarna tidigare gjort.
Men besättningen hade då överraskats
när bombfällningen plötsligt inleddes
och troligen försökt gira undan österut
och söka lä bakom Düne, Helgolands
östra grannö. Där finns för övrigt en på
då aktuella sjökort markerad ankarbot-
ten, lämplig vid västliga vindar (sjö-
kort D88 Helgoland, Hmb:s arkiv
R90/1950). Lågvatten vid Cuxhaven
hade denna dag uppmätts klockan
12.00 lokal tid (BSH, Hamburg). Vid
haveritidpunkten låg klippgrunden nä-
ra Helgolands sydinfart endast några
meter under havsytan. Kursändringen
hade i detta olycksscenario misslyck-
ats och skeppet hamnat i de svåra
bränningarna och krossats. 

Bomberna, som fälldes från hög
höjd med hjälp av radarsikten, föll up-
penbarligen både över hamnen och
omgivande vattenområden. Lika lite
som piloterna genom molnen kan ha
sett Ormen Friske kan männen på Or-

men Friske i det gräsliga vädret ha sett
eller hört planen. Bombkrevaderna
och tryckvågorna måste ha tett sig full-
ständigt mardrömslika, som om inte
stormen, regnet, den våldsamma sjö-
gången – med våghöjder på fem meter
eller mer – och de hotande bränning-
arna vore nog. 

”Svårt rispade”
De ilandflutna delarna av skrovet be-
tecknades av ögonvittnen som ”svårt
rispade” (t. ex. SvD 18/7 1950) vilket
skulle kunna indikera grundkänning
på klipporna. Åke Nilsson sade i en
tidningsintervju: ”Vid våra undersök-
ningar av de återfunna vrakdelarna
kunde vi konstatera tydliga slagmär-
ken i skeppsborden, som måste ha
uppstått då fartyget stött emot klippor-
na” (KA 15/7 1950). Någon dokumen-
tation av dessa rispor och märken gjor-
des tyvärr aldrig.

En rad omständigheter tyder på att
skeppsbrottet kommit helt överraskan-
de. Enligt vittnena på Helgoland var
Ormen Friske, trots stormbyarna, un-
der segel med kurs precis på inloppet
vilket tyder på att läget var under kon-
troll. Något annat sätt att hålla kursen
än att segla – och samtidigt be till hö-
gre makter om att rigg och segel måt-
te hålla – fanns ju knappast heller un-
der rådande väderförhållanden. De
materiella vittnesbörden styrker vitt-
nesutsagorna.

Fiskaren Tadsen, som var med när
seglet hittades, rapporterade att det in-
te varit revat. Det hade inte heller va-
rit fastsurrat vid bommen, men han an-
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tog att det kunde ha lossnat när det
hamnade i vattnet. Den senare uppgif-
ten bör avse rån, eftersom Ormen Fris-
ke saknade bom. Sjöfartsbyråns chef
Bahr använder benämningen Raa (rå)
i ett brev till konsulatet som tämligen
säkert avser samma fynd som det Tad-
sen berättar om (PM 11/7, brev från
Bahr 12/11 1950, Hmb:s arkiv,
R90/1950). Vrakfynden visar att fö-
rens drakhuvud och akterns drakstjärt
vid förlisningen satt uppe trots att de
var gjorda för att kunna vikas ner för
passage under broar och för att minska
vindfång och avdrift, något som kan
tolkas som att detta inte ansetts nöd-
vändigt. En stor bit av drakhuvudet var
däremot avslagen, vilket kan ha skett
när båten kastats runt mot klipporna.
Biten tillvaratogs senare och limma-
des fast (för en diskussion om hur
skeppets bröts sönder, se kap. Minnen
av skeppet).

Inget roderhaveri
Sidorodrets axel är alltid en mycket
kritisk punkt på skepp av vikingatida
typ, och att Ormen Friske tidigare ha-
de haft rodertrassel i Östersjön hade
Schröder själv berättat om och flera
besättningsmän beskrivit (se kap. Ös-
tersjön). Fotona av vraket ger besked
om att styråran påträffades tillsam-
mans med akterskeppet men hur intakt

infästningen varit går inte att säga. Nå-
got roderhaveri förelåg i alla fall inte
när skeppet iakttogs från Helgoland av
Lass och Wellnitz.

Det fanns nödraketer ombord på Or-
men Friske, men om några sköts upp
är okänt. Det förekom en tidningsupp-
gift om att signaler iakttagits utanför
den nordfrisiska kusten samma dag
som skeppet gick under (AP i SvD
27/6 1950) men ingenting nämns om
detta i den tyska utredningen. Ett antal
oanvända raketer påträffades också
bland vrakgodset (se kap. Minnen av
skeppet).

När Sven Åke Persson påträffades
död hade han fortfarande sina gum-
mistövlar på sig. Persson var elitgym-
nast och känd som en mycket stark
simmare och hade säkert sparkat av sig
stövlarna om han varit vid sina sinnen
när han hamnat i sjön. Allt har troligen
således gått mycket snabbt och flera
besättningsmän kan ha dödats eller
slagits medvetslösa på en gång. Andra
kan mycket väl kortare eller längre tid
ha klamrat sig fast vid spillorna av
skrovet.Ytvattentemperaturen i juni
vid Helgoland är omkring 14 grader
(BSH, Hamburg). Men på grund av
tidvattenströmmens riktning vid tiden
för haveriet drev vrak och besättnings-
män bort från en möjlig räddning på
Helgoland. 
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ORMEN FRISKE krossades av
allt att döma vid Helgoland
omkring klockan 13.30 den

22/6 1950. Vind och tidvatten spred lik
och vrakspillor åt öster och norr, till de
nordfrisiska öarna och den tyska och
danska Nordsjökusten.

Tre dygn efter haveriet, den 25/6,
hade Nickels Liermann varit ute på fis-
ke i vattnen mellan Norderoog och Sü-
deroog och när han skulle återvända i
hamn upptäckte han det nio meter
långa akterskeppet och bogserade in
det till sin hemö Pellworm. Fyndplat-
sen ligger ca 45 km från Helgoland.
Liermann kände inte alls till Ormen
Friske eller att ett vikingaskepp sakna-
des och när han väl kommit hem till
sig hade dessutom öns telefonstation
stängt för kvällen. Fyndet blev därför
inte anmält till myndigheterna förrän
morgonen dagen därpå, den 26/6. En
stor sjöräddningsaktion drogs då
igång. Polis- och tullbåtar skickades ut
för att söka igenom farvattnen och
stränderna. Fiskarbefolkningen hjälp-
te också till. Men då hade det redan
gått fyra dygn sedan haveriet (Bergen-
dahls PM 17/7 1950, UD:s arkiv,
R90F; CWP).

Den första döda besättningsmannen
hittades nära Süderoog och det 13–14
meter långa förskeppet, som låg och
drev utanför Amrum, bogserades in
till Hörnum på Sylt.

När tyska tidningar fick nys om
vrakfyndet ringde de det svenska kon-
sulatet i Hamburg. De svenska kvälls-
tidningarna, som vid denna tid gav ut
sena upplagor, fick med nyheten den
26/6 liksom TT-nyheterna i radio. Där-
med blev tragedin känd också i Sveri-
ge där den väckte allmän förstämning. 

Sven Åke Perssons kamrat Arne
Tärnås berättade 2003 för författaren
att han och några andra Halmstad-
frisksportare fick reda på nyheten när
de kom förbi tidningen Hallands kon-
tor. Vid denna tid var det vanligt att
tidningarna hängde ut textade ”lakan”
i sina skyltfönster, och denna dag
handlade nyheterna om Ormen Friske-
katastrofen. Arne Tärnås berättade att
han och hans kamrater inte kunde för-
stå att det var sant.

Återkommande spekulationer i de för-
sta dagarnas nyhetsrapportering var
omväxlande att Ormen Friske brutits
sönder i öppen sjö på grund av svag-
heter i konstruktionen och att besätt-
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Fig. 80. Ormen Friskes undergång fick stora rubriker. Att ha-
veriorsaken var okänd hindrade inte att gissningar och spe-
kulationer presenterades som om de var fakta. Montage förf.



ningen saknade sjövana – eller att det
handlat om en kombination av dessa
två orsaker (fig. 80).

”Katastrof för Ormen Friske – bröts
sönder på Nordsjön” ropade Aftonbla-
det första nyhetsdagen, 26/6, ut på för-
sta sidan. ”Föga hopp om överlevande
från drakskepp” löd insidesrubriken.
Faktauppgifterna var i början mycket
vaga och byggde på uppgifter som in-
samlats per telefon hos lokaltidningen
i Husum och fyrmästaren i Pellworm.
Så här löd Aftonbladets hänvisnings-
text på sidan 1: 

”Vikingaskeppet Ormen Friske har
gått under i Nordsjön med 16 svenska
frisksportare. Några ombordvarande
uppges ha blivit räddade av fiskare
från ön Pellworm utanför Husum i tys-
ka Schleswig-Holstein. Det ranka
skeppet lär enligt hittills obekräftade
uppgifter ha ränt på en sandbank och
sjunkit.”

I Aftonbladet förklarade en chef på
kommerskollegiums fartygsbyrå att
det inte går att stoppa en nöjesbåt från
att lämna svensk hamn även om den
inte skulle ha ordentlig räddningsut-
rustning ombord. Det enda som krävts
av Ormen Friske före utklareringen
var medlemskap i en erkänd segel-
klubb, och det hade Sten Schröder ord-
nat genom att anmäla inträde i Ystads
Segelsällskap.

Ormen Friske beskrevs vidare i tid-
ningen som ett ”hastverk”. En anonym
lots kallade i en intervju färden för ”ett
huvudlöst företag”. Indignation över
att det aldrig inspekterats och god-
känts av sjöfartsmyndigheterna, ”seg-

lat genom en lucka i lagen” samt ”väg-
rats all försäkring” genomsyrade den
första dagens reportage (AB 26/6
1950).

Morgontidningarna hade nyheten
dagen därpå och då hade några av dem
med flyg också hunnit att skicka egna
reportrar till området. 

”En ohygglig katastof har drabbat
frisksportarnas vikingaskepp Ormen
Friske, som gått under med man och
allt i närheten av Helgoland. Ett lik,
klätt i blå träningsoverall, spolades på
måndagseftermiddagen (dvs 26/6) upp
på en sandrevel utanför den Schles-
wig-Holsteinska staden Husum, nära
den plats där fiskare ungefär ett dygn
tidigare bärgade Ormen Friskes kros-
sade akterdel”, rapporterade ST:s Tor-
sten Ehrenmark som också berättade
att förskeppet hittats liksom många
åror, sköldar och andra lösa föremål
som verkade komma från vikinga-
skeppet. Inga överlevande hade på-
träffats (ST 27/6 1950).

Utbroderade rykten
Att skeppet brutits sönder var alltså
uppenbart men vad som orsakat kata-
strofen visste ingen säkert. Luften sur-
rade, som ofta efter en svårförklarlig
och tragisk olycka, av spekulationer
och hypoteser. Många reportrar vida-
rebefordrade dessa i mer eller mindre
utbroderat skick. I en nyhetsartikel
som fick rubriken ”Skeppet drevs mot
sandbankar utanför Nordfrisiska öar-
na” lyfte t. ex. Svenska Dagbladets
medarbetare Astrid Ljungström fram
”en teori som framförts av sakkunska-
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Fig. 81B. Ormen Friskes akterskepp uppdraget på en av Pell-
worms skyddsvallar. Tyskt foto 1950.

Fig. 81. De sorgliga resterna av Ormen Friskes akterskepp bogserades
till Pellworm. Tyskt foto 1950.
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Fig. 83. Nickels Liermann på Pellworm samlade ihop drivande
och ilandflutet gods från Ormen Friskes skeppsbrott. Tyskt foto
1950.

Fig. 82. Svenske vice-
konsuln Karl Reinius
t.h. tillsammans med

fiskaren Nickels 
Liermann, som 

påträffade 
akterskeppet.

Tyskt foto 1950.
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Fig. 84. Svenska släktingar granskar Ormen Friskes akterskepp på
Pellworm. Längst t.h. fotograferar besättningsmannen Stig Larsson,
som lämnat skeppet i Sverige. Foto Åke Nilsson 1950.

Fig. 85. Mac Mattus t.h. får upplysningar av sjö-
polis och fiskare. Foto Åke Nilsson 1950.
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Edvard Björk, sjöman, Kiruna, 

f. 1923

Benny Börjesson, kemigraflärling, 

Skövde, 

f. 1932

Gunnar Ekblad, jur. stud., Stockholm, 

f. 1927

Jerker Ekman, studerande, Skövde, 

f. 1930

Hans Henricsson, spårvägsman, 

Stockholm, 

f. 1913

Sigurd Mattus, ingenjör, Jönköping,

f. 1921

Hans-Emil Nilsson, tjänsteman, 

Karlshamn, 

f. 1924

Elon Nydén, elektriker, Lysekil, 

f. 1930

Börje Persson, sjökapten, Osby, 

f. 1924

Sven-Åke Persson, installatör, 

Halmstad

f. 1927 

Gustaf Reis, skogselev, Motala 

f. 1923 

Sten Schröder, ingenjör, Stensund, 

f. 1912

Sune Tiberg, gruvarbetare, Kiruna, 

f. 1922

Oskar Wahlberg, smed, Lagan, 

f. 1924

Sune Åkesson, dekoratör, Stockholm 

f. 1927

Fig. 86. Hermann Paulsen på Süderoog höljer
en av de döda besättningsmännen med en
svensk flagga. Tyskt foto 1950.

De omkomna



pen” om att Ormen Friske av den hår-
da vinden drivits upp mot sandbankar-
na söder om de frisiska öarna och sla-
gits sönder där (SvD 27/6). 

Samma journalists påföljande re-
portage fick rubriken ”Ormen Friske
bröts som en sticka” och en bild på
spillrorna av aktern stöder påståendet.
”Huvudparten av akterdelen hade gått
tvärt av som om en yxa kluvit den. Vad
sakkunskapen såväl hemma som här
redan tidigare antytt bekräftades: fack-
männen, såväl de som såg vrakdelarna
här på Pellworm som på Süderoog och
besättningarna på de båtar som plock-
at upp vrakrester under dagen är sam-
stämmiga i sitt omdöme: båten var
byggd i allt för klent material, tunt där
det borde varit kraftigt, furuträ, där det
borde varit ek, och därtill sekunda fu-
ru”, skrev hon (SvD 28/6).

”Kraftlösa vegetarianer”
En annan tidning lanserade en idé om
att mast och segel gått överbord vid
Helgoland och att skeppet sedan drivit
40 sjömil och slagits sönder vid sand-
banken Norderoog. I en annan artikel
slog samma tidning fast att det danska
vikingaskeppet Hugin hade varit be-
tydligt bättre rustat än Ormen Friske
(AT 27/6).

AB:s utsände hade tydligen pro-
blem att komma fram till Slesvig och
rapporterade 27/6 från Köpenhamn att
”Vad som verkligen hänt ute till havs i
den rykande stormen i onsdags och
torsdags torde aldrig bli känt…”, vil-
ket inte hindrade honom att i artikeln
hävda att besättningen bestått av kraft-

lösa vegetarianer som varit okunniga
om sjön.

Skribenter i tidningarna i Göteborg
återgav gräsliga scener: ”…det blev
storm på Nordsjön. Frisksportarna har
inte fått ned seglet i tid och så har bå-
ten pressats ned” fantiserade en repor-
ter (HT 27/6) och en annan spekulera-
de: ”Sjön var hård och grov och det
troliga är att fartyget helt enkelt brutits
sönder av vågorna…” (GP 28/6).

Det sistnämnda reportaget hade ru-
brikerna ”Bröts sönder mot sand-
bank/Nordsjöstorm sänkte redlöst dri-
vande frisksportarfartyget” och
”Olyckan resultat av övertro på vi-
kingars sjömanskunnande”.

Att det finns berättelser om haverier
också på vikingatiden noterades för
övrigt av nyhetsbyrån UP, som sände
ut ett telegram med sådana uppgifter. I
AT 28/6 fick det den klatschiga rubri-
ken ”800 vikingar omkom vid färd till
Grönland”.

En viktig källa för de till Tyskland ut-
sända svenska journalisterna var vice-
konsul Karl Reinius, som var på plats
på Pellworm redan sent på kvällen den
26/6. På morgonen den 27/6 inspekte-
rade han vraket av akterskeppet och
fortsatte sedan med båt till Süderoog
(fig. 81–83, 86)1. I sitt sällskap hade
han flera reportrar, bland annat SvD:s,
DN:s och ST:s medarbetare, och att
han frikostigt lät svenska journalister
ta del av sina spekulationer framgår.

Så här skrev DN:
”I dagningen i morse besiktigade

han [Reinius] tillsammans med tysk
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polis de rester av vikingaskeppet som
slungats upp på Pellworm – nästan he-
la akterskeppet och en stor del av bot-
tenplankorna. – Det var med bekläm-
ning i hjärtat vi gick där på den av eb-
ben blottade sandstranden och under-
sökte spillrorna av det stolta vikinga-
skeppet, framhåller konsul Reinius för
DN:s medarbetare. Akterskeppet med
den typiska vikingaprofilen låg där
nästan oskadat medan de tjocka bot-
tenplakorna tydligen brutits som tänd-
stickor av nordsjövågorna och kontak-
ten med sandrevlarna.”

Andra tidningar återgav i citatform
Reinius yttrande ”Det kan med be-
stämdhet sägas att fartyget slagits sön-
der på sandbanken” hette det t. ex. i
AT (28/6). 

DN-reportern fortsatte: 
”Erfarna sjömän på Pellworm ska-

kade på huvudet när de närmare stude-
rade resterna av skeppet. Det var ett
huvudlöst företag att söka rida ut en
Nordsjöstorm med ett sådant fartyg,
menade man. Trävirket är alldeles för
tunt och det verkade inte heller som
om kvaliteten på virket varit den bäs-
ta. Mot själva konstruktionen riktades
också anmärkningar…” (DN 28/6.)

Detta berättargrepp karaktäriseras
av att att icke namngivna källor (av typ
”sakkunskapen”, ”erfarna sjömän” el-
ler ”man” i citatet ovan) lyfts fram
som auktoriteter. Passivkonstruktioner
är vanliga. Myndighetspersoners,
journalisters egna och olika förståsig-
påares kommentarer smälter samman.
Medvetet gjort eller inte så blev effek-

ten ett skuldbeläggande av skeppet
och dess döda besättning. 

Om man tänker tanken att Reinius
hållit tand för tunga och betonat att
olycksorsaken var okänd och måste ut-
redas hade pressens vinklingar sanno-
likt blivit helt annorlunda eller åtmins-
tone mer nyanserade. Vicekonsulns
spekulationer om olycksorsaken, in-
nan den alls var undersökt, slog nu an
en kritisk ton från svenskt myndig-
hetshåll mot besättning och båt som i
sin tur kom att legitimera reportrarnas
tyckanden.

En annan sida av Reinius agerande
belyses genom ett tyskt polisprotokoll.
Det var polismannen Thiele som 27/6
rapporterade, i ett tillägg till ett förhör
han samma dag hållit med H. Paulsen
på Süderoog, att han gjort Reinius
uppmärksam på de av Paulsen ihop-
samlade föremålen och bett Reinius att
ta hand om dem. 

”Nach seinen Angaben hat das Land
Schweden kein Interesse an den
Wrackstücken. Er stellte sämtliche auf
Hallig Süderoog geborgenen Sachen
dem Berger Paulsen zur Verfügung.”

(”Enligt hans [Reinius] uppgifter
har Sverige inget intresse av vrakde-
larna. Han ställde samtliga föremål
som bärgats på hallig Süderoog till
bärgaren Paulsens förfogande”;
Hmb:s arkiv, R90/1950.)2

Rop på förbud
Många svenska ledarkommentarer
hävdade ett myndighetsperspektiv och
efterlyste strängare regler för båtfärder
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Fig. 87. Ormen Friskes förskepp påträffades av fis-
keskepparen Hans Junge på ”Makrele” som bog-
serade det till sin hemmahamn Hörnum på Sylt där
det lyftes upp på torra land med hjälp av en kran.
Foto Åke Nilsson 1950. Fig. 87B (infälld) från
Schiffahrtsmuseum Nordfriesland.
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Fig. 88. Gerhard Mattus t.v. hälsar på en fiskeskeppare på kajen i Hör-
num, Sylt, dit Ormen Friskes förskepp lyfts upp med hjälp av hamnkra-
nen. Privat foto 1950.
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Fig. 89. Det sönderbrutna förskeppet i Hörnum på Sylt. Foto Åke Nilsson
1950.

Fig. 90. Det sönderbrutna förskeppet i Hörnum
på Sylt. Foto Åke Nilsson 1950.
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Fig. 91. Det
sönderbrutna
förskeppet i
Hörnum på
Sylt. Foto 
Gerhard
Mattus 
1950.

Fig. 92. Det sönderbrutna förskeppet i Hörnum på Sylt. Foto Gerhard
Mattus 1950.
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Fig. 93. Närbild på kölbrottet. Foto Åke Nilsson 1950.

Fig. 94. Kölsvinet, kölen och mastfisken. Foto Åke Nilsson
1950.



av detta slag. Vissa skribenter hetsade
upp sig rejält:

”Även om det är motbjudande att
ropa på strängare bestämmelser, på
förbud och skärpt kontroll, så är det
tydligt att något måste göras för att
förhindra att mindervärdiga farkoster
får ge sig ut på vilka vatten som helst”
hette det i Expressen 27/6.

Lotsförbundets ordförande F. A.
Hafvström passade i en ledarartikel på
att ta Ormen Friske-olyckan som en
utgångspunkt för att dundra mot ”pro-
blemet med småbåtstrafiken” i ”hela
dess vidd”. Han efterlyste stränga reg-
ler för hur många personer som nöjes-
båtar skulle få ha ombord och en reg-
lering av vilka farvatten som de skulle
tillåtas trafikera (Svensk lots- och fyr-
tidning 1950:175–176).

Redarnas organ gav till och med frå-
gan en rent nationell aspekt:

”En ensam man eller två må få ris-
kera sina liv bäst de behagar, men om
de lockar med sig ett större antal andra
vilka saknar förutsättningar att bedö-
ma riskerna, kommer saken onekligen
i ett annat läge. Det är heller inte ute-
slutande de ombordvarandes säkerhet
och risker till liv och lem man har att
ta hänsyn till. Det kan inte förnekas att
dylika affärer är genanta för landet”
(Svensk Sjöfarts Tidning 27/1950).

Kritik mot spantskarvar
Efter olyckan dömde Harry Bach, en
dansk som varit en av de sex arbetarna
vid bygget, i en stor intervjuartikel i
Teknikens Värld ut hela skeppet. Dels
gällde det intimringsvirkets kvalitet.

Bach sade att spant och knän inte varit
av naturvuxet virke utan försedda med
försvagande skarvar. Dels gällde det
principerna för hela båtbygget. Han
hänvisade bland annat till att Gokstad-
skeppet i original varit byggt i radial-
spräckt ekvirke med surrade spant
medan Ormen Friske byggdes i sågad
och nitad furu (Broman 1950). Arti-
keln i Teknikens Värld refererades i
dagspressen och fick ett mycket stort
genomslag, också i Tyskland – troli-
gen för att källan var en person med
förstahandskunskap och för att den
stått att läsa i en känd populärveten-
skaplig tidskrift.

Ville Bach med sina uttalanden bara
väcka sensation? För om han nu var en
sådan expert som han gav sken av att
vara, och om nu skeppets konstruktion
varit så usel som han sade, varför hade
han då inte slagit larm i tid? Detta frå-
gade sig Astrid Ekblad, mor till en av
de omkomna, Gunnar Ekblad. I en in-
sändare skrev hon: ”Nu ropar jag ur
djupet av min outsägliga sorg och för-
tvivlan: varför hindrade Bach dem
icke? Om Sten Schröder var besatt av
denna idé och icke ville ta reson, så
borde Bach ha ropat ut det så hela Sve-
rige hörde det, det han för sent medde-
lat!” (SvD 15/7 1950.)

Sam Svensson, som hade varit med
vid avresan från Birka men gått från
bord efter ett dygn, försvarade stånd-
aktigt bygget i många tidningsinter-
vjuer. Till AB sade han att han ansåg
”Ormen Friske lika sjösäker som de
flesta båtar” och att han betraktade
skeppet som en livbåt i sig själv (26/6).
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Fig. 95. Häst och vagn var tidens transportmedel på de nordfrisiska ebb-
stränderna. Så sökte man också efter vrakgods från Ormen Friske. Foto
Åke Nilsson 1950.

NYHETEN

Fig. 96. Vid lågvatten torrläggs stora om-
råden, ”Watt”, utanför den nordfrisiska
kusten. Båken vid Süderoog. Foto 
Gerhard Mattus 1950.
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Fig. 97. Isärbrutet bordparti från Ormen Friske,
uppspolat vid Süderoog Sand. 
Foto Gerhard Mattus 1950. 

Fig. 98. Bordparti från Ormen Friske tillvarataget vid St. Peter, samma
som bilden ovan. Tyskt polisfoto 1950.



Och till ST (27/6): ”Visst var det ett
djärvt företag men inte så oansvarigt
som många säger. Ormen Friske var ju
en direkt kopia av det berömda norska
Gokstadskeppet som ligger på Bygdö
museum utanför Oslo och en liknande
kopia seglade över Atlanten till Chica-
goutställningen 1896. Man har kallat
mig för skeppets konstruktör men det
är inte riktigt. Konstruktionen gjordes
för tusen år sedan och ing. Schröder
har planerat bygget i 15–20 år. Jag har
bara utan ersättning och utan ansvar
bistått med goda råd efter bästa förmå-
ga. Ibland har råden följts, ibland in-
te”, hävdade han i intervjun.

Han gav också en helt annan bild av
Ormen Friske som bygge än Harry
Bach. Om bordplankorna använde han
samma formulering som i manuskrip-
tet (se kap. Båten och besättningen),
nämligen att de varit av ”kvistren furu
av förstklassig kvalitet” medan span-
ten i och för sig ”inte var lika prima”.
Konkreta konstruktionsbrister vidgick
han alls inga. Svensson underströk
istället att båttypen som sådan ”är så
formstark att den inte kan kantra”–
”istället för att sjunka blir den en fly-
tande plaskdamm. Om Ormen Friske
gått under måste den ha blivit min-
sprängd eller gått på ett rev…” Och,
fortsatte Svensson: ”att spanten ej va-
rit så prima kan ej varit den verkande
orsaken – på en mina eller ett rev hål-
ler ju ingenting” (HT 27/6).

Ett traditionellt klinkbygge har, som
Svensson antydde, sin styrka i bord-
läggning och köl. Intimringen är un-
derordnad vilket inte innebär att utför-

andet är betydelselöst. Naturkrökt vir-
ke är betydligt starkare och absolut att
föredra. 

Förmannen vid båtbygget, Bror
Westerlund, uppgav vid vårt samtal
2003 att han under byggtiden endast
hört att skeppet var avsett för färder på
skyddade vatten. 1949 gällde det ju
närmast att fara till Stockholm och
medverka vid sportutställningen. Vid
vårt samtal instämde Bror Westerlund
i Bachs kritik av spantens konstruk-
tion, däremot inte i dennes övriga re-
sonemang. Men Westerlund sade sam-
tidigt att han tyckte att det var oför-
svarligt att ge sig iväg på långfärd med
skeppet och syftade då dels på vräng-
ernas brister dels på den ovana besätt-
ningen.

Efter haveriet ifrågasatte tyska iakt-
tagare den limmade kölbalken då det
av vraket framgick att den brustit på en
plats där fogarna till flera av plankor-
na i balken placerats relativt nära va-
randra (AP i Expr. 28/6 1950 m. fl.; fig.
93). Bror Westerlunds åsikt vid vårt
samtal 2003 var att kölen var väldigt
stark, minst lika stark som om den va-
rit i ett stycke. 

Negativ effekt 
Sam Svensson försvarade båten, men
däremot svävade han på målet i fråga
om besättningens kompetens. Till SvD
(27/6) sade han:

”Ormen Friske hade exakt samma
sjövärdighet som de riktiga vikinga-
skeppen, den hade samma linjer och
var byggd som en kopia. Det var alltså
inte fråga om någon fantasikonstruk-
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tion. Men däremot tror jag att pojkar-
na ombord var bättre frisksportare i
skogen än sjömän på sjön.”

Uttalandet var nog inte illa ment
men effekten blev negativ. Vid en tid-
punkt då fakta om haveriet fullständigt
saknades kom det att bidra till att upp-
fattningen spreds om att det som hänt
var besättningens eget fel.

Skadorna på skeppet, som de framgår
av foton på vrakspillrorna och be-
skrivningar, vittnar om en plötslig,
våldsam förlisning, troligen genom att
skeppet slagit i ett klippgrund och där-
för knäckts (se kap. Minnen av skep-
pet). Eftersom de nämnda försvag-
ningarna, hur betydelsefulla de än va-
rit, knappast kan sägas ha orsakat
skeppets undergång går det mesta av
luften ur argument som Harry Bachs.
Speciellt som det av den tyska utred-
ningen framgick att skeppet i omkring
tolv timmar framgångsrikt red ut ett
oväder innan det gick under (kap. Ka-
tastrofen och Efterspelet). 

Sten Schröder och Sam Svensson
tycks heller inte alls ha sett det av
Bach kritiserade, ”moderna” byggsät-
tet med nitat, sågat virke som något
problem, kanske för att skandinaviska
allmoge- och kyrkbåtar i århundraden
de facto byggts på detta sätt. Bror
Westerlund tillade vid vårt samtal
2003 att i den situation som man be-
fann sig i, under stark tidspress och

med skral ekonomi, var detta det enda
möjliga sättet att bygga på.

Men även om kritiken i pressen var
massiv fanns det avvikande röster. En
sådan var Rune Moberg i Se. I en le-
dare skrev han:

”Efterklokheten är ute och går. Den
har gripit ett hårt och smärtsamt tag
om vikingalynnets blonda kalufs” och
tillade att de som skriker högst är de-
samma som ”hjärtans gärna hade varit
med och applåderat de svenska vi-
kingarna och dragit en refräng om det
svenska vikingalynnet om pojkarna
hade lyckats”. Han undrade vilken do-
men blivit över männen på Kon Tiki
om deras flotte skruvats sönder av Stil-
la havets stormar (Se 28/1950).

Den norska Kon Tiki-expeditionen
med en balsaflotte över Stilla havet ha-
de genomförts 1947. Det var på håret
att Kon Tikis besättning istället för
världskändisar blivit hajmat på Ra-
roias sylvassa korallrev. Kon Tiki-fär-
den, urbilden av ett pojkboksäventyr,
präglade en generation i Skandinavien
och bör för övrigt ses som en del av
den tidsanda som Frisksportförbundet
frodades i och som också Ormen Fris-
ke var ett exempel på.

Ormen Friske-männen hade ”en
gnista av den eld som håller utveck-
lingens hjul igång”, ansåg Rune Mo-
berg (Se 28/1950).
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1) De flesta andra fotona på vraket är tagna av släktingar som kom till platsen ett par dagar senare. Om
dessa, se kap. Mörkläggningen.

2) Hallig = nordfrisisk ö som överspolas av tidvattenfloden. Invallad ö eller del av ö kallas Koog.



OLYCKAN undersöktes av che-
fen för sjöfartsbyrån i Tönning
(delstaten Schleswig-Hol-

stein), dr. Martin Bahr, med tjänste-
grad Oberregierungsbaurat. Hans
ställning motsvarade ungefär en
svensk lotsdirektörs. I en skrivelse da-
terad 10/7 1950 och ställd till svenska
konsulatet i Hamburg gav han en kort-
fattad men sammanhållen bild av och
förklaring till katastrofen. Bahrs slut-
sats var att det var en kedja av olyckli-
ga omständigheter som var orsaken till
haveriet, inte några brister hos båt el-
ler besättning. 

Martin Bahr byggde sin rapport på
förhör med några av de fiskeskeppare
och besättningsmän som vistats i
olycksområdet vid tidpunkten för ha-
veriet. Det framgick att två fiskare ha-
de stått på Helgoland och iakttagit Or-
men Friske på relativt nära håll (Bila-
gorna 1–3; jfr kap. Katastrofen). En-
ligt ögonvittnet Wilhelm Lass, som av
Bahr betecknades som en känd och
trovärdig person, hade vikingaskeppet
troligen försökt nå Helgolands redd
för att få skydd från stormen där, pre-
cis som fiskebåtarna gjort. Men besätt-
ningen hade överraskats när bombfäll-
ningen plötsligt inleddes och försökte
troligen gira undan österut och söka lä

bakom Düne, Helgolands östra
systerö. Kursändringen misslyckades
och skeppet hamnade mitt i de svåra
bränningarna vid Danskermanns Hörn
och krossades mot undervattensklip-
porna, tätt intill inseglingsrännan.
Lass sade i sitt vittnesmål att Ormen
Friske säkert nått den skyddande Hel-
golandsredden om inte bombningsöv-
ningarna ägt rum (Bilaga 2). Skeppet
bröts alltså inte sönder ”i öppen sjö”,
på grund av några svagheter i kon-
struktionen, som påståtts från flera
håll, utan slogs itu mot sandstensklip-
por som under århundradenas lopp
förvandlat mångdubbelt större och
kraftigare skepp till vrak.

Martin Bahr skrev i sin rapport ock-
så, att enligt hans personliga uppfatt-
ning var skeppet Ormen Friske inte
alls så sjö-ovärdigt som det ibland
framställts i pressen, och dessutom att
befälet ombord visade sig vara vuxet
sin uppgift. Så här står det vidare i rap-
porten:

”Stormen blåste så ihållande och
med en sådan styrka, som är mycket
ovanlig för juni månad, och som inte
har registrerats på åratal. Att detta
skepp med råsegel, som kvällen innan
ännu befann sig omkring 16 sjömil
väster om ön, kunde klara sig i stor-
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men så länge och under de svåraste
förhållanden har kunnat nå fram till
Helgolands sydinfart, är en sjömans-
mässig prestation, som ger ett ganska
gott betyg till fartygets befäl och be-
sättning. Det är tragiskt, att skeppet
strax innan det nådde den skyddande
redden, genom en serie av olyckliga
tillfälligheter, fick förlisa”. Han för i
sitt brev också ett resonemang om hur
vind och ström fört vrakspillrorna ös-
terut och norr ut. (Bilaga 1.) Fyndplat-
serna stämmer med att olyckan skett
vid Helgoland och vid den aktuella tid-
punkten.

Martin Bahr utvecklade i ett privat-
brev till Gerhard Mattus 31/7 1950 sin
syn på olyckans orsaker. Han diskute-
rade och avvisade där eventualiteten
av att Ormen Friske blivit minsprängd
och ställde sig sedan uttryckligen bak-
om Wilhelm Lass bedöming: ”Det för-
blir således mest sannolikt att Ormen
Friske, som fiskaren Lass förmodar,
brutits sönder på klippan Dansker-
manns Hörn” (Bilaga 5).

Fiskeflottan hade sökt sig i skydd
vid Helgoland genom att använda
nordinfarten till redden. Enligt Martin
Bahr var detta den avgjort lämpligaste
vägen vid det väder som rådde (Bila-
ga 1). Att som Ormen Friske försö-
kam nå den smala sydinfarten, som låg
i lovart om ön, var att ta en oerhörd
risk. Men uteslutet är det inte att det
kunde ha lyckats eller att skeppet åt-
minstone kunnat komma på läsidan av
Düne. Enligt Lass vittnesmål fick flyg-
bombingarna således ödesdigra följ-
der.

Den förste döde som hittades var
Sune Åkesson, vars kropp flutit iland
på västsidan av Süderoogsand. Han
var klädd i en ljusblå träningsoverall.
På jackans bröst var ett märke påsytt.
Det föreställde ett vikingaskepp och
hade texten Ormen Friske. På höger
hand hade han en ring med runtecken
och på vänster hand en annan ring. I
närheten, vid Friedrichkoog, påträffa-
des expeditionsledaren Sten Schröders
lik också relativt snabbt. Sven Åke
Perssons kropp påträffades ett par da-
gar senare, betydligt längre norrut
(Bergendahls PM 17/7 1950, UD:s ar-
kiv, R90F; CWP; jfr kap. Minnen av
skeppet).

Illa tilltygade kroppar
Sedan dröjde det ytterligare flera veck-
or innan fler lik hittades. Kropparna
var då mycket illa tilltygade och sta-
tens kriminaltekniska anstalt i Stock-
holm tvingades lägga ned ett omfat-
tande identifieringsarbete, i samarbete
med tyska myndigheter, tandläkare
och rättsläkare.

Elon Nydéns kropp hittades av en
arbetslös königsbergare, som var ute
på ebbstränderna för att samla driv-
ved. Mannen var ett av offren för den
fördrivning av tyskar från Ostpreussen
och andra östliga områden som krigets
segrarmakter genomfört. En miljon av
dessa flyktingar hade tagits emot i det
mestadels lantliga och av kriget rela-
tivt förskonade Schleswig-Holstein.
Mannen lastade liket på sin cykel som
han sedan drog fyra kilometer genom
lös tidvattensand. Det tog tre timmar.
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Han skrev sedan till svenska konsula-
tet och vädjade om ersättning för sin
förstörda cykel. Han fick, efter en del
turer, så småningom en gratifikation
på 50 mark (Hmb:s arkiv, R90/1950).

I ett fall var identiteten mycket tvek-
sam men Gunnar Ekblads pappa, en
präst i svenska kyrkan, var säker på att
det var sonen när han såg liket på det
tyska bårhuset och kroppen skickades
hem och jordfästes i familjegraven.
Senare visade en förnyad granskning
av den rättsodontologiska undersök-
ningen att det skett en förväxling. Den
begravde var i själva verket Sigurd
Mattus, vars familj så småningom fick
till stånd en gravöppning och ombe-
gravning på en judisk begravnings-
plats (brev från SKA till UD 21/4
1951; SKA:s arkiv E I:36 RD 1950
/1920).

Nio hittades
I närheten av Ringkøbing på Jylland
spolades i slutet av augusti två svårt
sargade vattenlik upp. De nödbegrav-
des först som okända men kunde sena-
re visas vara besättningsmän på Or-
men Friske och sändas hem till Sveri-
ge. Det var Börje Persson som identi-
fierades med hjälp av sitt armbandsur,
som han fått som premium på sjöbe-
fälsskolan, och en ring, samt Gunnar
Ekblad, som kunde identifieras med
hjälp av bevarade rester av islandströja
och overallbyxor (se kap. Minnen av
skeppet).

Sammanlagt hittades nio man ur be-
sättningen: Gunnar Ekblad, Sigurd
Mattus, Elon Nydén, Börje Persson,

Sven Åke Persson, Gustav Reis, Sten
Schröder, Sune Tiberg och Sune Åkes-
son. De övriga sex, Edvard Björk,
Benny Börjesson, Jerker Ekman, Hans
Henricsson, Hans-Emil Nilsson och
Oskar Wahlberg blev kvar i djupet. 

En sjöbegravning, ledd av den sven-
ske sjömansprästen i Hamburg, Helge
Hammarström, ägde rum 6/7 1950.
Kransar sänktes då i havet (fig.
99–101). Ystads Segelsällskap ordna-
de vid ungefär samma tid en liknande
minneshögtid (fig. 102).

De anhöriga debiterades för hem-
sändning av liken, obduktion och an-
dra kostnader. Svenska staten dröjde
inte med att kräva in pengarna. Ja, fa-
miljerna tvingades alla till och med de-
ponera 300 kronor hos polisen på re-
spektive hemort för ändamålet. Men
för många blev kostnaderna högre.
Elon Nydéns pappa, en metallarbetare
som redan betalt in 300 kronor, fick en
räkning på ytterligare 535 kronor. Han
kunde inte betala utan skrev ”till
kungs”, alltså till regeringen, och be-
gärde att av nåd få slippa. Han fick av-
slag (UD:s arkiv, R19 D/574).

Efterhand samlades emellertid gan-
ska stora belopp in till de efterlevande.
Dels bidrog organisatörerna och besö-
karna på sjöfartsmässan i Holland dit
Ormen Friske var destinerad med ca
14000 kronor, dels öppnade Frisk-
sportförbundet ett insamlingskonto.
Svenska staten fick så tillbaka det som
den lagt ut för hemtransporten av sina
döda medborgare. De som betalat in
300 kronor, men vars män och söner
aldrig hittades, fick också så småning-
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Fig. 99. På väg ut till havs i Tyska bukten, 6/7 1950, för sjöbegravning
av de tolv män från Ormen Friske som vid denna tidpunkt saknades.
Fr. v. Åke Nilsson, Gerhard Mattus och pastor Helge Hammarström. 
Privat foto.

Fig. 100. Stig Lars-
son på väg ut till sjö-
begravningen för
sina döda kamrater.
Foto Åke Nilsson
1950.



EFTERSPELET

129

Fig. 101. Från sjöbegravningen i Tyska bukten 6/7 1950. Kransar sänks i
havet. Foto Åke Nilsson.

Fig. 102. 
Ystads Segel-
sällskap 
hedrar den
döda besätt-
ningen på den
plats där bog-
seringen ut ur
Ystads hamn
upphörde. 
Foto YSS
1950.



om tillbaka sina pengar – fast först se-
dan de begärt det. Sten Schröder var
den ende i besättningen som var bar-
nafar och penningmedel från Holland
sattes av för hans två minderåriga poj-
kars utbildning (AU 8/9 1950, SFF:s
arkiv, A IV:1; brev från H. Lindgren
till D. Schröder 26/9 1951, SS:s sam-
ling).

I samband med avfärden från Birka
hade Frisksportförbundets ledning
skickat ut sin PM till pressen där man
markerade att resan inte skedde i för-
bundets regi (se kap. Östersjön). När
journalister efter det att resan startat
börjat ställa frågor om säkerheten på
Ormen Friske markerade ledande
frisksportare utåt en distans också till
personen Sten Schröder:

”Vi har inte tagit avstånd från före-
taget men heller inte gjort reklam för
det. Det syns oss en smula riskfyllt.
Enligt uppgift av ingenjör Schröder
skall det finnas en navigationsexpert
ombord och Schröder själv är ju van
seglare. Naturligtvis bör det inte vara
förbjudet för ungdomar att ge sig ut på
äventyr men sådana företag bör dock
organiseras ordentligt. Sten Schröder
är en idérik människa men han är kan-
ske lite opraktisk. Men självklart hop-
pas och tror vi inom Frisksportförbun-
det att allt ska gå bra och att Ormen
Friske till slut ska nå fram till Paris”
(förbundssekreterare Harry Lindgren,
Arb. 15/6 1950).

Påståendet att förbundet inte gjort
någon reklam för Ormen Friske var ju
en sanning med modifikation. Alla

skriverier i Frisksport, cirkulären till
klubbarna och filmturnén i förbundets
regi var nu som bortglömda. Kontras-
ten mot de glada kommentarerna 1949
om ”vårt vikingaskepp” och det entu-
siastiska lanserandet av Ormen Friske
i årsboken Solvarv (kap. Projektet)
kunde inte vara större.

När katastrofen var ett faktum upp-
repade Harry Lindgren och andra ta-
lesmän för Frisksportförbundet att
man inte stod bakom seglatsen. ”Vi
har avslagit en begäran att föra för-
bundets flagga” sade Lindgren (SvD
27/6). Något beslut i flaggfrågan har
inte stått att finna i protokollen, men
foton visar att skeppet verkligen inte
förde frisksportarflagg (märk skillna-
den mot den tjusiga teckningen på om-
slaget till Frisksports Jul 1949, se färg-
bilden på denna boks omslag). Bertil
Lindberg, en Stockholmsledamot i
förbundsstyrelsen, citerades: ”Det är
en resa i ingenjör Schröders regi. Vi på
förbundet varnade tvärtom allvarligt
för den riskabla turen” (AB 26/6). Inga
sådana varningar har återfunnits i ar-
kivmaterialet, men kan ju ha framförts
muntligt.

Skapade bitterhet
Förbundets uttalanden kom att förstär-
ka en allmän uppfattning i Sverige att
besättning och båt inte varit sjödugli-
ga. Det skapade också långvarig bit-
terhet bland släktingar till de omkom-
na.

För förbundet blev det dock ound-
vikligt att hjälpa till vid identifiering-
en av de omkomna även om förbunds-
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sekreterare Harry Lindgren direkt ef-
ter det att olyckan blivit känd sagt till
pressen att man inte hade råd att skicka
någon representant till Tyskland
(Expr. 28/6 1950). Sedan en vän till
Sten Schröder, hälsokostdirektören
Erik Lindahl i Malmö, erbjudit skjuts
reste trots allt förbundets kamrer, med-
lemmen i förbundsstyrelsens arbetsut-
skott, Stig Redbo. Två andra skåning-
ar följde också med i Lindahls rymliga
Chrysler och på Trelleborgs lasarett
hämtade man dessutom upp den från
Ormen Friske sjukavmönstrade gul-
sotspatienten Stig Larsson, som kom-
mit på bättringsvägen och blivit ut-
skriven. Gruppens uppdrag bestod en-
bart i att hjälpa till med identifieringen
(AU-prot. 29/6 1950, SFF:s arkiv,
A IV:1). Ingen i gruppen hade heller
någon skeppsteknisk kompetens.

Bror Westerlund, som varit förman
vid bygget av skeppet, sade vid samtal
med författaren 2003 att han 1950 al-
drig tillfrågades om att följa med för
att undersöka vraket. Han berättade
vid samtalet att han heller aldrig känt
till att så stora delar av vraket tillvara-
togs som faktiskt var fallet. 

Westerlund hade kommit till Sten-
sund 1949 som verkmästare vid båt-
byggeriet och sedan frisksportarna av-
vecklat sitt ägande arrenderade han
under några år verksamheten. 

När frisksportargruppen kom fram
till den nordfrisiska kusten hade tre lik
påträffats och Stig Larsson kunde utan
svårighet identifiera sina förolyckade
skeppskamrater (Hmb:s arkiv
R90/1950). Mötet med de döda

skeppskamraterna och åsynen av vrak-
spillrorna var av naturliga skäl omska-
kande för Larsson, något som omvitt-
nats i tidningsartiklar (SvD 3/7 1950)
och som han själv beskrivit i brev till
Gerhard Mattus (GM:s samling). Efter
hemkomsten bröt han, enligt vad en
sagesman berättat för mig, med frisk-
sporten och engagerade sig frikyrkligt.

Stig Redbo sade efter återkomsten
till Sverige i ett uttalande för en tid-
ning att ”…det ser ut som om mitt-
skeppet huggits av med en yxa medan
borden i övrigt är oskadade” (MT 6/7
1950). Erik Lindahl uttalade sig också
i pressen: ”Någon klarhet i hur kata-
strofen tillgick kan nog aldrig vinnas
[…] Meningarna bland sakkunskapen
är delade. En del håller på en kollision
med ett annat fartyg medan andra är
övertygade om att fartyget kommit för
nära land och brutits sönder mot sand-
revlarna” sade Lindahl och fortsatte:
”Efter vad vi kan finna är skeppet kraf-
tigare än vad folk i allmänhet tror och
vad bilder ger sken av. Den klarade bra
18 sekundmeter tidigare under färden,
så det måste varit en fruktansvärd
storm, en storm som skulle knäckt bå-
ten hur kraftigt den än varit konstrue-
rad” (YA 5/7 1950).

Ingen rapport
Någon skriftlig rapport från gruppen
författades aldrig. I frisksportarkivet
har endast ett dokument i frågan åter-
funnits, nämligen ett vykort från Red-
bo till Harry Lindgren, daterat Tön-
ning 1/7 1950: ”Hej Harry. Som du väl
redan har hört har vi kunnat identifie-
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ra Sten och Sune Åkesson. F. n. befin-
ner vi oss i Tönning. Då jag är den en-
de i sällskapet som talar tyska får jag
ta stöten med polis o. press. På mån-
dag räknar vi med att kunna resa häri-
från. Våra pass är i Hamburg f. n.
Hälsn. Stig” (SFF:s arkiv, E I:51a).
Stig Redbo sade vid samtal med för-
fattaren 2003 att färden avrapportera-
des muntligt till förbundsstyrelsen.

En av medlemmarna i delegationen,
den före detta besättningsmannen Stig
Larsson, stannade emellertid på eget
initiativ kvar i olycksområdet, i hopp
om att kunna bistå vid fortsatta identi-
fieringar. Larsson motiverade sig i ett
brev till Hamburgkonsulatet 6/7: ”En
fjärrskådare i Malmö [har sagt] att un-
der tiden 10–15 juli skulle tre kroppar
återfinnas, sedan skulle inga fler hittas.
Sanningshalten i sådana påståenden
kan ju variera men man kan ju aldrig
veta. Jag stannar därför i Husum t.o.m.
den 17 juli” (Hmb:s arkiv, R90/1950).

Dock påträffades inga fler av hans
döda skeppskamrater innan han först
den 24 juli gav sig av hem.

Stig Larsson hade då blivit bitter på
förbundet som han tyckte inte satsat
tillräckligt mycket på resan och identi-
fieringsarbetet. Larsson kunde stanna i
Tyskland enbart tack vare att en pri-
vatperson där betalade hans uppehälle
och en insändardebatt mellan honom
och förbundssekreterare Harry Lind-
gren bröt sedermera ut (Motala-Posten
6–7/7 1951). I denna debatt kom den
uteblivna rapporten också på tapeten.
”Någon som helst rapport från besöket
fick dock inte förbundet” skrev Lind-

gren (Motala-Posten 6/7 1951). Un-
derförstått att Larsson var medskyldig
till detta.

Frisksportförbundets förbundsstyrel-
ses arbetsutskott behandlade 18/8
1950 frågan om huruvida Ormen
Friskes vrak skulle tas hem till Sveri-
ge eller inte och Harry Lindgren fick i
uppdrag att handlägga ärendet.

”Från flera medlemmar har förfråg-
ningar gjorts om vraket skall tas hem
till Sverige och AU beslöt uppdra åt
Lindgren att undersöka saken. När-
mast är det ju fru Schröder som skall ta
ställning till frågan. Avstår hon från si-
na anspråk skall Sjöfartsmuséet tillfrå-
gas om intresse för hemtransporten…”
(SFF:s arkiv, A IV:1.)

Om det vid detta tillfälle förekom
någon diskussion om önskvärdheten
av en teknisk undersökning för att få
mera kunskap om haveriet så syns det
i alla fall inte i protokollet. Av allt att
döma såg AU-medlemmarna saken
endast som en privaträttslig fråga. Vil-
ket museum som avses i beslutet är in-
te helt klart, men varken Sjöhistoriska
museet i Stockholm eller Sjöfartsmu-
seet i Göteborg har, på författarens för-
frågan, i sina arkiv eller diarier påträf-
fat några uppgifter om att de haft nå-
gon kontakt med förbundet angående
vraket. 

Äganderätten till vrakspillrorna
kom sedan att förbli på tapeten ytterli-
gare ett tag. Efter en del turer kom man
så småningom fram till att skeppet i
princip kunde betraktas som Sten
Schröders personliga egendom, och
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änkan, Doris Schröder, tillfrågades om
hon kunde tänka sig att avstå fynden
(”olika vrakdelar, åror, vapensköldar,
en sovsäck utan namn, kompass, två
större mjölkkannor mm”) till upphit-
tarna som bärgarlön. Hon svarade ge-
nom boutredningsmannen att det gick
bra, men att svenska frisksportare gär-
na ville ha tillbaka seglet och några av
de upphittade sköldarna (brev fr. adv.
G. Persson, Arvika, 20/9 1950, UD:s
arkiv, R19 D/574).

Därmed ansågs saken tydligen vara
ur världen för Frisksportförbundets
del. Ingen undersökning av skrovet
kom egendomligt nog att göras i Sve-
rige och inte heller i Tyskland. (Om
den uteblivna undersökningen och
dess vidare orsaker, se kap. Mörklägg-
ningen; om vrakresternas öden, se kap.
Minnen av skeppet.)

Nya spekulationer
Spekulationer om orsakerna till Or-
men Friskes haveri har på senare år, i
samband med 50-årsminnet, på nytt
tagit fart i Tyskland. Exempelvis har
den Pellwormbaserade reportern Ka-
rin Lipski i en lokaltidning publicerat
en intervju med en fiskare Jens Jensen,
som ansåg att Ormen Friske i den tät-
trafikerade minsvepta korridoren i El-
bemynningen bivit påseglad av ett
stort fartyg. Som främsta belägg för
detta anfördes att vrakdelarnas brotty-
tor var skarpa och glatta, ”som skurna
med smörkniv”. Jensen som vid inter-
vjutillfället var den ende i livet på Pell-
worm som själv var med den gången,
berättade: ”Båten var mycket stabilt

byggd. Vi kunde säkert stå 18 personer
på den nio meter långa vrakdelen.
Durken var intakt. Fastkilat under den
fann vi bland annat stålflaskor med
lock med oskadad proviant: havre-
gryn, ris, socker och mjöl” (Lipski
2000a, b). Uppgiften om att durken var
intakt stämmer inte med tillgängliga
foton.

Upphittaren av akterskeppet, Nick-
els Liermann, trodde för sin del inte på
kollisionshypotesen (Husumer Nach-
richten 25/6 1975). En påsegling bor-
de också ha kunnat lämna spår i form
av färgrester. Några sådana syntes
emellertid inte alls, enligt vad Åke
Nilsson berättade för mig vid ett sam-
tal 2002. Nilsson var på plats dagarna
efter det att vraket påträffats.

Vad sade då sakkunskapen – vid si-
dan av Sam Svensson – om haveriet?
Sjöhistoriska museets chef Gerhard
Albe var i en tidningsintervju snabbt
ute med ett kategoriskt fördömande:
han betecknade Ormen Friske som en
”teaterbåt” som ”borde ha stoppats”.
Spydigheten anspelade på att Ormen
Friske med besättning hade medverkat
vid inspelningen av en spelfilm:

”Färden har startats av entusiaster
som inte haft tillräcklig respekt för ha-
vet. Att gå ut i dåligt väder på Nord-
sjön med en praktiskt taget öppen båt
är oansvarigt” dundrade Albe som
också hävdade att han med hjälp av
fartygsinspektionen försökt stoppa re-
san, vilket dock visat sig omöjligt (ST
27/6 1950).

Albe hade i unga år tjänstgjort i ör-
logsflottan men det var som konstnär
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och marinmålare han gjort sig ett
namn. Det är tydligt att han som mu-
seichef var mån om att distansera sig
från projektet, sannolikt för att en av
hans anställda – Sam Svensson – på
sin fritid engagerat sig i det. 

Förhållandet mellan Albe och delar
av museets personal, däribland Svens-
son, tycks dessa år rent allmänt ha va-
rit mycket frostigt (jfr Svensson i brev
till Lars Grönstrand 4/3 1948; Grön-
strands samling).

En annan sjöexpert som utan att ha
en aning om vad som faktiskt hänt
snabbt torgförde bestämda åsikter var
marindirektören och yachtkonstruktö-
ren Tore Herlin som både kritiserade
båt och besättning och talade om
”övertro på de gamla vikingarnas för-
måga och färdighet som båtbyggare
och sjömän” (MT 27/6).

”Svårigheter att kryssa”
I en inflytelserik översiktsartikel från
1962, publicerad på danska, berörde
Harald Åkerlund Ormen Friskes un-
dergång. Åkerlund är bland arkeologer
främst känd för sin epokgörande un-
dersökning av skeppsfynden från Kal-
mar hamn men också som forskare i
vikingatida seglingsteknik. I den dan-
ska artikeln skrev han att Ormen Fris-
ke hade svårigheter att kryssa och hän-
förde detta till ovana vid manövrering
av ett skepp av detta slag (Åkerlund
1962). Åkerlund, som också han hade
en bakgrund som anställd på Sjöhisto-
riska museet, uttalade sig visserligen
inte direkt om haveriorsaken, men
hans antydan om att sjömanskapet

brast ombord måste tolkas som en
fingervisning om hans uppfattning. 

Søren Vadstrup vid Vikingaskepps-
hallen i Roskilde byggde, enligt sina
referenser, på Åkerlunds artikel när
han i sitt 1993 utgivna standardverk
om vikingaskeppskopior, ”I vikinger-
nes kølvand”, kommenterade Ormen
Friskes förlisning. Vadstrup konstate-
rade där att det är omöjligt att ro ett
skepp som Gokstadskeppet i storm,
utan det måste seglas. För att kunna
seglas måste det också enligt Vadstrup
vara lämpligt barlastat. Av texten
framgår sedan att han misstänker att
både barlastningen och seglingskun-
skaperna på Ormen Friske var bristfäl-
liga. Men det största felet var enligt
Vadstrup att bordplankorna var såga-
de, inte gjorda av kluvet virke och han
säger att sådant material håller till en
viss gräns ”men under ekstreme be-
lastninger, som i stormvejr, går det
galt”. Han påstod samtidigt att ”De
nærmere omstændigheter omkring Or-
men Friskes tragiske forlis i 1950 un-
der ett voldsomt stormvejr i Helgo-
landsbukten, hvor samtlige lidt over
40 ombordværende omkom, er af go-
de grunde ikke klarlagte” (Vadstrup
1993:25f; han har missuppfattat anta-
let omkomna; formuleringen ”af gode
grunde” är gåtfull).

Tomas Johansson, ledande svensk
expert på förhistorisk teknik och på
1980-talet bland annat drivkraft bak-
om bygget av skeppskopian Arnljot,
har också yttrat sig om Ormen Friskes
förlisning. Han sade ingenting direkt
om sjömanskapet ombord men om
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bygget skrev han: ”…eftersom man
haft svårt att hitta självvuxet ekvirke
till bl. a. bottenstockar och knän och
istället använde furu som skarvades
blev hållfastheten för dålig och stor-
men tog både båt och besättning” (Jo-
hansson 1993:124).

Varken Åkerlund, Vadstrup eller Jo-
hansson tycks ha uppmärksammat den

tyska haveriundersökningen. Om de i
och för sig känt till den, men utan att
acceptera slutsatserna, skulle man ha
väntat sig någon form av argumenta-
tion men en sådan lyser med sin från-
varo. Berättelsen om Ormen Friske
hade stelnat i en form.
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”INGEN AV Ormen Friskes
unga hjältar kan väntas vara
vid liv”. Så raljerande rappor-

terade svenske konsuln i Hamburg,
Torsten Bergendahl, 30/6 1950 till UD
i Stockholm i ett så kallat telefono-
gram (Hmb:s arkiv, R90/1950). 

Bergendahl var en 60-årig UD-vete-
ran och vasariddare som 1949 tillträtt
sin post i Hamburg. Under kriget hade
han varit stationerad i Moskva som
pressattaché och vicekonsul, dessför-
innan hade han tjänstgjort i Warszawa.
Närmast kom han från en befattning på
UD:s pressavdelning (Sveriges Stats-
kalender). Bergendahl var den ansva-
rige svenske myndighetspersonen i ef-
terspelet till Ormen Friske-tragedin. I
Hamburg kom också vicekonsul Karl
Reinius och extra konsulatstjänsteman
Karl-Arne Sjögren att arbeta med Or-
men Friske.

Martin Bahrs tyska undersökning,
adresserad till Bergendahl, var daterad
10/7. I en skrivelse till UD 19/7 tog
Bergendahl på ett diplomatiskt sätt av-
stånd från slutsatserna och vittnesmå-
len där. ”Det synes icke alls uteslutet,
att det kan ligga till som fiskaren
[Lass, förf. anm.] tror, och chefen för

Wasserstrassenamt [Bahr, förf. anm]
är inne på samma tankegång… [men]
…det är enligt min mening alldeles för
tidigt att yttra sig om hur olyckan till-
gått, vilket för övrigt troligen aldrig
kan bliva fullt klarlagt” och vidare
”…tyskarna [vill] gärna framhålla att
det vore de rådande förhållandena vid
Helgoland, vilken ö som bekant är ut-
rymd, som hade sin beskärda del i
olyckan” (Bilaga 6; jfr kap. ”Helgo-
land – bombmål i Nordsjön”).

Huvuddragen i Martin Bahrs utred-
ning hade då blivit kända för svenska
medier i form av ett nyhetstelegram
från den tyska nyhetsbyrån DPA, i TT-
översättning infört i många svenska
tidningar 12/7. Det var således först tre
veckor efter haveriet som den svenska
allmänheten nåddes av uppgifter om
att bombningar av Helgoland kunde ha
spelat en roll vid Ormen Friskes un-
dergång.

Information via släktingar
Följande dag hade Malmötidningarna
utförligare uppgifter. ”Brittiska flyget
körde ut Ormen Friske i dödsstormen”
rubricerade Skånska Dagbladet sitt re-
ferat (13/7) och Kvällsposten skrev
samma dag: ”Brittiska bombövningar
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blev Ormen Friskes öde?” Det var
Mac och Gerhard Mattus, bröder till
den omkomne Sigurd Mattus, som
hemkomna från Tyskland försett Skå-
netidningarna med information.

Bröderna Mattus, bosatta i Jönkö-
ping, hade omedelbart efter att kata-
strofen blivit känd rest ner till Slesvig
och deltagit i eftersökningarna. Åke
Nilsson från Karlshamn, bror till be-
sättningsmannen Hans-Emil Nilsson,
hade också varit på plats. (Fig. 84, 85,
87–97.) Martin Bahr hade samtidigt
som han skickade sin utredning till
konsul Bergendahl i Hamburg sänt ko-
pior till dessa anhöriga.

Karlshamns Allehanda hade några
dagar senare (15/7) en utförlig artikel
baserad på Åke Nilssons uppgifter. 

På annat håll kom utredningen att
presenteras med starka reservationer,
ja med omvända förtecken. Aftonbla-
det hade den 13/7 en tvåspaltare under
rubriken ”Ormen Friskes besättning
dukade under av trötthet”. I texten
konstaterades visserligen först att ”Ut-
redningen om orsaken till Ormen
Friskes förlisning innehåller en mängd
intressanta iakttagelser från de ögon-
vittnen som senast sett vikingaskep-
pet”. Artikeln nämnde sedan också det
bombregn som tvingade bort skeppet
från räddningen och att det krossades
mot undervattensklipporna. Inga na-
turväxta spant, ingen ek skulle ha kla-
rat sådana påfrestningar, hette det se-
dan. Därefter övergick tidningen egen-
domligt nog till att svartmåla besätt-
ningen: det hette att ”det mänskliga
materialet inte stod rycken i svårighe-

terna”, ”panik måste ha brutit ut” och
”även om räddningen inte var mer än
1200 meter borta var besättningen för
kraftlös för att kunna ta sig fram den-
na sista bit”. Den påstådda orkeslöshe-
ten berodde enligt Aftonbladet bland
annat på att besättningsmännen var ve-
getarianer! Inget av denna kritik mot
besättningen fanns i utredningen utan
uppgifterna får betecknas som fabrice-
rade i nedsvärtande syfte.

Bröderna Mattus reste några dagar
senare vidare till Stockholm. Av Ger-
hard Mattus efterlämnade papper
framgår att de där sökte upp de största
morgontidningarnas redaktioner, lade
fram sin rekonstruktion av olycksför-
loppet och ställde egna foton av vraket
till förfogande (GM:s samling). 

Uppgifterna refererades 18/7 i bl. a.
DN (”Ormen Friske flydde bombning
vid Helgoland”), SvD (”Bombanfall
ändade vikingafärden – Ormen Friske
tvingades vända av USA-flyg”) och
SDS:s Stockholmsredaktion (”Bomb-
ning av Helgoland blev indirekt Or-
men Friskes öde”). Också TT sände ut
ett referat som trycktes i många tid-
ningar, däribland Arbetet, GT och YA.

I DN intervjuades också bröderna
Mattus. De beskrev bland annat ska-
dorna på vraket: ”Borden ser ut som
vore de avklippta med en jättelik sax
[och det syntes] märken på vrakdelar-
na av de vassa klipporna”.

Uppgifterna fick trots sitt uppseen-
deväckande innehåll ändå en jämförel-
sevis blygsam utgörning och place-
ring. Ormen Friske-dramat hade inte
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längre samma nyhetsladdning som da-
garna direkt efter haveriet.

Konsuln dementerade
Konsul Bergendahl, som inte ville ac-
ceptera slutsatserna i den tyska utred-
ningen, såg sig ändå föranlåten att age-
ra, nu med ett skärpt tonläge. Han gick
ut med en dementi. Men eftersom han
som diplomat inte offentligt kunde kri-
tisera tyska myndigheter – eller sven-
ska tidningar – var det ”en släkting till
en av besättningsmedlemmarna” – en
omskrivning för Gerhard Mattus, vil-
ken citerats av den amerikanska ny-
hetsbyrån United Press – som fick klä
skott. 

Så här skrev Bergendahl till UD och
berättade om sitt ingripande:

”Mina farhågor besannades i någon
mån i går eftermiddag, då ett par här-
varande tidningar förhörde sig hos oss
rörande riktigheten av ett meddelande
från United Press i Stockholm enligt
vilket hr Mattus, som sade sig ha gjort
grundliga undersökningar i trakten av
ön Pellvorm ”stellt fest” [”slår fast”,
förf. anm.] att Ormen Friskes under-
gång egentligen var beroende av den
brittiska bombfällningen. Jag har blott
hört Stockholmstelegrammet upplä-
sas, för övrigt i tvenne olika versioner,
båda dock innehållande orden ”stellt
fest”. Utom de kategoriska uttryck,
vilka funnos i Stockholmstelegram-
met i övrigt, märktes att det skulle va-
ra mycket lätt att misstolka uttrycken
och genom någon rubrik göra engels-
männen missnöjda. Särskilt uttrycket
”stellt fest” gjorde, att jag ansåg mig

böra begagna mig av det av United
Press gjorda erbjudandet till att söka
mildra de uttryck som förekommo i
Stockholmstelegrammen. Detta sked-
de med den här i avskrift närslutna tex-
ten, vilken var avsedd som ett tillägg
till meddelandet från Stockholm, om
detta intogs av någon tidning.” (Bila-
ga 6.)

Så här löd dementin (19/7) i svensk
översättning (tysk text, se Bilaga 7):

”Det svenska konsulatet har med
anledning av dagens United Press-te-
legram från Stockholm tillfrågats om
Ormen Friskes undergång. Enligt det-
ta telegram tror en släkting till en av
besättningsmedlemmarna sig kunna
fastställa att Ormen Friske förolyckats
i samband med en brittisk bombfäll-
ning mot Helgoland. Det svenska kon-
sulatet förklarade, att det väl känner
till vittnesmålet från den där nämnda
fiskaren. Utifrån detta vittnesmål, och
därför att också andra vittnesmål mås-
te tas i betraktande, har konsulatet in-
te kunnat dra samma slutsatser. Sär-
skilt därför att ytterligare rapporter
kvarstår så skulle det ännu vara för ti-
digt att uttala en åsikt i denna sak”. 

Bergendahl fortsatte i sitt brev till
UD:

”Enligt ett sent i går kväll mottaget
telefonmeddelande från United Press,
hade utsändandet av Stockholmstele-
grammet sedermera avstyrts. Samti-
digt hade man till Stockholm vidare-
befordrat ett meddelande, som utgjor-
de en omstuvning av det mig här läm-
nade, här närslutna. United Press
platsredaktör i Hamburg tyckte väl, att
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Fig. 103. En icke
namngiven ame-
rikansk militär
talesman 
betecknar Or-
men Friskes un-
dergång som
”ytterst tragisk”.
Svenska Dag-
bladet 22/7
1950.
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man på så sätt åstadkom ett slags för-
siktigt avfattad dementi av Stock-
holmskontorets pressmeddelande,
utan att detta direkt vederlades. Såvitt
vi hittills kunnat finna, har United
Press ovannämnda meddelande från
Stockholm inte hunnit inflyta i dagens
morgontidningar. Så gott var det” (Bi-
laga 6).

Samma dag publicerades ett Reu-
ters-telegram från Hamburg där vice-
konsul Karl Reinius dementerade upp-
gifterna om att Ormen Friske ”skulle
ha fallit offer för brittiska bombfäll-
ningsövningar vid Helgoland 22 juni”.
Vikingaskeppets vrakdelar bär inga
spår av bombträffar, sade Reinius vi-
dare (TT-Reuters i MT 19/7 1950; Re-
uters var och är en brittisk nyhets-
byrå).

TT sände 18/7 ut ett telegram som
sammanfattade de uppgifter som efter
bröderna Mattus ingripande samma
dag publicerats i DN m. fl. morgontid-
ningar. I samma telegram sades också
att vicekonsul Reinius avfärdat upp-
gifterna som grundlösa eftersom inga
spår fanns av kulor och bombträffar
(YA 19/7 1950).

”En ytterst tragisk händelse”
Men Bergendahls och Reinius huvud-
värk var därmed inte över, för den 22/7
publicerades ett telegram från United
Press i GP m. fl. tidningar. ”Ameri-
kanska tredje flygdivisionens hög-
kvarter i London meddelade på freda-
gen att bombplan bedrivit övningar
över Helgoland den 22 juni och där-

igenom kan ha vållat Ormen Friskes
förlisning” [förf. kurs.] hette det.

SvD hade samma dag ytterligare en
kommentar från bombhögkvarteret:
”Normalt utförs dessa övningar på
6000 meters höjd eller mer och det in-
nebär att våra flygare knappast kan ha
lagt märke till det svenska skeppet om
det nu av stormen eller andra orsaker
kommit in på övningsområdet. Det var
en ytterst tragisk händelse” [förf.
kurs.] sade den amerikanske pressoffi-
ceren till tidningen (fig. 103).

Samma uppgifter återgavs också av
Reuters: ”Då Ormen Friske gick under
i Nordsjön var en del av våra bombare
i verksamhet över Helgoland den 22
juni, framhöll en representant för
USA:s 3:e flygdivision på lördagen
men tillade att man inte fått några rap-
porter om att något fartyg siktats inom
målområdet” (TT-Reuters i Ny Dag
24/7 1950).

Sensationella uppgifter
Uppgifterna var sensationella och en
bekräftelse av vad fiskarna Lass och
Wellnitz vittnat om. Också Bergen-
dahl fick genom pressen reda på att
amerikanarna berättat att de från baser
i England verkligen bombat Helgo-
land samtidigt med Ormen Friskes un-
dergång. Han frågade UD efter fler
uppgifter samtidigt som han gjorde
fullständigt klart att han själv tyckte att
saken egentligen saknade betydelse
och lämpligen borde ignoreras:

”I själva saken vore måhända att
tillägga att vi, såsom redan torde vara
klart, icke så mycket tro på att en
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Fig. 104–106 (3 sidor). Londonambassadören Gunnar Hägglöfs egen-
händiga förtroliga brev där han beskriver den information han fått av
britterna om de amerikanska bombningarna och anmärker att informa-
tionen inte får utnyttjas gentemot amerikanska myndigheter. UD:s ar-
kiv.
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bombfällning kan ha haft någon större
betydelse för fartygets undergång. Be-
sättningen kom ju inte någon vidare
väg mot Holland under hela dagen den
21 juni då fartyget vid olika tider ob-
serverades av fiskare. Vad som då var
fel, vet man icke, om det icke var en
fullständig brist i allmänhet på förut-
sättningar för en färd av detta slag…”
(Bergendahl till Kumlin, Bonn 23/7
1950; UD:s arkiv, R19 D/574.)

Bröderna Mattus energiska aktivitet
fortsatte dock att irritera och nådde ef-
terhand också högre upp i UD-hierar-
kin. Ett utrikesråd och två tunga am-
bassadörer, de i London och Washing-
ton, kopplades in. Utrikesrådet Sture
Petrén, chef för UD:s rättsavdelning,
skrev 11/8 till ambassadör Gunnar
Hägglöf i London och bad denne att
för de anhörigas skull försöka få fram
fler uppgifter. Petréns skivelse inne-
håller f. ö. också en sarkasm som ka-
raktäriserar bröderna Mattus aktivitet
som ett ”äreräddningsförsök” för bro-
dern och dennes olyckskamrater
(UD:s arkiv, R19 D/574).

Jönköpingsbröderna Mattus anklaga-
des i samma veva öppet av en tid-
ningsdebattör, Gunnar Almstedt – un-
der rubriken ”Ormen Friske och tysk
revisionspropaganda” – för att agera
som verktyg för tyska intressen i Hel-
golandsfrågan. Gerhard Mattus repli-
kerade bistert: ”Det är naturligtvis be-
stickande att ’två bröder från en pro-
vinsstad’ kan vara mer initierade än en
vicekonsul i Hamburg. Och att ’de nå-
got naiva svenskarna står i särklass

bland dem i vilken tysken i gemen an-
ser sig ha rätt kräva snabb och sympa-
tisk förståelse’‚ är kanske en smula
tvivelaktigt, då vi tillhöra den ras, som
tyskarna likviderade i tusental för blott
några år sedan” (Almstedts artikel i
manuskriptkopia och brev från G.
Mattus till G. Almstedt 24/7 1950,
GM:s samling; se också kap. Helgo-
land – bombmål i Nordsjön).

Ambassadör Hägglöf i London fick så
småningom en diskret diplomatisk be-
kräftelse från britterna att bomber
fällts över Helgolands hamn den aktu-
ella dagen, dock inte av brittiska plan
men väl av amerikanska. Hägglöf
skickade då, 23/8, två olika brev till
Petrén på UD. I ett maskinskrivet så
kallat handbrev hette det att vederbö-
rande brittiska myndigheter deklarerat
att brittiska flygare inte fällt några
bomber mot Helgoland den aktuella
dagen, och om någon bombfällning
ägt rum ”så skulle knappast den rela-
tivt mycket ringa risk som en sådan in-
nebär för farvattnen kring Helgoland
hava kunnat avhålla ett fartyg att söka
nödhamn…” (UD:s arkiv, R19
D/574.) I ett egenhändigt skrivet, för-
troligt brev till Petrén samma dag ut-
vecklade Hägglöf sin rapport: 

”Vid samtal med brittiska vederbö-
rande har emellertid lämnats den upp-
giften att en amerikansk flygare utfört
bombfällning vid Helgoland just den
dag varom här vore fråga. Endast nå-
gra få bomber hade fällts. Observatö-
rer i luften och på marken hade följt
bombfällningen och därmed inte iakt-
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Fig. 107. UD i Stockholm begär att ambassadör Erik
Boheman i Washington ska följa upp uppgifterna om
att USA-flyg varit i aktion samtidigt som Ormen Friske
havererade. UD:s arkiv.



MÖRKLÄGGNINGEN

tagit någon anmärkningsvärt. Ingen
hade sett något av Ormen Friske.
Ovanstående upplysning har lämnats
strängt förtroligt av brittiska vederbö-
rande. Denna upplysning kan icke
åberopas gentemot amerikanska ve-
derbörande” (fig. 104–106).

Uppgiften om att bombningen var
begränsad stämmer inte med hur de
tyska vittnena upplevde situationen
och inte heller med de uppgifter till
nyhetsmedierna som USA-flygets
pressofficerare lämnat. Bombningens
exakta omfattning framkom aldrig vid
tiden och har heller inte blivit känd se-
nare. Arkivavdelningen på amerikan-
ska Air Force Historical Research
Agency har kontrollerat sina handling-
ar beträffande 3:e flygdivisionen, som
var den enhet som bombplanen tillhör-
de, enligt de uppgifter som förmedla-
des av telegrambyråerna. Några upp-
gifter som kunde relateras till Ormen
Friske påträffades inte, däremot fanns
noteringar om att en annan Helgo-
landsincident av liknande typ utretts
tidigare samma år (brev till förf. från
R. M. Johnson, AFHRA 7/10 2003).
Resurser för egen forskning i de ame-
rikanska arkiven, inom ramen för det-
ta arbete, har saknats.

Rättschefen Petrén lät 30/8 bollen
gå vidare till ambassadör Erik Bohe-
man i Washington. Han informerade
denne om vad Hägglöf fått fram i Lon-
don och bad Boheman att ta upp frå-
gan med amerikanerna ”så att vi bliva
i tillfälle att besvara bröderna Mattus
framställning” (UD:s arkiv, R19
D/574; fig. 107).

Memorandum från USA
Besked från Boheman lät tydligen
vänta på sig. Sedan flaskpostbrevet (se
nästa kapitel) blivit omskrivet i tid-
ningarna 13/12 skickade UD ett på-
minnelsetelegram och frågade Bohe-
man om han hört något. Ambassaden i
Washington svarade: ”Beskickningen
den 19 oktober underhand frågat State
Department, om amerikanska flygplan
observerat Ormen Friske. Hittills ing-
et svar”. Svaret kom först 24/1 påföl-
jande år. Då överlämnade USA:s UD,
State Department, en PM där man
meddelade att man gjort en utredning
men att man dessvärre inte hade någon
information att lämna:

”State Department erkänner motta-
gandet av ett memorandum från den
svenska ambassaden den 19 oktober i
vilket en begäran framställs om några
USA-flygplan kan ha information om
det skandinaviska vikingaskeppet Or-
men Friskes försvinnande. Beklagligt-
vis har en särskild undersökning av
USA-myndigheter inte avslöjat några
uppgifter om försvinnandet. Det vill
synas som om den amerikanska rege-
ringen inte kan bistå ytterligare i den-
na sak” (UD:s arkiv, R19 D/574;
fig. 108, 109).

Bombningen lyser således helt med
sin frånvaro i det amerikanska svaret
som enbart rör sig med begreppet ”in-
formation”.

Hur besvärad den svenske Hamburg-
konsuln var av Helgolandsfrågan an-
tyds i en skrivelse till utrikesministern
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Fig. 108. Washingtonambassadören Erik Boheman
rapporterar till utrikesrådet Petrén om att han inte fått
fram något mer än State Departments PM. UD:s arkiv.



Fig. 109. Amerikanska UD:s (State department) PM
blev sista ordet därifrån i utredningen om Ormen Frisk-
es undergång. UD:s arkiv.
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i Stockholm 26/8 1950. Bergendahl
berättade där att några tyska fiskare
oanmälda dykt upp på konsulatet för
att be konsuln framföra till britterna att
det måste bli ett slut på bombningarna
av Helgoland så att ön kunde återupp-
byggas. Bergendahl ville av fruktan
för att journalister skulle få nys om
uppvaktningen inte ta emot männen på
sitt kontor (”särskilt med hänsyn till de
svårigheter som ofta uppstår i vårt yr-
ke genom pressorganens onödiga eller
oriktiga notiser ansåg jag mig böra
ordna så att det icke kunde påstås att
delegationen blivit mottagen”) utan
han pratade en stund (”vänligt”, un-
derstryker han) med fiskarna inte på
sitt kontor utan i väntrummet – alltså
inofficiellt.

Avfärdade slutsats
Bergendahl avfärdade i samma skri-
velse den slutsats i Martin Bahrs ut-
redning där det talades om Ormen
Friskes goda sjövärdighet och besätt-
ningens kompetens. Enligt Bergen-
dahl sökte Bahr i och med detta ”tyd-
ligen giva relief åt sin samtidigt uttala-
de uppfattning att bombningen och
förhållandena å Helgoland i övrigt va-
rit en indirekt orsak till olyckan”. 

Konsuln avslutade sin analys: ”Det
är lätt att förstå att man från tysk sida
även söker utnyttja Ormen Friske-
olyckan i diskussionen även om det så-
vitt man kan se alltjämt inte framkom-
mit tillräckliga skäl för att sätta olyck-
an i mera direkt samband med bomb-
fällningsövningarna” (UD:s arkiv,
R19 D/574).

I en skrivelse 2/9 1950 fortsatte
Bergendahl att ta avstånd från slutsat-
serna i den tyska utredningen. Under
det han i tidigare brev endast antytt
kritik och gjort insinuationer om expe-
ditionens förutsättningar skyllde han
nu öppet olyckan på brister hos skepp
och besättning: ”När stormen hårdna-
de till, kan det starkt betvivlas, att Or-
men Friske som uppgivits haft ett
djupgående av omkring 60 cm och en-
ligt fackmäns utsago måste anses ha
varit otillräckligt bemannad och som
dessutom uppenbarligen icke förde
många personer med sjövana, kunnat
manövreras med någon säkerhet.” Att
skeppet och liken inte uppvisade några
bombskador var också enligt konsul
Bergendahl ett argument (vilket tidi-
gare torgförts av vicekonsul Reinius,
se ovan). Vittnesuppgifterna talade
emellertid om att Ormen Friske tving-
ats till att plötsligt manövrera bort från
riskområdet och att bomberna, som
föll också i vattnet, således kom att få
ödesdigra följder utan att skeppet i och
för sig behövde få någon direktträff.

”Tyvärr kan jag icke finna, att något
vittnesmål eller andra hållpunkter hit-
tills blivit tillgängliga, vilka kunde
möjliggöra en säker slutsats när, hur
eller var olyckan skett”, avslutade
Bergendahl. Till skrivelsen bifogade
Bergendahl en karta där han förlagt
den undervattensklippa, där skeppet
antagligen gick under, på ett betydligt
större anstånd från Helgoland än vad
sjökortet visar (Bilaga 8, fig. 150).

En granskning av handlingarna vi-
sar att konsulatet vid det laget också
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gjort ett fåfängt försök att rubba tro-
värdigheten hos skepparen Wilhelm
Lass genom att hos hamnkaptenen i
Hörnum begära att de övriga besätt-
ningsmännen på dennes fiskekutter
också skulle höras. Lass bästeman
Gustav Wellnitz avgav då ett vittnes-
mål, som helt stämde med skepparens.
Till yttermera visso bekräftade besätt-
ningsmän från en rad andra kuttrar
som vid tillfället sökt skydd på Helgo-
land, att Lass och Wellnitz verkligen
befunnit sig på den plats som de upp-
givit (Bilaga 3).

Lass och Wellnitz hade också i sin
hemmahamn Hörnum haft möjlighet
att studera Ormen Friskes förskepp
som bogserats in dit av en fiskarkolle-
ga, Hans Junge, och då kunnat konsta-
tera att det rörde sig om samma båt
som de sett vid Helgoland.

Att konsulatet skrivit direkt till
hamnkaptenen i Hörnum orsakade en
fnurra på tråden mellan konsulatet och
den tyska sjöfartsbyrån. Chefen, Bahr,
förklarade i en skrivelse till konsulatet
28/7 1950 att sådana frågor i fortsätt-
ningen borde gå genom hans kontor,
på det att inga missförstånd måtte upp-
stå (Hmb:s arkiv, R90 /1950).

Teknisk undersökning
Frågan om en besiktning eller teknisk
undersökning av vrakdelarna berördes
flera gånger i korrespondensen mellan
det svenska Hamburgkonsulatet och
Wasser- und Schiffahrtsamt i Tönning.
Den 1/8 1950 skrev vicekonsul Reini-
us till Martin Bahr och bad honom se
till att en vrakdel som spolats upp vid

St. Peter (en ca 7 m lång del av bord-
läggningen) tillvaratogs för en eventu-
ell besiktning (Hmb:s arkiv, R90/
1950; fig. 97, 98).

Bahr rapporterade vid ett samtal
med konsulatet att vrakdelen ifråga
hade tagits upp på land och att han var
beredd att lämna all erforderlig hjälp
vid den av konsulatet, i Reinius brev,
aviserade sakkunnigundersökningen.
Bahr slog också larm om att förskep-
pet som låg på turistön Sylt blivit en
attraktion i hamnen. Det förekom att
turister och pojkar från orten klättrade
omkring på det, plockade med sig sa-
ker och karvade bort delar som souve-
nirer (PM 15/8 1950, Hmb:s arkiv,
R90/1950; jfr fig. 110). Kanske berät-
tade Bahr detta för att påskynda ett
svenskt beslut om undersökning. Men
förgäves. Hur länge förskeppet låg
kvar på kajen i Hörnum efter det att
konsulatet avfört undersökningspla-
nerna från dagordningen har inte gått
att fastställa men så småningom röjdes
det bort. 

Bahr återkom 26/9 med ett brev där
han informerade om att vrakdelen vid
St. Peter ursprungligen påträffats vid
Süderoog Sand. Den hade spolats flott
därifrån och drivit iväg till St. Peter.
Han var i brevet angelägen att få veta
vad som skulle göras med vrakgodset
och bad därför konsulatet meddela om
sakkunniga utsetts och vilka det i så
fall var. ”Om så önskas kan byrån ock-
så namnge sakkunniga (bärgare och
träbåtsbyggare)” tillade Bahr. Han er-
bjöd sig också att ställa myndighetens
tjänstebil till förfogande för att hålla
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kostnaderna nere för den svenska par-
ten (Hmb:s arkiv, R90/1950).

Under mellantiden hade frågan om
äganderätten till vrakdelarna lösts ge-
nom skriftväxling mellan UD, Frisk-
sportförbundet och Sten Schröders än-
ka (se kap. Efterspelet). Om detta ha-
de konsulatet också informerat Bahr.
Denne insisterade emellertid på att få
ett formellt besked och återkom i ett
brev 12/11 med frågan om inte en ex-
pertundersökning i linje med konsula-
tets brev 1/8 skulle genomföras innan
vrakdelarna fördelades bland de loka-
la upphittarna eller (i fråga om seglet
och tre sköldar) skickades hem till
Sverige: ”Zuvor bittet das Amt jedoch
noch um Mitteilung, ob noch eine Un-
tersuchung der Wrackstücke durch
Sachverständige gemäss dortigem
Schreiben vom 1. August 1950 statt-
finden soll.” (”Först ber byrån dock

dessutom om besked om i fortsätt-
ningen någon expertundersökning av
vrakspillrorna, enligt er skrivelse av 1
augusti 1950, ska äga rum”; Hmb:s ar-
kiv, R90/1950.)

Ingen publicitet
Bergendahl gav i sitt svar 23/11, såle-
des nu fem månader efter olyckan, be-
sked:

”Jag har härmed äran att bekräfta
mottagandet av er skrivelse av den 12
november liksom att hjärtligt tacka för
de åtgärder som ni vidtagit beträffande
vrakdelarna från Ormen Friske. I detta
sammanhang har jag äran att meddela
att det har beslutats att avstå från en
expertundersökning av vrakdelarna”
(Tysk text, Bilaga 9).

Inga som helst skäl angavs. Beslutet
fick på sin tid heller aldrig någon pu-
blicitet.
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venirjakt på
Ormen Friskes
förskepp på
Sylt. Ur Ham-
burger Freie
Presse 26-
27/8 1950.



Konsulatet aktualiserade således
frågan om en undersökning 1/8 och
avskrev den 23/11. Ingenting i källma-
terialet vittnar om att det var någon an-
nan än Bergendahl själv som fattade
beslutet, även om han i brevet till Bahr
döljer sig bakom en passivformule-
ring. Men segdragningen av det rimli-
gen helt okomplicerade ärendet anty-
der att oredovisade orsaker spelade en
roll.

Inget sjöförhör
Enligt den svenska sjölagstiftning som
gällde 1950 skulle det efter en sjö-
olycka ”av större omfattning eller svå-
rare art” med svenskt fartyg hållas sjö-
förhör. Ett sjöförhör kunde äga rum in-
för domstol eller svensk konsul. Om
”tillfredsställande utredning erhållits
genom utländsk myndighet” behövde
inget svenskt sjöförhör äga rum. Om
ett fartyg gick under med man och allt
kunde också kommerskollegiums sjö-
fartsbyrå (dåtidens statliga tillsyns-
myndighet, vars uppgifter överfördes
till sjöfartsverket när denna myndighet
senare upprättades) besluta om sjöför-
hör (Hiljding–Grenander 1946; Eric-
son 1964).

Paragrafen om sjöförhör gällde lik-
som hela sjölagen för alla svenska far-
tyg i alla farvatten, men enligt praxis
undantogs bland annat båtar som inte
tog passagerare eller last i förvärvssyf-
te, alltså vad vi i dag skulle kalla pri-
vata fritidsbåtar. I fallet Ormen Friske
var det således inte obligatoriskt med
sjöförhör, men ett sådant hade ändå
kunnat hållas, på initiativ av antingen

Hamburgkonsulatet, svensk domstol
eller kommerskollegiums sjöfarts-
byrå. Att framstötar från berörda i så-
dana fall ibland kunde erfordras fram-
går av departementschefens skrivning
i underlaget till den proposition som
resulterade i 1967 års nya sjölag:

”Ifråga om nöjesfarkoster kommer
sjöförklaring eller sjöförhör ibland till
stånd efter offentligt eller enskilt initi-
ativ” (NJA II:38 nr 167:3).

Något spår av sjöförhör eller andra
utredningar beträffande Ormen Friske
finns emellertid inte i konsulatets eller
kommerskollegiums arkiv. Någon no-
tering om att Martin Bahrs tyska ut-
redning skulle ha accepterats som sjö-
förhör i den svenska lagens mening
finns heller inte.

Hamburg var och är en livligt trafi-
kerad hamn och sjöförklaringar och
sjöförhör förekom flera gånger om året
vid Hamburgkonsulatet (KK:s sjö-
fartsbyrås arkiv, adm. sekt. F I:7) och
tjänstemännen där var således inte på
något sätt främmande för reglerna och
rutinerna. Karl-Arne Sjögren, som
tjänstgjorde vid konsulatet 1950, be-
rättade vid ett samtal med författaren
2003 att ärenden som berörde svenskt
sjöfolk förekom nästan varje dag. 

Sjöolyckor med svenska fartyg in-
blandade skulle enligt lag anmälas till
kommerskollegium och utreddes som
regel också ytterligare, på grundval av
sjöförklaringar, sjöförhör m.m. av den
sjötekniske konsulenten, som var en
självständigt arbetande befattningha-
vare vid kommerskollegiums sjöfarts-
byrå. Arbetsbelastningen på honom
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var stor: under 1950, till exempel, läm-
nade konsulenten, vars namn var Bo
Bergström, yttranden om 394 sjö-
olyckor ”av svårare beskaffenhet”.
Två av dessa handlade om fartyg som
förlist med man och allt. 

En genomgång av konsulentens ar-
kiv för 1950 och 1951 visar att utred-
ningar om sjöolyckor med fritidsbåtar
förekom, även om de var sällsynta. I
ett par fall har under dessa år till och
med fritidsbåtsolyckor undersökts
trots att det enbart varit frågan om ma-
teriella skador. Konsulentens rappor-
ter gör alla ett ytterst sakkunnigt och
samvetsgrant intryck (KK:s sjöfarts-
byrå, B I, vol. 69, 70, 71; C I, vol. 16;
F I:6. KK:s fartygsinsp. byrå, F Ia, vol.
20, 24, 27, 28).

Arkivmaterialet tiger om varför
kommerskollegium i fallet med Or-
men Friske inte tog de initiativ som
man enligt lag hade befogenhet att gö-
ra, speciellt som Hamburgkonsulatet
omedelbart avvisat slutsatserna i den
tyska utredningen och underlåtit att ta
initiativ till en undersökning av vraket.
En egendomlighet är att det i
kommerskollegiums arkiv ändå finns
en enstaka handling om Ormen Friske,
nämligen en kopia av skrivelsen 26/8
1950 från konsul Bergendahl till UD.
Av anteckningarna på dokumentet
framgår att det är UD som skickat över

handlingen, sedan man först hemlig-
stämplat den (KK:s huvudarkiv, F Ibb,
vol. 33).

Sjörättsexperten professor Nils Ti-
berg kommenterar på författarens frå-
ga att en möjlig förklaring till bristen
på utredning är att Ormen Friske-
olyckan hamnade i ett hål i regelsyste-
met (e-brev 13/12 2002). 

Möjligheten för regeringen att efter
svåra olyckor (”vid stor förlust av liv
eller egendom”) tillsätta en särskild
haverikommission, som sedan länge
funnits ifråga om flygolyckor, infördes
i sjölagen först 1967 (SFS 1967:48
§314) och reglerades då samtidigt i
sjöförklaringskungörelsen (SFS
1967:294). Senare inrättades också en
haverimyndighet.

Författarens bestämda intryck blir
emellertid att om någon direkt berörd,
i första hand tänker man givetvis på
Frisksportförbundet, bestämt och med
hänvisning till alla egendomliga om-
ständigheter vid haveriet – och med
hjälp av juridisk sakkunskap – gått ut
och krävt ett sjöförhör eller annan ut-
redning hade kommerskollegium fått
lov att kalla till ett sådant. Då hade
vittnesmålen kunnat skärskådas och
bombningarnas omfattning och roll
belysas. Att ignorera flaskposten (kap.
Flaskpost) som nu skedde hade också
varit omöjligt. 
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IUTREDNINGEN kring Ormen
Friskes förlisning förekom två
flaskpostbrev, varav särskilt ”num-

mer två” kom att bli uppmärksammat.
Den första flaskposten hittades vid

badstranden i Kampen på Sylt 13/7 av
en semestrande berlinare. Texten på
den lilla lappen, skriven med grönt
bläck, löd: Unser Schiff Ormen Friske
strandet an Helgoland (”Vårt skepp
Ormen Friske strandar på Helgoland”;
fig. 111). Genom några mellanhänder
skickades lapp och flaska (locket hade
emellertid upphittaren kastat bort) till
statens kriminaltekniska anstalt i
Stockholm som ganska snabbt gjorde
en undersökning, klar 7/8. 

”Det ifrågavarande brevet som av-
fattades på tyska språket innehåller en-
dast uppgifter om strandningsplatsen
något som de ombordvarande knap-
past kan ha ansett som mest viktigt att
meddela. I övrigt finns ingen under-
skrift, ingen begäran om hjälp och
inga hälsningar till de anhöriga” heter
det i SKA-rapporten (SKA:s arkiv,
E I:52, RD1074/1951; LD1058/1950).

Hade SKA 1950 verkligen erfaren-
het av vad folk i dödsångest i regel
skriver när de skickar flaskpost? Detta
omnämns inte. Stödde man sig på nå-

gon forskning i ämnet? Ingenting vitt-
nar om det. Att texten var på tyska var
knappast anmärkningsvärt eftersom
flera i besättningen tagit studenten.
Det enda konkreta i SKA-rapporten är
ett påpekade om att handstilens ”r” är
av tysk skrivstilstyp. Detta skulle allt-
så tyda på att det varit en tysk som hål-
lit i pennan och att flaskposten inte var
äkta. Någon jämförande skriftprovs-
undersökning gjordes aldrig. Om själ-
va texten, särpräglat nog skriven med
grönt bläck på en lapp med fläckar
som av rött bläck, hade SKA inget att
säga. (Parentetiskt kan nämnas att rött
bläck fanns ombord i och med att Si-
gurd Mattus brev hem är skrivna med
sådant. Handstilen på lappen liknar
dock knappast Mattus.) Buteljen un-
dersöktes och visade sig vara en eng-
elsk medicinflaska. Om sådana flaskor
funnits ombord på Ormen Friske kon-
trollerade SKA dock inte.

Flaskpost nummer två hittades om-
kring 1/9, alltså över två månader efter
olyckan, av en barnkoloniledare på en
plats mellan Hvidesande och Havervig
på den jylländska kusten. Han lämna-
de via en mellanhand in den till poli-
sen i närbelägna Ringkøbing, som 5/9
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Fig. 111. Flaskpost 1 är
skriven på tyska på en
ca 8 x 5 cm stor pap-
perslapp. Hamburgkon-
sulatets arkiv. Foto förf.

Fig. 112.
Flaskpost 2. Var detta ett sis-
ta nödrop från Ormen Fris-
ke? Hjälp! Ormen Friske!
Bombardemang! står det på
en lapp som hittades i en
flaska på Jyllandskusten två
månader efter olyckan. 
Fotokopia, SKA:s arkiv.
Se också färgbild 4.



skickade den vidare till SKA i Stock-
holm (fig. 112, färgbild 4). Fyndplat-
sen låg intressant nog helt nära den
plats där stoftet efter två av Ormen
Friskes besättningsmän spolats upp
under augusti. Flaskposten bestod av
en bit gulaktigt omslagspapper där det
med blyerts stod skrivet: ”Hjälp! Or-
men Friske! Bombardemang!” För att
komma åt lappen hade upphittaren sla-
git sönder flaskan utan att ta reda på
skärvorna. Dessa kunde heller inte
återfinnas senare (SKA:s arkiv, E I:36,
RD1920/1950; LD1336/1950).

Lades åt sidan
Inte förrän vid luciatid 1950 blev den
andra flaskpostens existens allmänt
känd i Sverige, och då genom att den
nämnts i en tidning i Köpenhamn. De
svenska tidningarna hängde på och
försökte få fram besked från SKA. Det
verkar som om man där inte riktigt vis-
ste vad man skulle säga. Harry Söder-
man, ”Revolver-Harry”, legendarisk
chef på SKA, sade till MT att han inte
alls kände till flaskposten. Men
laboratorieavdelningens chef Nils
Landin, som var Södermans underord-
nade, uttalade sig samma dag i AT och
beklagade sig över att den danska po-
lisen struntat i att skicka själva flaskan,
som han menade var det viktigaste
spåret. Aftonbladet hade fått fram ett
foto av lappen som man publicerade
samtidigt som man uppmanade läsar-
na att höra av sig om de kände igen
handstilen (MT, AT och AB 13/2
1950). I SvD dagen därpå, 14/12 sade
en anonym SKA-källa kryptiskt att

”Själva utformningen på brevet i flas-
kan tyder på att texten inte är av något
värde…”

Enligt tidningsuttalanden hade ex-
perterna på SKA diskuterat ärendet in-
gående men beslutat att lägga det åt si-
dan eftersom en skriftprovsundersök-
ning skulle bli omständlig och osäker.
Men ett formellt SKA-beslut dröjde.
När det så småningom kom, 24/4
1951, över ett halvår efter det att lap-
pen skickats in, hänvisade man till
UD:

”Eftersom undersökningar redan
gjorts genom utrikesdepartementets
försorg beträffande möjligheten att
Ormen Friske skulle ha förlist på
grund av beskjutning eller bombfäll-
ning och denna möjlighet på grund av
undersökningen har ansetts kunna ute-
slutas har det icke ansetts nödvändigt
att företaga någon ytterligare under-
sökning med anledning av denna
flaskpost”, hette det (Bilaga 10).

Tredje instansen
Någon kategorisk formulering från
UD:s sida som den som SKA hänvisar
till har inte kunnat påträffats i arkiven,
men bedömningen stämmer helt in på
andan i konsul Bergendahls skrivelser
där han tonade ner frågan om flyg-
bombningen, till exempel brevet av
den 2/9 (se kap. Mörkläggningen; Bi-
laga 8). De telefonkontakter och per-
sonliga kontakter mellan myndighe-
terna som förekom är möjligen ofull-
ständigt dokumenterade. Men att
Hamburgkonsulns rapporter kom att
bli ett argument för att avstå från en
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teknisk undersökning som kunnat ge
viktiga resultat tycks stå klart.

SKA blev därmed den tredje sven-
ska instansen, efter utrikesförvaltning
och kommerskollegium, som underlät
att vidta åtgärder som kunde ha spridit
ljus över olyckans orsaker.

SKA:s tafatta insatser i flaskpostfrå-
gorna, speciellt passiviteten i fråga om
den på svenska skrivna flaskposten,
står i en egendomlig kontrast till det
energiska arbete som anstalten lade
ner i samband med identifieringen av
de omkomna. Ansåg SKA-företrädar-
na att argumentet i skrivelsen, att det
skulle vara en stor apparat att jämföra
skrivstilarna, verkligen var bärande?
Det är ju ytterst svårt att tro. Det hand-
lade ju om endast 15 personer, alla
med släktingar som inom några dagar,
på anmodan av den lokala polisen, lätt
hade kunnat skicka in prov på de om-
komnas handstilar. SKA klagade som
ovan noterats på att flaskan kasserats
av upphittaren medan den som man
kan tycka lika självklara frågan om po-
tentialen hos en laboratorieundersök-
ning av själva lappen – papperet och
blyertsskriften – besynnerligt nog inte
nämns.

Spel bakom kulisserna
Många samtida iakttagare misstänkte
att förklaringen till SKA-underlighe-
terna var att det pågick något slags po-
litiskt spel bakom kulisserna. En in-
sändarskribent frågade: 

”Försöker man av hänsyn till främ-
mande makt förtiga en utredning som
är obehaglig för utländska ministerier

som skyndade sig att förneka ett bom-
bardemang då olyckan blev känd?” 

Skribenten, signaturen ”Öppet vi-
sir”, krävde en öppet redovisad, krimi-
nalteknisk utredning av flaskposten
(AT 4/1 1951).

När Åke Nilsson efter 50 år för för-
sta gången fick se en kopia av lappen,
identifierade han handstilen som sin
lillebror Hans-Emils (muntl. medd.
2002). SKA:s efterföljare, statens kri-
minaltekniska laboratorium (SKL) i
Linköping, gjorde 2002 på initiativ av
författaren (dock på Åke Nilssons be-
kostnad) en handstilsanalys där skrif-
ten på lappen jämfördes med de brev
hem som Hans-Emil Nilsson skrev
från Ormen Friske. SKL-experterna
noterade fler skillnader än likheter
men stannade för att det inte gick att
avgöra om det var samma skribent el-
ler inte:

”De gjorda iakttagelserna medger
inget uttalande i frågan om den om-
stridda skriften härrör från Hans-Emil
Nilsson eller ej…” heter det i SKL:s
sakkunnigutlåtande (brev till förf.
11/10 2002; SKL dnr 2002007853).

Att lappen är skriven av Hans-Emil
Nilsson är i ljuset av denna skrift-
provsundersökning mindre troligt.
Men att den skrivits av någon annan av
de 15 ombord är givetvis tänkbart. Om
flaskposten är äkta eller inte vet vi så-
ledes fortfarande inte. Enbart möjlig-
heten av att det var frågan om ett sista
desperat nödrop från Ormen Friske
borde rimligen ha föranlett en under-
sökning 1950. Det går inte att frigöra
sig från uppfattningen att det just var
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ordet ”bombardemang”, ett möjligt
vittnesmål om olycksorsaken, som
gjorde att dokumentet aldrig under-
söktes utan lades till handlingarna.

Om acceptabla skriftprov från alla de
omkomna kunde samlas in skulle en
jämförande handstilanalys av flask-
postbreven fortfarande kunna göras.
Då krävs emellertid avsevärt större
ekonomiska resurser än de som stått
till författarens förfogande.

Ett problem som kvarstår är att tex-
terna på lapparna kan vara är i kortas-

te laget för att handskriftsspecialister
ska våga dra bestämda slutsatser. Om
en sådan jämförande analys verkligen
skulle ge något utslag är därför osä-
kert.

Inget hindrar dock läsaren att själv
jämföra flaskpostbreven med namn-
teckningarna på duken i Ystad (fig.
145). Observera att på denna saknas
två omkomnas namn (Börje Persson
och Oskar Wahlberg) medan två som
gick iland före olyckan finns med
(Giel Bakker och Stig Larsson).
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SKEPPET Ormen Friske gick un-
der och massor av vrakdelar till-
varatogs. Det var föremål som

berättade något om haveriet och dess
orsaker. Om de undersökts fackmäs-
sigt kunde de ha berättat mycket mer.

Jag visar i boken hur spelet kring
vrakets öde fördes med tyska och
svenska myndigheter samt Frisksport-
förbundets ledning som huvudaktörer
och drar slutsatser om orsakerna till att
någon undersökning av skeppsläm-
ningarna aldrig gjordes. Att bearbeta
källmaterialet ur denna vinkel fram-
stod, utifrån min förförståelse, från
början som självklart. Men under ar-
betets gång blev jag uppmärksam på
att för många av de berörda var helt
andra perspektiv eller ”läsningar” av
vraket än som informationsbärare om
olycksorsaken aktuella. Genom att un-
dersöka olika inblandades agerande
och förhållningssätt, och därigenom
tolka hur de styrdes av den innebörd
som vrakresterna hade för dem, går det
att förstå dramats efterspel bättre.

Likaså blev det efterhand tydligt att
de föremål från skeppet som tillvara-
togs och i vissa fall också finns beva-
rade, liksom olika platser med anknyt-
ning till skeppet, spelat och fortsätter
att spela en aktiv roll i föreställnings-
världen.

Det följande avsnittet, som börjar
med en allmän inledning, är ett försök
att utforska vad ett sådant synsätt kan
ge.

Föremål med mening
Föremål kan rent allmänt studeras som
bärare av berättelser. En arkeolog som
jag känner brukar sprätta upp sin post
med en gammal pennkniv. Hon har be-
rättat att hon använder just den kniven
eftersom den är det enda föremål som
hon har kvar efter sin döde bror. Kni-
ven har en mening, ett affektionsvär-
de, långt utöver dess funktionella
egenskaper eller priset den skulle be-
tinga på en loppmarknad. Pennkniven
rymmer en berättelse, känd endast för
ägaren. Arvegods kan sägas bygga ett
gemensamt minne och på så sätt med-
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verka till att konstituera en familj (jfr
Klein 1995).

Men om min kollega skulle ta sin
gamla pennkniv i handväskan och för-
söka gå ombord på ett plan till New
York skulle hon kanske komma att gri-
pas som misstänkt flygplanskapare.
Den obetydliga kniven, som länge fört
en anonym tillvaro på hennes skriv-
bord, skulle om det ville sig illa kan-
ske hamna i TV-nyheterna och bli
känd över hela världen. I ett nytt sam-
manhang skulle pennkniven med an-
dra ord få en helt annan innebörd.

Saker som rycks bort från sin nor-
mala miljö kan helt plötsligt bli tydli-
ga, generera nya tankar. Detta var vad
dadaisten Duchamps demonstrerade
genom att ställa ut en flasktorkare och
en urinoar. Arkeologi kan sägas gå ut
på att göra osynliga föremål synliga.
Föremål kan också lysa med sin från-
varo som en utslagen framtand eller
dra uppmärksamheten till sig genom
att gå sönder: när väckarklockan inte
ringer eftersom batteriet är slut vaknar
jag inte när jag ska (jfr Cornell 1993;
Shanks 1998). Och vem skulle i dag
känna till Titanic, om fartyget istället
lyckligen nått New York? 

Inom minnespsykologin studerar
man hur olika slags ledtrådar eller ut-
lösande faktorer (engelska: ”cues”),
aktiverar minnescentra i hjärnan.
Människor, ord, bilder, miljöer, dofter
och beröringar kan verka som ”cues”
(Passer & Smith 2001:289ff). Också
föremål kan fungera på detta vis. Sa-
ker kan vara en förutsättning för att
minnas eller helt enkelt ”bra att tänka

med”. Pennkniven kan vara ett sådant
exempel. Min kollega säger att hon
ibland tänker på sin bror när hon öpp-
nar posten. Små och stora föremål som
vi samlat omkring oss kan sägas bilda
ett minnenas landskap (Cornell 1993).
Föremål fungerar som krokar att
hänga upp associationer, hågkomster
och berättelser på, inte så olikt hur fo-
toalbum – den första sak många försö-
ker få med sig ut när det brinner hem-
ma – eller samlingar med pressklipp
fungerar. Men inga föremål visar på
egen hand vägen till det som varit. De
lyser upp vår stig mot det förflutna en-
dast om vi redan förut vet om att de
själva hör dit, är reliker, föremål som
existerar både i dåtid och nutid: 

”Tingen har i dessa sammanhang en
förtätad, evokativ kraft. De kan rym-
ma så mycket information, så många
antydningar, de kan aktivera alla sin-
nen. Och samtidigt blir lagringsmeta-
foren missledande, eftersom tingen
ständigt laddas om i relation till äga-
ren, brukaren, betraktaren” (Löfgren
1995:156). 

Livscykler
Även om föremål inte äger något or-
ganiskt liv kan också de sägas ha livs-
cykler, ungefär som personer har lev-
nadsbanor. Människor är ju för övrigt
också materiella. Vi föds, åldras och
dör och under detta lopp äger otaliga
händelser rum, som vi har någon del i.
Vårt materiella åldrande känns ju tyd-
ligt inuti och kan heller inte döljas ut-
åt. Också artefakter är en gång nya, för
att sedan slitas ut, förfalla, gå sönder,
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tappas bort eller eldas upp. De hante-
ras av många olika personer och får en
kontinuitet som kan knyta ihop män-
niskor och sammanhang över tid och
rum. Deras biografi kan skrivas (Ko-
pytoff 1986; Shanks 1998).

Arkeologen är spontant ofta mest
intresserad av när ett fynd deponera-
des, att få en viss datering. En grupp
föremål som avsatts samtidigt på sam-
ma ställe kallas ofta för ett ”slutet
fynd”. Inom marinarkeologin använ-
der man ibland, om vrak, begreppet
”tidskapsel”. Men föremålen i det slut-
na fyndet har haft kortare eller längre
tidigare egna liv, som satt sina spår hos
dem om än kanske inte alltid lika på-
tagligt tydliga som exempelvis prober-
märken på vikingatida mynt. Man får
inte heller förutsätta att alla föremål,
bara för att de hamnade på en plats
samtidigt, stått i lika starka relationer
till varandra. Det har också alltid hänt
saker med fyndet sedan det hamnade i
jorden eller lade sig till ro på havsbott-
nen. Man kan därför hellre än att se på
det slutna fyndet som ”ett fruset ögon-
blick” försöka öppna det för en dia-
kron analys (jfr Adams 2003:21ff).
Artefakter som hämtats från sin under-
jordiska tillvaro eller från sjöbottnen
kan t. ex. sägas börja ett ”nytt liv” och
kan en dag komma att ”återanvändas”
som forsknings- eller utställningsob-
jekt. De knyter på så sätt ihop nutiden
med förhistorien (Kopytoff 1986;
Shanks 1998).

En ung arkeolog som första gången
kommer till Nationalmuseet i Köpen-
hamn känner nog lite pirr inför Gun-

destrupkitteln, som han nyligen tentat
på – här är ju originalet! Rysningarna
inför Gallehushornen uteblir troligen
då han givetvis vet att det handlar om
kopior eftersom originalen för länge
sedan stals. Visst är guldhornen häfti-
ga – men skimret är inte detsamma.
Vari består denna tingens magi? Ge-
nom att vi känner deras historia och
hör sorlet som omger dem får de en
speciellt innebörd. Saker kan också sä-
gas få avtryck av eller impregneras av
relationer. De är då inte längre enbart
död materia utan har en egen historisk
laddning, en aura, successivt upp-
byggd under livscykeln.

Vissa föremål kan enligt detta syn-
sätt bli som ”besjälade”, påminnande
om de helgonreliker som för troende
katoliker symboliserar helgonets spe-
ciella relation till Gud. En helgonrelik
är materiellt sett både ting och män-
niska – helgonen kan anses leva kvar
bland människorna (Appadurai 1986,
Shanks 1998 båda med ref. till Walter
Benjamin; Cornell 1993). Med ett syn-
sätt av detta slag är det inte bara män-
niskan som är subjekt och tingen ob-
jekt utan också vice versa. Ting kan
ses både som uttryck för relationer och
som skapare av relationer. Mening kan
ses som summan av relationer mellan
människor och ting (Glassie
1999:41ff).

Fynden – en förteckning
Någon sammanställning över vrakfyn-
den från Ormen Friske gjordes aldrig
vid tiden för tragedin. Mycket är sedan
länge utplånat och den följande rekon-
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struerade förteckningen bygger på ex-
cerpering och sammanvägning av de
arkivkällor, skriftliga källor och foton
som i övrigt använts för detta arbete.
Att beläggens kvalitet därför starkt va-
rierar säger sig självt. Uppgifterna från
tiden har när det varit möjligt kom-
pletterats. I första rummet gäller det
för de föremål som fortfarande finns
bevarade och som kunnat lokaliseras i
museisamlingar, i arkiv och i privat
ägo.

Fyndförteckningen är ett exempel
på arkeologins traditionella sätt att

ordna evident material genom att se till
observerade och mätbara egenskaper.
Utan att på något sätt göra anspråk på
att vara fullständiga, objektiva eller
sanna återspeglar uppgifterna föremå-
lens fakticitet och materialitet. 

Immateriella egenskaper låter sig
svårligen uppmätas på samma sätt
men kan däremot i konkreta fall ändå
delvis rekonstrueras, något som bely-
ses i det diskussionsavsnitt som följer
efter förteckningen.
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Fig. 113A-B. Fragment av
bordläggningen, bevarat
hos Eiderstedts hem-
bygdsmuseum, 
St. Peter Ording, 2003.
Teckning och foto
D. Undeutsch.
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Fig. 114. Vrakspillror påträffades de första dagarna längs kusten upp till
30 nm från Helgoland. 1. Förskeppet. 2. Akterskeppet. 3. Del av ba-
bordssidan, sköldar. 4. Del av mittskeppet, mast, rå, segel. 5. Sköldar,
rorkult m.m. 6. Del av drakhuvudet. 7. Kompassen. 8. Flaggan. 9. Sköld. 
Se motsvarande kartnummer i tabellen ”Vrakdelar”. Karta förf. efter un-
derlag i Hamburger Freie Presse. Jfr fig. 77.
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Fynden – en diskussion
Det följande avsnittet är ett försök att
vidga studiet av fynden genom att dis-
kutera kontexter, innebörd, tolkning
och associationer (jfr bokens inled-
ning). Den följer fyndförteckningens
ordning. Texten griper delvis tillbaka
på den föregående framställningen
men perspektivet är förskjutet.

Vrakdelarna. Ormen Friske var ett
träskepp utan barlast och sjönk inte, så
något vrak på bottnen fanns eller finns
inte. Av föremål, som senare inte syn-
tes till, hade en del tyngre saker säkert
kastats ut och sjunkit omedelbart vid
olyckan på Helgolandshyllans grunda
vatten – kristallvaserna till exempel,
man kan associera till Medelhavets al-
la amforor – medan annat hållit sig fly-
tande kortare eller längre tid och drivit
iväg med strömmen för att därefter
sjunka på större djup ute på öppna
Nordsjön. Ytterligare föremål kan ha
spolats upp på stränderna som odefini-
erbart skräp av det slag som alltid dri-
ver in på en öppen kust. Användbara
saker och trävirke som dugt till ved har
säkert också senare tillvaratagits utan
att upphittarna känt sig manade att an-
mäla det. Hur stort detta ”spill” var
kan inte bedömas, i synnerhet som att
en förteckning av skeppets inventarier
vid avresan saknas. 

Av skrovets tillvaratagna delar finns
en del amatör- och reportagefoton
samt enkla beskrivningar i pressen vil-
ket gjort det möjligt att se hur det bru-

tits upp och skissera ett möjligt hän-
delseförlopp. 

Fyra större delar återfanns: förskep-
pet (en ca 14 m lång vrakdel), akter-
skeppet (en ca 9 m lång vrakdel), en bit
av babords bordläggning (en ca 7 m
lång vrakdel) och ytterligare en ca 4 m
lång bit av bordläggningen. Foton på
den sistnämnda delen, som i handling-
ar kallas ”mittparti”, saknas. Den på-
träffades samtidigt som mast, rå och
segel – av dessa finns heller inget foto
– vilket kan betyda att den på något
sätt var intrasslad i tågvirket. Det kan
ha handlat om ett sjok av styrbordssi-
dan. En rekonstruktion (fig. 115) visar
schematiskt hur dessa skrovdelar san-
nolikt satt. 

Av fotona av vraket framgår att kö-
len bräckts mellan spant 11 och 12
(spanten räknade förifrån). Detta var
precis akter om kölsvinet, som vilade
på spant 8 till 11. Kölsvinet ser på fo-
tona helt ut medan mastfisken slitits
loss och spräckts itu. Skrovet är knäckt
snett över från spant 11 på babordssi-
dan till spant 13 på styrbordssidan.
Bordläggningen på bägge sidor, unge-
fär mellan spant 1–2 och 16–17, har
brutits loss ungefär vid slaget, dvs vid
övergången mellan botten och sida.
(Fig. 81, 82, 84, 87–94, 97, 98.)

Författaren gick 2003 igenom foto-
na med Bror Westerlund, förman när
skeppet byggdes. Vi enades om att
skador av detta dramatiska slag, då kö-
len gått av och bordläggningen
knäckts, sannolikt endast kunnat upp-
stå om skeppet gått på grund med stor
kraft. 
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Fig. 115. Vid haveriet bröts Ormen Friskes itu omedelbart akter om köl-
svin och mastfisk och längs bordläggningen. Olika grå nyanser beteck-
nar vrakdelar som är kända från foton eller beskrivningar. Om de svarta
partierna saknas uppgifter. Figuren är schematisk.



Fig. 117. Or-
men Friskes
bjärtmålade
drakhuvud på
Schiffahrtsmu-
seum Nordfri-
esland. Foto
från museet
2003. Jfr färg-
bild 1.
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Fig. 116. Föremål från Ormen Friske utställda på Schiffahrtsmu-
seum Nordfriesland, Husum. Foto från museet 2003. Jfr fig. 117
och färgbild 1.
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Fig. 118. Sköld, upphittad 1950 och ommålad. 
Foto från H. J. Kühn, Kiel, 2003.



Det finns flera möjliga händelseför-
lopp. Antingen har skeppet gått på
grund under segel. Att skrovet hållit
ihop en kort stund efter en sådan
grundkänning är inte omöjligt, men
med nedfallen mast och rigg släpande
i sjön har det inte gått att styra utan va-
rit helt prisgivet. Att masten påträffa-
des ihop med en bit av skrovet betyder
att besättningen inte kunnat kapa sig
loss från den. Det kan inte därför inte
ha dröjt innan det svårt skadade skro-
vet vattenfyllts och helt brutits isär. Ett
annat tänkbart händelseförlopp är att
stormbyarna först slitit sönder riggen.
Att hålla styrfart har då varit omöjligt
och sjön har slagit in över skrovet, som
hamnat i marvatten och i detta tillstånd
slagits itu mot klipporna.

Det ursprungliga antalet sköldar på
Gokstadskeppet anges av utgrävaren
Nicolaysen till 64. Diametern var 94
cm. Fästa vid en balk på insidan av re-
lingen överlappade de varandra och
täckte århålen och hade alltså inte kun-
nat hänga ute vid rodd. Sköldarna var
omväxlande svarta med gul sköld-
buckla respektive gula med svart. Ni-
colaysen lade för övrigt märke till att
sköldarna på håll skulle kunna ha gett
ett synintryck av en rad månskäror
(Nicolaysen 1882:62f). 

Första säsongen, 1949, var antalet
sköldar på Ormen Friske av foton att
döma 32, således halva Gokstadskep-
pets antal. Sköldarna hängde, som det
verkar, löst i tampar, fästa inombords.
Foton visar att sköldarrangemanget
ändrades radikalt inför 1950 års färd.

Dels fördubblades antalet sköldar och
de kom därför att överlappa varandra.
Några hade enligt breven från besätt-
ningsmännen (kap. Östersjön) tappats
vid ovädret i Östersjön. När skeppet
anlände till Ystad syns 23 sköldar på
babords sida (fig. 57) och på ett foto
från Kielkanalen syns 29 stycken på
styrbords (fig. 75). Foton visar att
sköldarna 1950 också monterades
högre än 1949 vilket rimligen var nöd-
vändigt för att århålen skulle gå fria.
Surrningsmetoden hade också övergi-
vits och sköldarna var nu fastskruvade
mot relingen, samtidigt som de låg an
mot denna med undersidan av den
mellersta av baksidornas tre tvärslåar
(jfr t. ex. fig. 32 och 69). 

Varför denna förändring? Det kan
ha varit en utseendesak. En hel sköld-
rad kan han också ha setts som ett
skydd mot skvätt och stänk, praktiskt
vid utomsskärssegling.

Fynden visar att Ormen Friskes
sköldar var mindre än Gokstadskep-
pets: diametern på de tre sköldar som
finns bevarade på museet i Husum är
71 cm. En sköld som är bevarad hos
H. J. Kühn i Kiel är 73 cm. En sköld
som Verner Skov i Esbjerg hittade och
fick behålla var 75 cm (brev till förf.
från Schiffahrtsmuseum Nordfries-
land 15/5 2003; brev från Kühn till
förf. 9/12 2003; UD:s arkiv,
R 19D/574).

På det danska vikingaskeppet Hugin
1949 hade man tvingats hissa upp
sköldarna rejält för att de inte skulle
täcka århålen, med resultat att de då
kom att skymma sikten för besättning-
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en helt. Genom att Ormen Friskes
sköldar var mindre kunde denna olä-
genhet delvis undvikas. (Skillnaden i
storlek medförde att ”månskäreeffek-
ten” uteblev, om nu någon slogs av
detta.) På Viking 1893 hade man und-
vikit problemet med rodden genom att
nöja sig med ett antal sköldar som in-
te var större än att årorna gick att
sticka ut i mellanrummen. För övrigt
togs, som tidigare påpekats, sköldarna
på detta skepp in när skeppet stack till
sjöss (Nicolaysen 1882:62f; Andersen
1932; Røjel 1949; jfr Falk 1995:69f).

Hur många sköldar som hittades ef-
ter haveriet har varit omöjligt att fast-
ställa. Tre stycken, som i alla år förva-
rats hos familjen Liermann på Pell-
worm, insamlades 1998 av Schif-
fahrtsmuseum Nordfriesland, Husum
och är sedan dess museiföremål (fig.
116, färgbild 1). En sköld hittades på
ön Hooge av pojken Hans Joachim
Kühn, som målade ett vikingaskepp på
den, hade den som leksak och som
fortfarande har den kvar (fig. 118).
Ödet ville att Kühn så småningom
skulle bli arkeolog med båtar som spe-
cialitet (brev från Kühn 9/12 2003).
Tre sköldar skickades till Sverige
1950 eller 1951 av hamnkapten Car-
stensen i Husum (brevväxling E. Nils-
son, Å. Nilsson, H. Lindgren, SFF:s
arkiv, E I:56). Enligt denna korrespon-
dens var tanken att Frisksportklubben
i Halmstad skulle få en av dessa som
ett tack för en gåva till insamlingen åt
de omkomnas familjer, men detta
tycks inte ha blivit av (A. Tärnås
muntl. uppg. 2003). En annan sköld

skulle skickas till frisksportarklubben
i Motala, dit den omkomne Gustav
Reis och den sjukavmönstrade Stig
Larsson hört, men inte heller denna
nådde den tänkta adressaten (K. E.
Hallberg muntl. uppg. 2003). En tredje
skulle skickas till frisksportarmajoren
Ernst Killander i Stockholm, som ha-
de bett om detta, men om så skedde är
obekant. Klart är däremot att frisk-
sportarklubben i Karlshamn fick en
sköld, som sattes upp i klubbstugan.
På skölden fästes Hans-Emil Nilssons
foton från färden. Han hade från Ystad
postat oframkallad film till en kamrat,
Lennart Mattsson. Efter ett antal år
togs fotona ner och därefter också
skölden, som kasserades (L. Mattsson
muntl. uppg. 2003).

Seglet var en gåva från flottan som
Schröder låtit klippa isär, färga och sy
ihop igen (brev till Karlskrona örlogs-
bas 23/5 1949, SS:s samling). Att det
skulle vara randigt tycks ha varit som
en självklarhet för honom, säkert av
samma skäl som att sköldarna skulle
ge en tydlig association till förteelsen
”vikingaskepp” (jfr kap. Båten och be-
sättningen). Sedan seglet tillvaratagits
skickades det till Sten Schröders föräl-
drahem i Arvika, en villa som seder-
mera övertogs av en bror till Sten. Där
ska det länge ska ha legat på vinden
men finns nu inte längre kvar
(T. Schröder muntl. uppg. 2003).

En stor mängd föremål från skeppet
hade de första dagarna hittats i sjön el-
ler på stränderna och gruppen från
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Fig. 119. Ormen Friskes kompass och en
kristallvas med Ormen Friske-gravyr. Fö-
remålen finns hos Sten Schröders son
Ted. Foto förf. 2002.

Fig. 120. Kompassen var
en gåva till Sten Schröder
från tillverkaren vilket
framgår av följesedeln.

Fig. 121. ”Vikingaskeppets
kompass hittad”. Klipp ur tysk
lokaltidning 29/6 1950.
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Fig. 122. Gokstadskeppets
rorkult. Efter Nicolaysen.

Fig. 123. Ormen Friskes rorkult finns
bevarad hos Ted Schröder, Göteborg.
Privat foto 2003.



Frisksportförbundet plockade med sig
några av dessa saker hem i sin bil. Det
handlade om Silvakompassen som flu-
tit iland i sin låda och den snidade ror-
kulten, kopierad efter Gokstadskep-
pets. Att just dessa saker valdes ut får
ses som värderande samtidigt som fö-
remålen var av hanterlig storlek. Des-
sa starkt symbolladdade ting överläm-
nades så småningom till Sten Schrö-
ders familj. Rorkulten på Gokstad-
skeppet var 108 cm lång, av ask med
snidad drakornamentik och målad i tre
färger (Nicolaysen 1882; fig. 122). Or-
men Friskes var 130 cm lång, med
snarlikt snideri men enbart fernissad
(fig. 123). Tyckte Schröder (och hans
nautiske rådgivare Sam Svensson) att
skeppet skulle bli mer lättstyrt med en
längre rorpinne? Vi vet inte svaret, in-
te heller om man provade sig fram
med olika storlekar och utformningar
av rodret som många, kanske de flesta,
av de senaste årtiondenas många vi-
kingaskeppsprojekt tvingats göra.
Svensson var i alla fall mycket nöjd
med segelegenskaperna (Appendix)
och ett väl avvägt sidoroder är i såda-
na sammanhang en viktig faktor.

Vilken innebörd hade då vrakdelarna
för de olika inblandade? Det är uppen-
bart att det beroende på olika perspek-
tiv fanns många olika Ormen Friske-
vrak.

För de anhöriga var givetvis beskedet
om haveriet en fruktansvärd chock.
Omedelbart efteråt kan de ha haft ett
visst hopp om att deras pojke miraku-

löst räddats. Första nyhetsdagen före-
kom för övrigt också ogrundade ryk-
ten om enstaka överlevande, som kan
ha närt sådana förhoppningar. Släk-
tingarnas första fråga när hoppet var
ute var sedan inte: Hur gick det till?
utan: Har man hittat honom? När
olyckan blev känd begärde kyrkoher-
den Daniel Ekblad, pappa till Gunnar
Ekblad, att svenskt flyg skulle spana
över Tyska bukten, ett önskemål som
inte villfors utan av svenska myndig-
heter betecknades som orealistiskt.
Viss brittisk flygspaning ägde däremot
på svenskt önskemål rum den 27/6 och
28/6. Den blev helt resultatlös (UD:s
arkiv, R19D/574).

Utlandsresor 1950 krävde ledig tid,
pengar, språkkunskaper och pass, nå-
got som gemene man i Sverige inte ha-
de. Det rådde valutarestriktioner. För
de flesta anhöriga var en resa till Tysk-
land, för att på plats söka svar på frå-
gor om olyckan, omöjlig. För majori-
teten av de anhöriga var tidningarnas
reportage och nyhetsfoton budbäraren
om och tolkaren av den olycka som
drabbat deras nära och kära. Att vrak-
fyndet kunde rymma viktig informa-
tion om hur det hela gått till var inget
som de i det läget slogs av eller enga-
gerade sig i.

– Far och mor tog det hårt. De ville
inte rota i orsaken till olyckan, sade
Erik Wahlberg, bror till Oskar Wahl-
berg, i ett samtal med författaren 2003.

Tre anhöriga, Åke Nilsson, Gerhard
Mattus och Mac Mattus, bröder till
saknade besättningsmän, reste emel-
lertid så snart de hann ner till olycks-
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området. De tre var mellan 30 och 40
år, med borgerliga yrken och troligen
bland de mest språkkunniga och
världsvana bland släktingarna. De be-
sökte både Sylt och Pellworm, där Or-
men Friskes för- respektive akter-
skepp fanns och de diskuterade have-
riet med sjöfartsbyråns chef Martin
Bahr i Tönning, strandfogden och lä-
raren Hermann Paulsen på Süderoog,
hamnkaptenen i Husum, Theodor Car-
stensen och andra tyska befattningsha-
vare (fig. 84–85, 87–97).

Visserligen påträffades inte krop-
parna efter Hans-Emil Nilsson eller
Sigurd Mattus så länge som Åke Nils-
son och bröderna Mattus var kvar i
området men någon tvekan om att de
hade omkommit rådde inte. Åke Nils-
son, Gerhard Mattus och Mac Mattus
gick in för att få ett grepp om omstän-
digheterna vid olyckan och för den
skull bemödade de sig om att komma
på god fot med de tyska myndighets-
personerna. Tyskarna visade å sin sida
stort tillmötesgående vilket medförde
att Gerhard Mattus och Åke Nilsson
fick sig tillsänt kopior av det tyska ut-
redningsmaterialet, när det efter några
veckor låg klart. Därmed kunde de ak-
tivt bidra till att göra det känt i Sveri-
ge, något som UD:s rättschef Sture
Petrén irriterat kallade för ärerädd-
ningsförsök under det att Hamburg-
konsulatet gjorde sitt bästa för att läg-
ga locket på hela affären (se kap.
Mörkläggningen). Ytterligare tecken
på det goda förhållandet mellan de tre
svenskarna och de tyska handläggarna
är att Theodor Carstensen senare slöj-

dade flaskskepp föreställande Ormen
Friske i Husums hamn (en plats som
skeppet i verkligheten aldrig anlöpte)
som gåvor till Åke Nilsson och Ger-
hard Mattus (fig. 147, färgbild 2). Car-
stensen med familj hälsade senare
också privat på i Karlshamn och bod-
de i familjen Nilssons sommarstuga
(Å. Nilsson muntl. uppg. 2003). Och
när svenskvännen Hermann Paulsen
någon tid efter händelserna avled, klis-
trade Gerhard Mattus in dödsannonsen
i sitt fotoalbum intill brodern Sigurds
foton från Ormen Friskes färd och si-
na egna kort på vraket (GM:s sam-
ling). 

Åke Nilsson och Gerhard Mattus
tog ganska många foton av vraket,
bland annat närbilder på brottet i kö-
len, men någon dokumentation i or-
dets egentliga mening handlade det in-
te om. De besatt själva ingen skepps-
teknisk kompetens och under sitt be-
sök framförde de ingen begäran om
någon fackmässig besiktning. Att vra-
ket kunde bära på viktig information,
tillgänglig för sakkunniga, var inte
omedelbart aktuellt heller för dem. 

Den 3/7 hölls i Husum en minnes-
stund för de tre döda som då återfun-
nits och skulle sändas hem per tåg i
sammanlödda zinkkistor. I samband
med denna tog Åke Nilsson initiativ
till en sjöbegravningsceremoni för de
tolv besättningsmän som då fortfaran-
de saknades. Från en kustbevaknings-
båt sänktes 6/7 kransar i havet på en
plats utanför kusten (kap. Efterspelet)
(fig. 99–101). Efter ceremonin reste
bröderna Mattus och Åke Nilsson
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hem. Åke Nilsson koncentrerade där-
efter sitt engagemang till att få till
stånd ett minnesmärke för de omkom-
na i närheten av haveriplatsen. Efter
skriftväxling med de ansvariga som
han lärt känna vid Tysklandsbesöket
samt med UD och Hamburgkonsula-
tet, kom man överens om en plats vid
Gamla kyrkan på Pellworm (se nedan,
Minnesplatser). 

Den 12/7 skrev prästen Daniel Ek-
blad till kungs och vädjade om ett
svenskt initiativ till utökad spaning
från båt, utfästande av belöning m. m.
Då saknades fortfarande tolv man, in-
klusive sonen Gunnar. Prästen förde
också draggning på tal. Efter en snabb-
utredning betecknade regeringen åt-
gärderna som utsiktslösa och avslog
begäran (UD:s arkiv, R19D/574).

Också Daniel Ekblad reste så små-
ningom till Tyskland. Han anlände till
Tönning 7/8. Den 9/8 övertygade han
sig på bårhuset i Husum om att ett ny-
ligen påträffat illa sönderslaget lik var
sonen Gunnar. Detta trots att arm-
bandsklockan som den döde bar av-
gjort inte var den som sonen tidigare
haft och trots att tandlagningarna en-
ligt sonens tandläkare i Bromma, som
granskat ett tandkort som en tysk tand-
läkare fyllt i efter att ha undersökt den
dödes tänder, inte heller verkade stäm-
ma. Statens kriminaltekniska anstalt
accepterade ändå Ekblads identifie-
ring, och avblåste utredningen (SKA:s
arkiv, E I:36 RD1920/1950). Den dö-
des klocka visade sig dock vid en se-
nare kontroll tillhöra Sigurd Mattus
och ärendet fick tas upp igen. En

svensk rättsodontolog kunde då efter
en ny grundlig genomgång av den dö-
des tandstatus påvisa att den helt stäm-
de med den som dokumenterats på
röntgenbilder som tagits när Sigurd
Mattus vid ett tidigare tillfälle skadat
huvudet vid en motorcykelolycka.
Brev från Ekblad till SKA och andra
inblandade i saken vittnar om att präs-
tens drivkraft att få begrava sin son var
så stark att han förnekade de fakta som
talade emot hans egen identifiering,
vilken enligt vad han själv skrev hade
gjorts helt på känslomässiga grunder
(SKA:s arkiv, E I:36 RD1920/1950)
(se också nedan under Minnesplatser).
Det finns inga uppgifter om att Ekblad
vid Tysklandsbesöket intresserade sig
för skeppsvraket.

För Frisksportförbundet blev haveriet
mycket problematiskt. Egentligt in-
tresse för vraket saknades (se diskus-
sion i kap. Efterspelet och Vikingar i
det kalla kriget). 

Sam Svensson, Sten Schröders rådgi-
vare, hade kommit verkligheten
mycket nära då han i tidningsuttalan-
den, innan den tyska utredningen bli-
vit känd, antytt möjligheten av att
skeppet råkat ut för en grundstötning
eller minsprängning. Men i sitt odate-
rade manuskript (Appendix) skriver
han gåtfullt att olycksorsaken ”aldrig
kommer att bli känd”. Han kan omöj-
ligen ha varit okunnig om att stora de-
lar av vraket tillvaratagits, eftersom
detta rapporterades i alla tidningar på
nyhetens första och andra dag. Att
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Svensson, som rimligen var den sak-
kunnigaste av dem som kände till
skeppet, skulle haft ett starkt intresse
av att studera vraket verkar, sett ur da-
gens perspektiv, helt självklart. Något
belägg för att han gjorde det finns dock
inte och inga tidningsuttalanden av
Svensson sedan den tyska utredningen
offentliggjorts har påträffats. Svens-
son nämnde heller inte ett ord om Or-
men Friske för sin mångårige nautiske
brevvän i Åbo, Lars Grönstrand. De
två experterna och segelfartygsälskar-
na Svensson och Grönstrand utväxla-
de under en lång följd av år med ojäm-
na mellanrum långa utförliga brev om
historiska skeppsbyggnadsproblem
som de var för sig eller gemensamt
brottades med och olika segelsjöfarts-
frågor (L. Grönstrands samling). Att
Ormen Friskes haveri måste ha känts
smärtsamt för Svensson får tas för gi-
vet men källorna tiger (se diskussion i
Appendix). Att Sam Svensson och för-
mannen Bror Westerlund skulle ha in-
gått i den haveriutredning som borde
ha skickats till olycksområdet verkar i
efterhand rimligt.

För de tyska myndigheterna var vrak-
spillrorna snarast ”grovsopor” utan
större värde och utan någon speciell
betydelse. Så snart som möjligt borde
Ormen Friske-delarna städas bort från
stränderna, alternativt skickas tillbaka
till ägarna eller överlämnas till upphit-
tarna som bärgarlön, det är den inställ-
ning som skiner fram i skrivelserna till
det svenska Hamburgkonsulatet. Ex-
empelvis skrev kustuppsyningsman

Weidmann på Pellworm 2/8 1950 till
konsulatet i Hamburg och meddelade
att vrakdelen på Pellworm (akterskep-
pet) utgjorde ett hinder där den låg på
öns yttersta vall mot Nordsjön. Han
bad om besked om svenskarna gjorde
anspråk på vrakdelen eller om den
kunde utlämnas till den fiskare (Lier-
mann) som bärgat den (UD:s arkiv,
R19D/574; Hmb:s arkiv R90/1950).

Hur många fartygs- och flygplans-
vrak, hur många döda hade inte drivit
iland här under krigsåren och tiden
närmast efteråt? Alltför många. Men
nu var det ju fred och av juridiska och
diplomatiska skäl kunde inte kustbe-
vakningen röja upp innan svenska
myndigheter beslutat om något slags
undersökning. Det var ju en svensk båt
och alla döda var svenska medborgare.
Tyska myndigheter hade på basis av
sin undersökning, med vittnesmålen
från fiskarna och omständigheterna i
övrigt, sin bedömning av olyckssam-
manhanget klar och höll sig av skrift-
växlingen med det svenska konsulatet
att döma på det hela taget neutralt av-
vaktande till vad utfallet av den tek-
niska undersökningen skulle tänkas
bli. Fast några små påpekanden kan
man hitta: sjöfartsbyråns chef Bahr ut-
talade sig till en konsulatstjänsteman
om den vrakdel som flutit iland vid St.
Peter: ”Besiktningen av detta sista
vrakfynd synes bekräfta teorin, att
skeppet brutits sönder mot något fasta-
re material än en sandbank” (konsu-
lats-PM 15/8 1950 efter samtal med
Bahr, Hmb:s arkiv, R90/1950).
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Från tysk sida fanns emellertid ock-
så ett visst antikvariskt intresse. För-
skeppets drakfigur togs om hand av
upphittaren Hans Junge och vidarebe-
fordrades efter att en tid ha förvarats i
hans källare så småningom till museet
i Husum. En avslagen bit av drakhu-
vudet togs också om hand. Den del av
bordläggningen som flöt iland vid St.
Peter härbärgerades av Eiderstedts
hembygdsmuseum. I museets inventa-
rium för 1970 finns delen registrerad,
men var då i dåligt skick eftersom den
stått utomhus. Efter författarens fråga
2003 hittade museet i ett magasin en
ca 37 x 9 cm stor rest av föremålet (e-
brev till förf. från D. Undeutsch 23/10
2003; fig. 113).

För läraren Hermann Paulsen kom ha-
veriet att få en speciell känslomässig
betydelse. Paulsen hade ett nära för-
hållande till Sverige i och med att han
studerat och bott i Sverige och att hans
hustru Gunvor var svenska. Den sven-
ska flagga som han täckte det först på-
träffade liket med var hans egen och
att han ägde en sådan berodde på att
han före kriget hade arrangerat som-
marläger för skandinaviska ungdomar.
Denna dimension av Paulsens engage-
mang för Ormen Friskes besättnings
öde utvecklade han själv vältaligt i fle-
ra brev till Gerhard Mattus och Åke
Nilsson (GM:s och ÅN:s samlingar). 

Paulsen samlade ihop föremål som
flutit iland på Süderoog, den ö där han
själv med familj var enda fastboende
och som han var ägare till. I ett brev till
Åke Nilsson 4/11 1950 sade Paulsen

sig vara beredd att ta hand om masten
och använda den som flaggstång, ef-
tersom hans gamla stång hade knäcks
i en storm. Visserligen anförde han en-
dast en praktisk aspekt på saken men
eftersom flaggor helt tydligt var myck-
et viktiga saker för honom så får man
också se önskemålet som symboliskt.
Han fick också genom Åke Nilsson en
ny svensk flagga att hissa på Süder-
oog, som ersättning för den som skick-
ats med kistorna. Dessvärre var den
nya väl stor för sitt ändamål, skrev
Paulsen i sitt tackbrev, och bad att få
byta ut den mot en något mindre. Paul-
sen erbjöd sig också att ta hand om
seglet, men då hade det redan på Doris
Schröders önskan skickats till Sverige
(ÅN:s samling). 

Fiskaren Nickels Liermann på Pell-
worm fick så småningom besked om
att han kunde behålla Ormen Friskes
akterskepp med styråra och drakstjärt,
som han bärgat. Han lät vraket bli en
turistattraktion. Under det att förskep-
pet på Sylt såvitt känt snart eldades
upp så stod akterskeppet kvar på Pell-
worm i nästan 40 år, uppställt i Lier-
manns trädgård, där hans familj be-
drev kaféverksamhet (”Strandcafé”)
under turistsäsong (fig. 133, 134). Det
påminde där om en vikingatida läm-
ning, en skandinavisk symbol och av-
bildades i resehandböcker (t. ex. am
Zehnhoff 1979) och till och med på
vykort. Det alltmer sönderfallande
vraket röjdes bort först omkring 1988.
Liermanns omsorg om skeppet kan
kanske också ses som karaktäristisk
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för den respekt öbor oftast hyser för
dem som omkommit på sjön och för
gamla vrak. Havet ger och havet tar,
alla fiskare vet att varje gång de ger sig
ut på sjön kan vara den sista. 

Nickels Liermann avled 1998 och i
samband med det tillvaratog personal
från Schiffarhrtsmuseum Nordfries-
land, Husum, några delar av vraket
som motstått tidens tand (Seidel
1998). Det var akterstävens figur och
tre sköldar. Föremålen finns nu på mu-
seet i Husum. På museet finns, enligt
brev därifrån 15/8 2002 till författa-
ren, följande föremål numera bevara-
de: Drakhuvudet med kropp, drak-
stjärten och tre sköldar. I samband
med 50-årsminnet av tragedin ordnade
museet en utställning, baserad förut-
om de hos Liermann insamlade före-
målen, på förskeppets drakhuvud som
tidigare anskaffats, eget arkivmaterial
samt på uppgifter och foton som redi-
gerats av en TV-fotograf med firma i
Hamburg, Harald Haack, och en på
Pellworm verksam reporter, Karin
Lipski (fig. 116, 117, färgbild 1).
Schleswig-Holsteins lokal-TV sände
dagen före minnesstunden på Pell-
worm 2000 ett reportage med historis-
ka bilder och en intervju med Gisela
Junge, en dotter till Hörnumfiskaren
Hans Junge.

För tysk-frisiska fiskare rent generellt
var haveriet ännu ett argument för att
förhållandena vid Helgoland borde
normaliseras, dvs bombningarna upp-
höra, fyrar tändas, en sjöräddningssta-
tion inrättas osv. Reinhold Kobs näm-

ner saken i sitt vittnesmål och den
spontana uppvaktning som konsul
Bergendahl blev utsatt för är exempel
på detta, liksom att Ormen Friskes för-
lisning tas upp som argument i Cuxha-
ven-kampanjen (kap. Efterspelet; Bi-
laga 11). Några skriftliga belägg för att
tyska myndigheter försökte dra poli-
tiska växlar på haveriet finns inte, vil-
ket naturligtvis inte hindrar att myn-
dighetspersoner privat kan ha delat
och uttryckt fiskarnas åsikt. Något
stöd för konsul Bergendahls påståen-
den (t. ex. brev till UD 10/7 och 26/8
1950; kap. Mörkläggningen; Bilaga 6)
att analysen av haveriet från tysk sida
styrts av inställningen i Helgolands-
frågan har inte påträffats. Med tanke
på Bergendahls i övrigt så öppenhjär-
tiga rapporter hem till UD tycks det
också osannolikt att han i denna fråga
skulle ha haft ytterligare information
som han inte fört vidare. Den som vill
förneka att Ormen Friske gått under
strax utanför Helgoland och att det
fanns något slags samband med bomb-
fällningen måste ogiltigförklara ögon-
vittnena Lass och Wellnitz, något som
Bergendahl, trots ansatser, inte lyckats
med (kap. Mörkläggningen). 

För de svenska myndigheternas del
tog Ormen Friske-affären slut i april
1951. Konsulatet i Hamburg hade vid
det laget avstyrt idén om en teknisk
undersökning av vraket och varken
konsulatet eller kommerskollegium
hade aktualiserat något sjöförhör.
Merparten av de materiella lämningar-
na hade förstörts som en konsekvens
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av att svenska myndigheter inte till-
skrivit dem någon som helst betydelse.

Washington hade lämnat sitt PM
som UD låtit sig nöja med. SKA hade
avslutat det sista identifieringsfallet
och avskrivit flaskposterna. Handling-
arna begravdes i arkiven.

Besättningsmännen. Nio döda be-
sättningsmän identifierades och deras
stoft skickas hem till respektive familj
för begravning. Sex hittades aldrig.
Några av de saknade kan i och för sig,
helt omöjliga att identifiera, senare ha
begravts som okända på de ”kyrkogår-
dar för namnlösa” som finns på olika
håll längs den nordfrisiska och jyl-
ländska kusten. 

De döda blev i Tyskland föremål för
en undersökning, kallad Leichenbe-
sichtigung, ”likbesiktning”, vilket in-
nebar att en läkare gjorde en yttre
granskning av kroppen och upprättade
ett protokoll, där han bland annat an-
gav sannolik dödsorsak. Motsvarande
förrättning i Danmark kallades medi-
colegal ligsyn. Läkarutlåtandena tjä-
nade som underlag för dödsattester.

Uppgifter om de olika observerade
skadorna på kropparna, som vid en ut-
redning kunnat ge vissa ledtrådar till
haveriets förlopp, sammanvägdes al-
drig. Obduktioner, som eventuellt ock-
så kunnat ge mer än ”likbesiktning”,
gjordes inte eftersom det ur polisiär
synpunkt saknades misstankar om
brott. Obduktion genomfördes endast i
ett fall där det bedömdes vara helt nöd-
vändigt för identifieringen. När upp-
gifterna läckte ut 15/7 att Helgoland

bombats samtidigt som Ormen Friske
gick under kontrade konsulerna Berg-
endahl och Reinius med argumentet
att skeppet inte kunde ha träffats efter-
som några splitterskador inte fanns på
kroppar och vrak (se kap. Mörklägg-
ningen). Argumentet var inte speciellt
fast grundat eftersom det vid tidpunk-
ten fortfarande saknades tolv man, om
vilkas dödsorsaker man då inget vis-
ste. Endast de tre som dittills hittats
hade genomgått ”likbesiktning”.
Vrakdelarna hade inte alls undersökts,
endast beskådats. 

Tänderna på några av de döda som
inte kunde identifieras på annat sätt
undersöktes av tyska tandläkare som
skickade rapporter till SKA i Stock-
holm som lät sin expertis göra jämfö-
relser med de tandjournaler eller rönt-
genplåtar som myndigheten med hjälp
av de dödas släktingar kunnat lokali-
sera hos tandläkare och sjukhus i Sve-
rige. Jämförelser mellan den faktiskt
observerade tandstatusen och den som
gick att belägga skriftligt eller med
röntgen blev avgörande för att klara
upp den första förväxlingen av Sigurd
Mattus och Gunnar Ekblad. 

(Huvuddelen av uppgifterna om de
döda besättningsmännen i SKA:s ar-
kiv RD1920/1950, E I:36,
RD1074/1951, E I:52; också i UD:s
arkiv, R19D/574; Hmb:s arkiv,
R90/1950; SFF:s arkiv.) 

De döda besättningsmännens jordis-
ka rester undersöktes således i identi-
fieringssyfte men kunde också ha haft
betydelse för tolkningen av olycksför-
loppet, om sådana frågor ställts.
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Fig. 124. Bitar av Gunnar Ekblads islandströja och overall påträffade i
statens kriminaltekniska anstalts arkiv. Foto förf. 2003. Jfr färgbild 3.

Fig. 125. Ett fo-
to av Börje
Perssons
klocka bland
handlingarna i
statens krimi-
naltekniska an-
stalts arkiv. Fo-
to förf. 2003.



Personliga tillhörigheter. Klockor,
med instansade boett- och urverks-
nummer samt i ett fall också med ett
inristat urmakarnummer, visade sig re-
lativt lätt gå att spåra, särskilt som de
var köpta i Sverige. SKA frågade med
hjälp av lokala polismyndigheter ut
föräldrar och släktingar och lokalise-
rade på så vis i flera fall den uraffär
som sålt klockorna. 

Tre av de nio påträffade döda be-
sättningsmännen kom helt eller delvis
att identifieras med hjälp av de klock-
or som de bar. Börje Persson hade ex-
empelvis fått sin klocka, en Eterna, i
premium när han tog sin examen på
navigationsskolan i Malmö, och affä-
ren som sålt de fem premieklockorna
lokaliserades via fakturan i skolans rä-
kenskaper. En dansk urmakare sade i
utredningsmaterialet om klockan som
visade sig vara Börje Perssons att den
var ”en fin klocka, säkert inte köpt i
Danmark”. För de fem premieklockor-
na hade navigationsskolan betalt sam-
manlagt 635 kronor. Till klockan bar
Persson ett plastarmband, kanske nå-
got exklusivt vid denna tid.

Sigurd Mattus hade också en fin
klocka, en Tissot, som han köpt åtta år
tidigare, i Eksjö, där han gjort sin
värnplikt. Hans bröder kunde dock in-
te identifiera den. Det var inte förrän
urmakaren, Oskar Svensson, som sålt
den kunde lokaliseras med hjälp av
klockans nummer och med en kontroll
i sin journal bekräfta att det var Mattus
som varit köparen som saken helt klar-
lades.

Journalister noterade f. ö. att Sven
Åke Perssons klocka stannat på fem i
sju. Prov visade att urverket slutat fun-
gera (SvD 3/7 1950). På de foton på
Börje Perssons klocka som togs i iden-
tifieringssyfte ser man att den står på
tjugo över fem men om visarna då rub-
bats eller inte och om urverket var helt
eller trasigt framgår inte (fig. 125). Si-
gurd Mattus ur är skadat och det går
numera inte att se vad visarna stannat
på, och det gjorde det nog inte heller
1950 (fig. 146). Men en undersökning
kunde kanske ha gett svaret. Uppgifter
av detta slag borde kunna ha haft bety-
delse vid en utredning.

Ringar fungerade identifierande i
flera fall, ibland i kombination med
klocka. I ett fall kunde identiteten fast-
ställas med hjälp av en halskedja med
ett kors. 

I identifieringsarbetet laboratorie-
undersöktes en del kläder eller kläd-
trasor som påträffats på de döda be-
sättningsmännen. Gunnar Ekblad kun-
de således så småningom identifieras
med hjälp av en trasig islandströja och
en liten bit av en röd träningsoveralls-
byxa. I byxan satt en lapp med texten
HC som visade sig vara en kod inom
textilbranschen. Polisen fick fram att
tröjan hade tillverkats av Eiser i Borås
och fabriken kunde konstatera att den
varit av storlek 6 men att typen levere-
rats till så många grossister och åter-
försäljare att det var omöjligt att säga
något om var den var köpt. Gunnar Ek-
blads bror Magnus kände dock igen
den, han hade fått den i julklapp 1948.
Han hade inte använt den så mycket
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och lånade inför färden gärna ut den
till brodern. Sin overall hade Gunnar
Ekblad köpt när han gått med i Akade-
miska roddklubben i Stockholm 1949.
Ett avklippt prov av tröjan, byxans re-
sår och HC-lappen vilar, sedan de nu
en gång berättat sin historia, bland
miljoner dokument i riksarkivet (fig.
124; färgbild 3). Kanske får de stanna
där för tid och evighet eller åtminsto-
ne till dess att de av byråkratiska skäl
någon gång i framtiden kan komma att
gallras ut. 

Den som god simmare kände Sven
Åke Persson hade tjocka kläder och
stövlar på sig när han påträffades död.
Varför hade han det? Om det inte var
så att han slagit medvetslös och drunk-
nat omedelbart, hade han kanske för-
sökt hålla sig kvar ombord på vraket så
länge han orkade? Uteslutet är det in-
te. Han är den ende av de tre som hit-
tades inom de närmaste dagarna efter
haveriet som hade drivit norrut, mot
Sylt, dit också förskeppet förts av tid-
vattnet. I förskeppet låg för övrigt ett
löst livbälte – var det ett reservbälte el-
ler kan man tolka fyndet som att alla
ombord inte hade livbältet på? Av de
tre som påträffades dagarna efter ha-
veriet bar Sune Åkesson och Sven Åke
Persson livbälte men inte Sten Schrö-
der.

Av foton att döma var det endast för
hamnuppehåll och representationstill-
fällen som enhetlig klädsel fanns och
säkert också var påbjuden. Besättning-
en skulle se prydlig och representativ
ut. Klädfynden visar att besättnings-
männen till vardags använde sina pri-

vata kläder som var av rätt olika slag.
Träningsoveraller var vanliga ombord
men de förekom i olika kulör även om
det påsydda frisksportmärket var av
förbundets standardtyp. Visserligen
var alla ombord förenade av friskspor-
tarideologin, skeppet och färden. Men
åldersskillnaderna var rätt stora lik-
som den sociala bakgrunden så att det
fanns skillnader är naturligt. Med ett
större material hade det varit intressant
att studera denna aspekt. Rent allmänt
säger uppgifterna emellertid något om
hur besättningsmännen var utrustade.
Bomullen, yllet, naturgummit och kor-
ken regerade ännu. Vi är mycket långt
ifrån dagens superunderställ, fiberpäls
och Gore-Tex.

Polismannen Helmut Thiele begär-
de i ett brev 8/7 1950 till konsulatet att
få kassera de klädesplagg som dittills
tillvaratagits eftersom de legat länge i
vattnet och i princip var förstörda. Så
skedde sannolikt också.

Övriga föremål. Flaskposten med den
svenska texten ”Hjälp! Ormen Friske!
Bombardemang” och vem som even-
tuellt kan ha skrivit den har diskuterats
utförligt ovan (kap. Flaskpost). Själva
papperslappen var ett skriftligt vittnes-
börd men också ett föremål vars au-
tenticitet hade varit möjlig att under-
söka med laborativa metoder. Trots
uppmärksamheten den fick i massme-
dierna skedde detta aldrig. Kanske var
lappen riven från ett av de många
brödpaket som fanns bland provianten
vilket skulle ha gått att göra sannolikt
med hjälp av en teknisk analys av själ-
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Fig. 126. Bland dem som sörjde Ormen Friskes undergång var en flick-
klass i Rendsburg, en stad vid Kielkanalen. Klassen hade varit och tittat
på skeppet när det passerade och efter haveriet skickade de 11-åriga
flickorna brev och teckningar till Sverige. Foto förf. i Frisksportförbundets
arkiv 2003.
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Färgbild 1. Ormen Friskes drakhuvud med några sköldar i bakgrunden,
utställda på Schiffahrtsmuseum Nordfriesland, Husum. I bakgrunden
sköldar från skeppet. Foto från museet 2003. Jfr fig. 116, 117.
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Färgbild 2. En kartong som rymmer minnen efter den omkomne Sigurd Mattus
och hundratals dokument som vittnar om brodern Gerhards arbete för att få klar-
het i olyckan. Brevet är ett av dem Sigurd skrev och klockan den som han bar när
han omkom. Flaskskeppet var en gåva till Gerhard från hamnkaptenen i tyska
Husum. Privat foto 2003. Jfr fig. 146.
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Färgbild 4. Flaskposten med nödropet från Ormen Friske undersöktes aldrig.
SKA:s arkiv. Foto förf. 2003. Jfr fig. 112.
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Färgbild 3. Besätt-
ningsmannen Gunnar
Ekblad identifierades
med hjälp av rester av
en islandströja och en
vinröd träningsoverall.
SKA:s arkiv. Foto förf.
2003. Jfr fig. 124.
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Färgbild 5. Minnesstenen på Pellworm över de döda från Ormen Friske
vid 50-årsminnet 2000. Privat foto. Jfr fig. 128–130.
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va papperet. En eventuell beläggning
på ytan och själva det materiella i
skriften kunde också ha studerats.
Möjligen skulle det fortfarande gå att
få ut något av en sådan undersökning. 

Bland andra minnesföremål med
anknytning till olyckan som bevarats
kan nämnas ett antal barnteckningar.
När Ormen Friske passerade Rends-
burg vid Kielkanalen stod en skolklass
11-åriga flickor och deras fröken från
Altstädtische Mädchenschule i staden
och tittade på. Sedan haveriet blivit
känt lät fröken flickorna skriva brev
till Sverige och berätta om hur de läst
om Elsa Brändström, Selma Lagerlöf
och andra svenskar, hur tacksamma de
var för den svenska hjälpen till alla ut-
bombade människor i Tyskland och
hur ledsna de blivit när de fick höra ta-
las om Ormen Friskes haveri. De gri-
pande breven åtföljdes av teckningar
av Ormen Friske. Hur många brev som
kom från klassen är inte känt, inte hel-
ler vilka alla mottagare var. Tre av bre-
ven finns bevarade i Frisksportförbun-
dets arkiv (fig. 126). Åke Nilsson fick
också, enligt egen uppgift, några. 

(Uppgifter om personliga tillhörig-
heter och övriga föremål ur SKA:s ar-
kiv RD1920/1950, EI:36 och
RD1074/1951, EI:52; i UD:s arkiv,
R19D/574; Hmb:s arkiv, R90/1950;
SFF:s arkiv.)

Minnesplatser. Den 10 september
1950 hölls en minnesgudstjänst i Stor-
kyrkan i Stockholm för de förolycka-
de. Även om Frisksportförbundets
med flor behängda flagga fanns med i

kyrkan, framstår engagemanget från
förbundet som begränsat (fig. 127).
Organisatör av högtiden var major
Ernst Killander, en veteran inom rörel-
sen som inte längre satt i ledningen
men som ofta utnyttjades i offentliga
sammanhang. Det var också Killander
som minnestalade i kyrkan för frisk-
sportens räkning och inte, som man
kanske kunde ha väntat sig, den nyval-
de förbundsordföranden Per Dalenius.
Förbundssekreterare Harry Lindgren
noterade när han skrev förbundets
verksamhetsberättelse för 1950 ut-
tryckligen att det var på Killanders in-
itiativ, inte förbundets, som minnes-
gudtjänsten kom till stånd (Preliminär
rapport över verksamheten inom
Svenska Frisksportförbundet 1950,
Tage Olssons papper, Stensundssam-
lingen). 

Biskop Manfred Björkquist och
domprost Olle Nystedt officierade.
Många av de anhöriga deltog i guds-
tjänsten. UD var inbjudet och lät sig
representeras av en attaché. Till be-
gravningskaffet berättade Stig Lars-
son om Ormen Friskes färd. Gerhard
Mattus och Åke Nilsson redogjorde
för den tyska utredningen och vad som
där framkommit om bombningen av
Helgoland. 

Minnet av Ormen Friskes undergång
materialiserades därefter på två plat-
ser. På Pellworm, den ö dit vrakets ak-
terskepp fördes sedan det tillvarata-
gits, och vid platsen för bygget, frisk-
sportargården Stensund nära Trosa. 
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Fig. 127. Från minnesgudtjänsten i Stockholms storkyrka 10/9 1950. Stig
Nilsson med den florbehängda frisksportflaggan. Foto i Stensundssam-
lingen. 
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Fig. 128. En minnessten över de döda från Ormen Friske invigdes
påsken 1951 vid Gamla kyrkan på Pellworm. Tyskt nyhetsfoto.

Fig.130. Minnesste-
nen på Pellworm.

Sten Schröders
namn står överst på

kopparplattan. Privat
foto. Jfr fig. 128, 129

och färgbild 5.
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Fig. 129. Pellworm. Gamla kyrkan med tornruinen, som
genom sitt läge också är ett sjömärke. Privat foto 1966.
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Fig. 131. Turistkarta över Pellworm från 2000. Gamla kyrkan
med minnesstenen längst ut mot havet i väst (inringad). Ka-
féet där akterskeppet låg ligger vid Tammwarft söder om
kyrkan.

Fig. 132. Åke Nils-
son och pastor
Manfred Adam in-
för minnesguds-
tjänsten på Pell-
worm 2000. Privat
foto.
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Fig. 133. Ormen Friskes akterskepp som turistattraktion vid Strandcafé,
Pellworm. Privat foto 1966.
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Fig. 134. På den här gräsmattan låg Ormen Friskes akterparti
i nästan 40 år. Sten Schröders sonson Rasmus Schröder t. h.
Privat foto 2000. Jfr bilden ovan.



Den första minnesstenen för skep-
pets hela besättning som sattes upp var
den på Pellworm. Den är placerad vid
ruinen av tornet till St. Salvators kyr-
ka, kallad Gamla kyrkan, som ligger
vid öns västra udde. Tornet fungerar
också som sjömärke. Stenen är utfor-
mad med en relief överst och den tys-
ka texten ”Ormen Friske Schweden
gestrandet im Juni 1950 15 junge
Sportler fanden den Tod” (Ormen
Friske Sverige strandad i juni 1950 15
unga idrottsmän mötte döden). 

Råstenen skänktes av ett av Karls-
hamns stenhuggerier, Fernströms. Den
fraktades utan kostnad till Pellworm
av en tysk skeppare. Stenen formgavs
av hamnkaptenen Theodor Carstensen
i Husum och ett stenhuggeri i samma
stad i samförstånd med Hans-Emil
Nilssons familj i Karlshamn och
Frisksportförbundets kansli. Stenhug-
geriarbetet gjordes i Husum. Stenhug-
gerifirman hette för övrigt, av en egen-
domlig tillfällighet, ”Schröders änka”
(Karl Schroeder Witwe). En koppar-
platta med inskription beställdes i Sve-
rige. Schröders namn står för sig och
överst. Han var ju också äldst ombord.
Därefter följer de övriga, ordnade i fal-
lande åldersordning. Förnamnen re-
presenteras endast av initialer.

Åke Nilsson minns på min förfrågan
2003 inte vem som valde det Rune-
bergscitat (”Ej med klagan skall ditt
minne firas. Ej likt dens som går och
snart skall glömmas”)1 som präglades
på kopparplattan under de 15 namnen,
men säger att det kan ha varit fadern,
Emil Nilsson. 

Stenen avtäcktes vid en minnes-
stund påsken 1951. Sjömansprästen
Helge Hammarström och frisksportar-
nas representant Agne Windmark var
bland dem som talade från svensk si-
da. Från tysk sida medverkade bisko-
pen Wester från Schleswig. Bland de
närvarande märktes sjöfartsbyråns
chef Bahr och bland dem som sade
minnesord var en fru Faupel, rektor
vid den flickskola i Rendsburg vars
elever förut hade skickat teckningar
till Sverige. En del släktingar var ock-
så närvarande (Husumer Nachrichten
27/3 1951; fig. 128–130).

För de besättningsmän som aldrig
påträffades är stenen, som står på vigd
kyrkogårdsjord, som en kenotaf. Att
enskilda anhöriga besökt platsen mel-
lan 1951 och 2000 är inte omöjligt
men jag har inga sådana uppgifter.
Erik Wahlberg, bror till Oskar som
omkom och vars kropp aldrig påträffa-
des, berättade 2003 för författaren att
han var med på Pellworm 1951, i säll-
skap med fadern, Frans Wahlberg.
Därefter har han inte varit där. Inte hel-
ler Åke Nilsson besökte platsen någon
gång mellan 1951 och 2000.

Det dröjde till 50-årsminnet 2000
innan Pellworm åter blev mötespunkt
för anhöriga. Sex svenskar, av dem
fem släktingar, och hundratals öbor
samlades då för en minnesgudstjänst.
Gudstjänsten leddes av prästen Man-
fred Adam som predikade både på tys-
ka och ”skandinaviska”. Åke Nilsson
talade för släktingarna och Svenning
Altgård för Frisksportförbundet
(muntl. uppg. S. Altgård, Å. Nilsson,
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Fig. 135. Minnesstenen vid Stensund, som invigdes på da-
gen ett år efter haveriet. Privat foto.
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Fig. 136. Minnesstenen vid Stensund är utförd för att påminna om en
runsten. En vik av Östersjön skymtar mellan träden. Foto förf. 2003.

Versen på stenarna på Pellworm och Stensund 
är hämtad från 

J. L. Runebergs dikt Molnets broder och lyder: 
”Ej med klagan skall ditt minne firas.

Ej likt dens, som går och snart skall glömmas”.1
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Fig. 137. Gunnar Ekblads grav har en förnäm placering intill Kalmar 
kyrkas kor. Foto förf. 2003. Jfr fig. 138.

Fig. 138. Gunnar Ek-
blads gravsten i Kal-
mar (Uppland) är en
kopia av minnes-
stenen på Pellworm. 
Foto förf. 2003. 
Jfr fig. 137.
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Fig. 139. Gamla frisksportkamrater till Sven Åke Persson samlade vid
hans grav i Halmstad 50 år efter olyckan. Privat foto 2000.

Fig. 140. Arne Tärnås lägger blommor på
sin ungdomskamrat Sven Åke Perssons
grav i Halmstad. Privat foto 2000.



MINNEN AV SKEPPET

208

Fig. 141. Gustav Reis grav
i Motala. Privat foto 2003. Fig. 144. Elon

Nydéns grav i
Lysekil med
vikingaskepps-
relief. Privat
foto 1950.

Fig. 142. Ritning till
minnesstenen på Pell-
worm. Hamburgkonsu-
latets arkiv. 
Foto förf. 2003.

Fig. 143. Sigurd Mattus grav, Norra
begravningsplatsen, Solna. 
Foto förf. 2003.



T. Schröder 2003; fig. 132, färgbild 5).
Manfred Adam sade i sin predikan att
många öbor och besökande blir ståen-
de framför stenen och känner sig starkt
berörda av skeppets öde: ”Manskapet
på Ormen Friske ville med seilasen sin
gi uttrykk for fred og forståelse for
hverandre. Vi på Pellworm har ikke
glömt deres prosjekt og forstår dette
tegn for fred enda i dag. Gudstjensten
vår på Pellworm ger uttrykk for våres
levende tro og broderlig fölelse” hette
det bl. a. i Manfred Adams predikan
(kopia av manuskriptet hos S. Alt-
gård). 

Ormen Friskes akterskepp bärgades
och fick behållas av Nickels Liermann
på Pellworm (se ovan under vraket)
(fig. 133, 134). Vraket vid Liermanns
kafé var något som under årtionden
höll minnet av Ormen Friske levande
inte minst genom att turister och besö-
kande ofta ville veta mer om den ovan-
liga skepnaden. Att akterskeppet länge
legat kvar på den avsides belägna ön
har emellertid inte många anhöriga
känt till. Stenen och vrakdelen där har
under årens lopp spelat större roll för
ortsborna än för svenskarna. ”Trage-
din lever ännu i människors minne”
löd rubriken över Pellwormjournalis-
ten Karin Lipskis utförliga artikel i en
lokaltidning inför minnesstunden
2000 (Lipski 2000b).

Inför 50-årsminnet öppnades en ut-
ställning om Ormen Friske i närbeläg-
na Husum, på Schiffahrtsmuseum
Nordfriesland. Museet har i sina sam-
lingar Ormen Friskes förliga drakfigur
och akterliga drakstjärt samt tre sköl-

dar. Akterfiguren och sköldarna kom-
mer från Liermanns samling medan
drakhuvudet tillfördes museet redan
på 1950-talet. Utställningen var som-
maren 2003 fortfarande öppen. 

Minnesstenen på frisksportarnas
kursgård och folkhögskola Stensund
över Ormen Friskes besättning sattes
upp i juni 1951 (fig. 135, 136). Den be-
kostades med insamlade pengar, bland
annat från kollekten vid minnesguds-
tjänsten i Stockholms storkyrka före-
gående höst. När den avtäcktes på da-
gen jämnt ett år efter haveriet talade
prästen/pappan Daniel Ekblad och sa-
de bl. a.:

”Vi vilja ej glömma, vi kunna ej och
böra ej glömma. Vårt folk, framför allt
Sveriges ungdom bör ej glömma. Än-
nu på olycksdagen siktades deras far-
tyg bortom Helgoland med stäven
vänd mot deras längtans mål, medan
skeppet arbetade i svår motsjö och
saltskummet yrde över alltsammans.
Så vilja vi minnas dem […] Och deras
minne har blivit ett värde, en tillgång
av det slag som Jesus talade om: skat-
ter dit inga tjuvar bryta sig in för att
stjäla, och där mott och mal ej kunna
förtära. Tvärtom. Vi vilja ej glömma.
Vi är djupt tacksamma för att här ett
minnesmärke, ett märke för minnet,
upprests. Det skall berätta om Ormen
Friskes färd men också för envar av
oss tala om honom som vår själ hade
kär” (manuskript i SFF:s arkiv,
E I:55).

Stenen sattes upp nära den plats där
Ormen Friske byggdes och vid stenen
har frisksportare som regel vid något
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tillfälle varje sommar mellan 1951 och
2000 hållit minnesstund. ”På varje
riksläger som Frisksportförbundet för-
lägger till Stensund (i regel vart 5:e år)
samt vid de årliga midsommarfirande-
na sker alltid någon samling vid Or-
men Friskestenen, ibland som mor-
gonsamling, ibland som särskild min-
nesstund. […] Även i andra samman-
hang, kurser och träffar m.m. kommer
minnesstenen till användning efter-
som det är en vacker och stilla plats väl
lämpad för ro och eftertanke, sång,
musik och diktläsning” (Gunnar Jans-
son, mångårig ordförande i Stensunds
styrelse, i brev till förf. 17/11 2003). 

Vid 50-årsminnet hölls 9/7 2000 en
minnesstund med inbjudna släktingar
till de omkomna. Organisatör var
frisksportarveteranen Svenning Alt-
gård, Växjö, en ungdomsvän till den
omkomne besättningsmannen Hans-
Emil Nilsson. Minnestalet hölls av
Erik Danielsson, ordförande i Frisk-
sportens veteranförbund och en gång
klubbkamrat i FK Eken i Stockholm
med den omkomne Sune Åkesson
(som på stenen för övrigt felaktigt kal-
las Åke Åkesson – han hette Åke Su-
ne men Sune var tilltalsnamnet). Dani-
elsson betonade särskilt hur internatio-
nellt idrottsutbyte på 1930-talet börjat
ge möjligheter till kontakter med
främmande folk och kulturer och att
intresset och längtan att söka sig ut
blev allmän. Strax innan kriget börja-
de hade en stor gymnastikfest, Lingia-
den, hållits i Stockholm. Men med kri-
get stängdes alla gränser. Enligt Dani-
elsson fanns det redan före kriget ett

starkt intresse för fredsfrågan inom
frisksportarrörelsen och det växte sig
allt starkare under de 5 1/2 år som kri-
get varade. ”När sedan kriget slutade
fanns ett uppdämt behov att göra något
för att ena en sargad värld. Att knyta
kontakter med omvärlden…” Det var
enligt Danielsson i denna anda som
Ormen Friske byggdes (talet i manu-
skript hos S. Altgård).

Sedan 2000 har inga minnesstunder
hållits (muntl. uppgift från förbunds-
kanslist T. Fekkes, Stensund 2003).
Om minnesstunderna kommer att åter-
upptas tycks vara en öppen fråga, spe-
ciellt som de sista av Schröders gene-
rationskamrater inom rörelsen nu ef-
terhand faller ifrån. 

Sammanfattningsvis har stenen vid
Stensund spelat en roll för Frisksport-
förbundet, som förlorat 15 medlem-
mar. Det finns inga uppgifter om att
besättningsmännens familjer inbjudits
eller på annat sätt deltagit i minnes-
stunderna, bortsett från invigningsåret
1951 och minnesåret 2000. Endast vid
dessa tillfällen har den gemensamma
sorgen och minnet fokuserats till Sten-
sund och, som tidigare visats, Pell-
worm.

Besättningsmännens gravar är pri-
vata minnesplatser men några har en
utformning som knyter an till den kol-
lektiva tragedin. Märkligast är min-
nesstenen på Kalmar kyrkogård (Bål-
sta, Uppland). Stenen, utförd i svart
granit, är en trogen kopia av minnes-
stenen på Pellworm. Skeppsrelief och
tysk inskription är desamma. Den är
placerad på en prestigefull plats strax

MINNEN AV SKEPPET

210



öster om koret och markerar besätt-
ningsmannen Gunnar Ekblads grav.
Något Runebergcitat finns dock inte
på stenen i Kalmar, istället står där ett
Bibelcitat ”…och havet var icke
mer”.2 Inte bara Gunnar Ekblad vilar
där, utan numera också föräldrarna,
kyrkoherdeparet Daniel och Astrid
Ekblad. Stenen minner också om so-
nen Lennart, en bror till Gunnar som
drunknade på västkusten på hösten
1950, och vars stoft aldrig återfanns.
Havet tog alltså samma år två pojkar
Ekblad. Sönernas, faderns (d. 1973)
och moderns (d. 1969) namn och
dödsår är präglade på separata metall-
plattor (fig. 137, 138). Den kropp som
först begravdes var den som fadern på
bårhuset identifierat som sonens. ”Per-
sonligen har jag inte längre minsta tvi-
vel om identiteten; tandläkarna må se-
dan säga, vad de vilja” skrev Ekblad
till vicekonsul Reinius från Husum 9/8
1950 (Hmb:s arkiv R90/1950). Men
efter en förnyad rättsodontologisk ut-
redning fick graven öppnas och denna
kropp ombegravas av en annan familj.
Men enligt en sagesman accepterade
prästen Daniel Ekblad egentligen al-
drig att den kropp, som efter alla gro-
teska turer slutligen jordfästes under
den påkostade gravstenen, verkligen
var sonens.

Inledningsvis diskuterade jag hur
föremål och platser kan omges av be-
tydelser och berättelser. Att alla inte är
ljusa är ett banalt konstaterande, spe-
ciellt i ett sammanhang som detta. Att
få ta del av tunga, obehagliga och pri-
vata minnen är problematiskt för for-

skaren. Ifråga om Gunnar Ekblads
grav och den hårt prövade familjen
Ekblad har jag stött på flera sådana be-
rättelser men att återberätta och disku-
tera dem så länge släktingar kan ta illa
vid sig är omöjligt. 

Samma ritning
Enligt ett foto från 1950 pryds också
Elon Nydéns grav i Lysekil av en
skeppsrelief mycket snarlik den på
Pellworm, även om vården har blyg-
sammare dimensioner (fig. 144). En
fotokopia av ritningen till Pellworm-
stenen finns bevarad i Hamburgkonsu-
latets arkiv och Ekblads och Nydéns
familjer har troligen förfogat över den-
na när de beställde gravstenarna (fig.
142). Också på Gustav Reis grav i
Motala nämns Ormen Friske (fig.
141). Fotot av graven är f. ö. taget för
bokens räkning av Karl-Erik Hallberg
som 2003 berättade för författaren att
han själv var med den gång 1950 när
zinkkistan med Reis stoft kom till järn-
vägsstationen i Motala. 

Andra besättningsmäns gravar sak-
nar dock helt referenser till skeppet, så
t. ex. Sigurd Mattus i Stockholm
(fig. 143), Sten Schröders i Arvika och
Sven Åke Perssons i Halmstad. Sven
Åke Perssons gamle kamrat Arne
Tärnås berättade 2003 för författaren
att luften började gå ur Halmstadklub-
ben i och med Sven Åkes död. Men det
dröjde till 1959 innan den upplöstes.
Många av de gamla medlemmarna har
ändå hållit kontakt genom åren och
2000 samlades de för att lägga blom-
mor på Sven Åke Perssons grav. Arne
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Fig. 145. I Ystad skrev Ormen Friskes besättningsmän sina namn på en
duk i Ystads Segelsällskaps klubbstuga. Efter förlisningen broderades
namnteckningarna och duken sattes upp inom glas och ram. Nu sitter
den i nya klubbhuset. Foto Ystads Segelsällskap 2003.



Tärnås försåg också lokaltidningen
med text och bild från minnesstunden,
samma foton som publiceras här
(fig. 139, 140).

Minnesseglingar
Ormen Friske blev under utresan lig-
gande i Ystad något dygn, främst på
grund av att passviseringarna dröjde
(kap. Östersjön). Ystads Segelsäll-
skaps sekreterare Hans Carlson skrev
efter haveriet till Frisksportförbundets
Ernst Killander:

”Det var ett hårt slag för oss i YSS,
vi hade ju grabbarna här ett dygn och
rörde oss ibland dem, tog del av deras
planer samt hjälpte dem så gott vi kun-
de. Själv bogserade jag ut dem till
sjöss och var sålunda den siste i Ystad
som tog farväl av dem, och den bilden
går aldrig ur mitt minne, när jag släpp-
te trossen, mannade grabbarna reling
bakom sköldarna och sjöng ja må ni
leva och hurrade fyrfaldigt för YSS
varpå de styrde sydvart”. Hans Carl-
son berättade vidare i brevet att Ormen
Friskes besättning skrev sina namn på
en duk som intar hedersplatsen i
klubbhuset (brev 27/10 1950. SFF:s
arkiv, E I:54).

Inga som helst reservationer mot
skeppets sjövärdighet skymtar i Carl-
sons brev, tvärtom: ”Och jag samt fler
med mig i YSS som älskar att vara på
sjön i alla väder skulle gärna följt med
om inte jobbet och familjeskäl lagt
hinder i vägen”. 

Trots att besöket var så kort kom det
att sätta spår. I brevet till Killander
skrev Hans Carlson att sällskapet be-

slutat att varje år den 22/6 segla ut till
den plats dit Carlson bogserade Ormen
Friske. Därefter skulle man samlas i
klubbhuset till en minnesstund. 

YSS nuvarande ordförande Pehr
Ola Pehrsson berättar i e-brev till för-
fattaren (6/7 2003) att minnet av Or-
men Friske högtidlighölls på det sätt
som angavs i brevet till Killander un-
der resten av 1950-talet och sannolikt
längre, troligen i huvudsak av dem
som hade personliga minnen av Or-
men Friskes besök. Enligt Pehrson tog
kappseglandet fart i sällskapet under
slutet av 1960-talet och som en fort-
sättning på de tidigare minnesdagarna
inbjuder YSS sedan dess årligen till
”Ormen Friske-seglingen”. Också bå-
tar från andra Skånehamnar brukar
delta. ”YSS har således varje år sedan
förlisningen – möjligen med något en-
staka undantag i mitten av 1960-talet –
hedrat minnet av Ormen Friske genom
minnesdag eller kappsegling”, skriver
Pehrsson. (Seglingen i augusti 2003
fick dock ställas in på grund av oväder,
enligt en senare muntlig uppgift från
Pehrsson.) Namnteckningarna på du-
ken i klubbhuset ibroderades senare av
Hans Carlsons maka Sonja och duken
monterades inom glas och ram. Sedan
1974 sitter den i segelsällskapets nya
klubbvilla vid Ystads småbåtshamn
(fig. 145)3. 

Det förflutnas skuggor
I de olika skriftliga källorna går även-
tyret Ormen Friske att följa i sak från
den djärva idén till det tragiska slutet.
Texterna bevarar förutom sitt avsedda
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innehåll också på många olika sätt de
ögonblick då de skrevs. Orden står ut
från papperet och kastar skuggor, som
till exempel berättar om skribentens
samhällsposition, värderingar och
hållning. I kap. Mörkläggningen note-
rade jag till exempel hur utrikesför-
valtningens olika interna skrivelser
kan, när det gäller ”besvärliga kunder”
som de omkomnas släktingar, slå över
i sarkasmer som skarpt kontrasterar
mot hur man uttrycker sig externt.

Andra slags kontraster kan också
observeras i texterna. Ett exempel: en
gemensam nämnare i all den korre-
spondens som jag gått igenom är om-
sorgen om pengar, även när det gäller
vad som också då var relativt blyg-
samma belopp. UD är ytterst noga
med att se till att få tillbaka vartenda
öre som staten lagt ut. I fråga om repa-
trieringen av de döda från Ormen Fris-
ke verkar detta i dag som okänslig
snålhet. Men det är samtidigt ett teck-
en på att vi befinner oss i en tid då mo-
ralens bud är att var och en ska göra
rätt för sig. Var man inte försäkrad fick
man stå sitt kast. Myndigheterna sak-
nade också laglig rätt att av humanitä-
ra skäl eller allmänt medlidande skyff-
la ut pengar till höger och vänster. Och
trots att Friskportförbundet endast ha-
de ett par tre anställda, kämpade man
hela tiden för sin ekonomiska existens.
Några subsidier från skattebetalarna
väntade man sig inte heller, för detta
var innan staten i växande skala börjat
pumpa in pengar i folkrörelserna. För
frisksportarna var det en stor framgång
när de första gången fick tillstånd av

staten att ordna ett riktigt lotteri. Istäl-
let var insamlingar mycket viktiga lik-
som privata välgörare i den mån såda-
na fanns. För frisksportarnas del hand-
lade det främst om en sympatiserande
möbelhandlare, Conrad Åhlberg. 

Luckor i arkiven
Att dokumenten också har en karaktä-
ristisk fysisk materialitet är ett trivialt
påstående men också det självklara
kan behöva kläs i ord, för om en tid är
det kanske inte längre lika självklart.
Arkiven är fulla av sladdrigt tunna,
karbonsuddiga genomslagskopior, för
detta är flera årtionen före kontorsko-
piatorernas tid. Chefer kunde själva
inte skriva maskin utan för korrespon-
dens var de beroende av språksäkra se-
kreterare och skrivbiträden. Hand-
skrivna brev är skrivna med stål- eller
reservoarpenna, blyerts eller möjligen
anilin, för detta är också före kulspet-
sens tid. Samtidigt som man är tack-
sam för att texterna existerar så undrar
man hela tiden vad som av olika an-
ledningar fattas. Telefonsamtal och
personliga samtal har i myndighetsar-
kiv ibland sparats i form av minnesan-
teckningar, men mycket har naturligt-
vis försiggått utan att dokumenteras,
säkert även på en plats som UD, där
diskretion kan antas vara en del av kul-
turen. Fantastiskt nog finns det ibland
i arkiven bilagor som foton, ritningar,
pressklipp och till och med tygbitar,
sådant som fysiskt gått att lägga i kap-
sel eller binda in. Sådana ”fynd” är på-
minnelser om de metodologiska likhe-
terna mellan att botanisera i arkiv och
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att ägna sig åt fältarkeologi. Alla arkiv
är förvisso inte välordnade och även i
dem som är det förekommer mer eller
mindre uppenbara luckor, rubbad stra-
tigrafi och ”störningar” som kan på-
minna om de arkeologiska realiteterna
vid t. ex. en undersökning av kultur-
lagren i en medeltidsstad. Som exem-
pel saknas sjöolycksdiarierna för 1949
och 1950 i kommerskollegiums sjö-
fartsbyrås arkiv, vilket också framgår
av arkivförteckningen. Vem har ”grävt
bort” dem? Det står det ingenting om.

En ideell organisation som Frisk-
sportförbundet har inte någon lagstad-
gad skyldighet att föra arkiv och luck-
or i det som finns arkiverat är mer re-
gel än undantag. Den äldre del av för-
bundets arkiv som deponerats hos
riksarkivet är i och för sig ordentligt
uppordnad av professionella arkivari-
er efter gällande regler. Den nyare ar-
kivsamling som förbundet har i ett fö-
re detta garage på Stensund (här för-
skönande kallad ”Stensundssamling-
en”) är däremot delvis helt oordnad.
Trycksaker, stenciler, brev, olika före-
mål och stora kartonger med gamla fo-
ton på människor som ingen längre
känner igen bildar en enhet som vid en
uppordning oundvikligen skulle
sprängas. En fördel är att en hel del
finns kvar som då säkert skulle ha kas-
tats eller gallrats. Sökandet var visser-
ligen chansartat men resulterade ändå
i fynd av för mitt ämne intressanta
handlingar och foton.

Frågor om texters representativitet
och bevarandegrad liknar också på
många sätt problemen inom fornläm-

nings- och föremålsinriktad forskning.
Man kan se arkiven som kulturlager,
vars avsättande följt både uttalade och
outtalade regler. Den bild av sig själv
som arkivbildaren medvetet eller
omedvetet vill lämna åt framtiden kan
antas ha stor betydelse (jfr Andrén
1997:150ff). 

Foton har, som framgått, genomgå-
ende varit mycket användbara som
källor, speciellt ifråga om skeppsbyg-
ge och utrustning. Foton har också i
många fall varit den enda dokumenta-
tion av vrakdelar och föremål som fun-
nits. Foton kan också överbrygga tids-
klyftor, förmedla och suggerera. De
kan också påverka både betraktare och
motiv. De bevarade föremål vars foton
nu publiceras blir aldrig mer desam-
ma.

De klockor, ringar och liknande som
tillvaratogs med de döda skickades ef-
ter identifieringen hem till familjerna
där de – av de studerade exemplen att
döma – fortfarande kan omhuldas, el-
ler åtminstone finnas kvar, som min-
nessaker. Många familjer har sedan
olyckan levt med den tunga bördan av
dödsfallet, ytterligare belastad av den
dåtida kritiken mot hela projektet och
ovissheten om hur olyckan verkligen
gick till. Bitterheten mot myndigheter
och mot Frisksportförbundet har hos
flera av dem jag kommit i kontakt med
varit stor. Personliga föremål som va-
rit med ombord vid själva haveriet på-
minner således inte endast om perso-
nen i fråga i allmänhet utan får sin va-
rierande känsloladdning genom den
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Fig. 146. Sigurd Mattus klocka som minnessak hos en brors-
dotter. Privat foto 2003. Jfr färgbild 2.
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Fig. 147. Apotekare Åke Nilsson, 90 år när bilden togs, förlorade sin lil-
lebror Hans-Emil när Ormen Friske led skeppsbrott. Här med en likadan
kristallvas som de som Ormen Friske hade ombord som gåvor och ett
flaskskepp, en gåva från hamnkaptenen i Husum. Privat foto 2003.



bild som släktingarna haft av omstän-
digheterna vid dödsfallet. Det är en
mycket stor skillnad om de sett ma-
kens, sonens och broderns död som
följd av slarv vid båtbygget, dåligt sjö-
manskap hos befälet ombord eller som
orsakad av övermäktiga omständighe-
ter som plötsligt överhandsväder och
till och med bombning. Hur stark före-
målens innebörd från början varit är
också mycket individuellt. Laddning-
en har också klingat av i samband med
generationsskiften. Men flera släkting-
ar vittnar om att högtidighållandet
sommaren 2000 av 50-årsminnet åter
väckte deras intresse för bevarade
minnessaker.

Impregnerade föremål
Vid mitt besök hos Sten Schröders son
Ted Schröder i en förort till Göteborg i
oktober 2002 stod Ormen Friskes
kompass och en av de kristallvaser,
som togs fram som gåvor till speciellt
förtjänta gynnare av Ormen Friskes
färd, trotsigt på fönsterbrädet i hans
vindsarbetsrum. På avstånd kunde
man skymta Västerhavet. För Ted
Schröder, som när olyckan inträffade
ännu inte fyllt fyra år, kom hela barn-
och ungdomen att präglas av förlusten
av pappan och den därefter helt förän-
drade livssituationen. De föremål från
Ormen Friske som familjen fick åter,
segel, rorkult och kompass, var som
impregnerade både med pappans djär-
va plan, hans misslyckande och den
dom som eftervärlden fällde över pro-
jektet. Inom Ted Schröders familj le-
ver minnet starkt och med sig på fär-

den till 50-årsminnet på Pellworm tog
Ted med sonen Rasmus (fig. 134).

Sigurd Mattus bröder hade efter
olyckan varit bland de aktivaste bland
släktingarna. Gerhard Mattus tycks
också ha sparat det mesta från händel-
sen och när han för några år sedan av-
led övertogs det hela av dottern Anni-
ka Mattus-Tufvesson. Allt ligger i en
kartong på hennes vind men inför mitt
besök hade hon burit ner den till var-
dagsrummet. Jag fick samtidigt också
träffa Annikas mor Lena, änka efter
Gerhard, och bror Richard. Ingen av
oss hade personligen träffat Sigurd.
Nu satt vi runt bordet, öppnade kar-
tongen och steg ner i minnena. Där låg
på en bädd av träull armbandsklockan
som Sigurd burit ombord på Ormen
Friske, i sin tur förpackad i en pappask
med påskrift. Där låg breven. Där
fanns albumet med Sigurds olika frisk-
sportarfoton och foton från färden, ko-
pierade från en hemskickad filmrulle.
Där låg hans medlemskort i frisksport-
klubben. Där fanns foton på hans flick-
vän. Och där fanns Gerhards omfångs-
rika korrespondens med svenska och
tyska myndigheter, andra anhöriga
och pressen. Där fanns föremål som
flaskskeppet som hamnkaptenen Car-
stensen i Husum slöjdat. Slutligen
fylldes lådan upp av buntar med gul-
nade, sköra dagstidningar, tryckta
1950 och 1951 (fig. 146, färgbild 2).

Hans-Emil Nilsson var en av de sex
vars stoft aldrig påträffades och ingen-
ting av hans tillhörigheter från skeppet
återfanns. Det hindrar inte att saker
med anknytning till hans död ändå har
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en stark känsloladdning och affek-
tionsvärde. En kristallvas med Ormen
Friske-gravyr står på brodern Åke
Nilssons skrivbord (fig. 147) och han
visar en kopia av syskonen Nilssons
gemensamma tillstånd från krigsåren
att segla i Blekingeskärgården. Hans-
Emils välslipade scoutkniv (som han
således valde att inte ta med sig) med
en omsorgsfullt dekorerad slida har
gått i arv till en systerson som gärna lå-
ter mig hålla i den men som tycker att
den är för privat för att komma på bild
i en bok.

De föremål från skeppet som fortfa-
rande finns kvar är således spridda på
olika händer. Stävprydnaderna och nå-
gra sköldar finns på ett museum i
Tyskland. Några ytterligare sköldar
kan finnas kvar på annat håll, i Tysk-
land, Danmark och Sverige. Kompas-
sen och rorkulten finns i privat ägo.
Tygbitar finns i riksarkivet. Foton och
dokument finns på de mest skilda håll.
Klockor och ringar finns hos släkting-
ar. Denna bok kommer att spela en roll
för att samla och fokusera minnena
men den kommer givetvis också att
sätta sin prägel på bilden av vad som
hände. Om man vill kan man till och
med hävda att den ingår i ett alltjämt
pågående drama.

I inledningen av min forskning om Or-
men Friske hade frågan om vraket och
föremålen från skeppet för mig främst
betydelse i sökandet efter ledtrådar till
haveriets orsaker. Att sedan få hålla i
Ormen Friskes rorkult kändes högtid-
ligt och i och med att jag fått kontex-

ten allt mer genomarbetad har föremå-
lens förmåga till kulturell förtätning
blivit tydligare. Skeppet Ormen Frisk-
es materiella liv började när Axel
Bohm och hans frisksportarkamrater
på Sollerön en dag på vintern 1948 sat-
te sina timmersvansar i de av båtbyg-
garmäster Anders Bondeson bläckade
furorna. Skeppet lever vidare i de fö-
remål som bevarats. Dessa rycktes ge-
nom skeppsbrottet loss från sin kon-
text men kan samtidigt ses som bärare
av denna och av händelsens historia.

Fynden från Ormen Friskes skepps-
brott 1950 hanteras i fyndförteckning-
en som traditionella arkeologiska ob-
jekt. Men som denna kommentar visar
är kategorier som storlek, material, typ
osv inte tillräckliga för att beskriva
dem utan de kan också behandlas uti-
från sin innebörd eller som bärare av
berättelser. Många saker betyder något
främst i kraft av sin historia. Här finns
ett starkt spänningsfält i förhållande
till de skenbart neutrala listorna. Före-
målen där skuggas, på samma sätt som
texten i arkivhandlingarna, alla av sina
respektive historier. I ett sentida mate-
rial, som Ormen Friskes, visar sig des-
sa delvis gå att rekonstruera även om
mycket säkert glider undan. Att för-
historiska artefakter, till och med de
skenbart simplaste, också kan ha burit
på berättelser, affektionsvärden, asso-
ciativa band, relationer och andra
laddningar av samma allmänmänskli-
ga slag som sentida, får tas för givet.
Att rekonstruera eller återuppväcka
dessa kan i det enskilda fallet vara yt-
terst svårt eller alldeles omöjligt men
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enbart att vara öppen för en sådan
eventualitet bör kunna stämma till ef-

tertanke i varje slags arkeologiskt tolk-
ningsarbete. 

220

MINNEN AV SKEPPET

2) Johannes uppenbarelse 21:1:

Och jag såg en ny himmel och en ny jord;
ty den förra himmelen och den förra jorden 
voro förgångna, och havet fanns icke mer.

(1917 års övers.)

3) Den som vill kan jämföra namnteckning-
arna med stilen på de omtvistade flaskpost-
breven (se kap. Flaskpost).

1) J. L. Runeberg, Molnets broder, 
sista strofen:

Högt i jämmer brast vid talet skaran,
Ingen fanns, som stod med tårlöst öga; 
Men den ädla flickans tårar glänste,
Och hon tog den fallnes hand och sade:
”Ej med klagan skall ditt minne firas, 
Ej likt dens, som går och snart 
skall glömmas; 

Så skall fosterlandet dig begråta, 
Som en afton gråter dagg om sommarn, 
Full av glädje, ljus och lugn och sånger 
Och med famnen sträckt mot 
morgonrodnan”.



”BOMBOFFER vid freds-
färd” rubricerade tidskrif-
ten Frisksports julnummer

1950 sitt sammanfattande reportage
om Ormen Friske-tragedin. Underru-
briken löd: ”De ville en bättre värld –
kanske fann de den...” och julnumrets
redaktör, Gunvald Håkanson, berätta-
de i artikeln att Sten Schröder smitt
planer om att fortsätta vikingafärden
över Atlanten för att lämna över ett
fredsbudskap till FN från Nordens
ungdom (Håkanson 1950a). En annan
av de ledande männen inom friskspor-
tarrörelsen, Agne Windmark, tog i en
betraktelse över skeppets undergång
upp samma tråd: ”Du [Sten Schröder]
talade om din dröm att en gång segla
ditt skepp till Förenta Nationernas
samling – på andra sidan det stora vatt-
net – med budkavle om förbrödring
och fred. Du bad mig att icke nämna
något om denna din tanke, innan prov-
resan var lyckligt ändad. Nu binder
mitt löfte inte längre…” (Frisksport
9/50).

Nära kärnvapenkrig
Frågor om krig och fred var dessa år
minst sagt aktuella och för att sätta in
Ormen Friske-dramat i ett större sam-

manhang bör man göra en återblick på
världsläget. En tankeställare är att Ko-
reakriget bröt ut den 25 juni 1950 vil-
ket var samma dag som de första vrak-
delarna från Ormen Friske hittades.
Denna konflikt skulle komma att pågå
i tre år och var nära att bli den tändan-
de gnistan till ett kärnvapenkrig mel-
lan öst och väst. 

Efter andra världskrigets slut hade
Europas politiska karta ritats om enligt
de allierades överenskommelser från
Teheran, Jalta och Potsdam. Tyskland
var uppdelat i ockupationszoner. Lä-
get där tillspetsades 1948 sedan väst-
makterna i sina respektive zoner infört
en ny, gemensam valuta. Som svar ge-
nomförde Sovjet en nästan årslång
blockad av Berlin som dock fram-
gångsrikt kunde försörjas av väst med
en luftbro. Hösten 1949 blev Tysk-
lands delning i två stater en realitet. Ett
år senare väckte USA det bland de eu-
ropeiska allierade kontroversiella för-
slaget om Västtysklands återupprust-
ning. Sovjet sprängde 1949 sin första
atombomb och USA miste därmed sitt
kärnvapenmonopol. Nästa steg i kapp-
rustningen, utvecklingen av vätebom-
ben, inleddes då omedelbart (Bell
2003). 
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I Västeuropa låg vid världskrigets
slut samhällsstrukturerna i spillror och
folken led nöd. I länder som Frankri-
ke, Italien och Belgien samlade vän-
sterkoalitioner med kommunistiskt
deltagande ett massivt väljarstöd. Brit-
terna röstade med bred marginal bort
krigsledaren Winston Churchill och
fram en Labourregering. Churchill
reste efter chockförlusten till USA och
höll sitt berömda Fultontal där han
myntade uttrycket järnridån. Talet kan
ses inte bara som riktat mot Sovjet
utan ännu mer mot det reella hot mot
den bestående ordningen som vänstern
i Västeuropa representerade. Truman-
doktrinen 1947 som innebar ett löfte
om ingripande för demokrati och ame-
rikanska värderingar över hela världen
sågs av Sovjet som ett tecken på ame-
rikanska aggressionsplaner. USA
gjorde det till ett villkor för att ge åter-
uppbyggnadsstöd – Marshallplanen –
att kommunister hölls borta från alla
regeringsposter i mottagarländerna.
Att se till att Västeuropa fick fart på
produktion och konsumtion men utan
att de kapitalistiska maktförhållande-
na på något sätt rubbades blev USA:s
recept för att hindra omvälvningar
(Schmidt 2001, 2003).

Hela Västeuropa påverkades samti-
digt starkt av de amerikanska idealen
och livsstilen. Den nya kulturella och
industriella modernitet, ”The Ameri-
can Way of Life”, som sköljde in, be-
jakades och kom att fylla det vakuum
som kriget lämnat (jfr Forser & Tjäder
1972:38).

Neutralitet med förbehåll
Sverige var alliansfritt och skulle så
förbli genom hela det kalla kriget.
Men det var en neutralitet med många
förbehåll, som för närvarande är före-
mål för intensiva studier av samtids-
historiker. Här är några exempel på
uppgifter som framkommit på senare
år: 

• Svenska flygbaser förbereddes för
att kunna ta emot Natoflyg, som däri-
från skulle kärnvapenbomba Sovjet. 

• Svensk flygstridsledning samord-
nades med Natos. 

• Sverige förde för USA:s räkning
en omfattande signalspaning mot Sov-
jet. Sovjet sköt 1952 ned en svensk
DC3 som höll på med detta slags spi-
oneri (se också nedan).

• Ett svenskt militärt reservhög-
kvarter upprättades i London, och en
reserv-ÖB med fulla befogenheter
hölls i beredskap. 

• Mellan 1950 och 1994 deltog
Sverige genom en allmän exportkon-
troll i USA:s handelskrig mot öst. 

• Sverige värvade agenter bland
exilbalter och skickade över dem till
Sovjet för att spionera.

• Svenska medborgare övervakades
och registrerades i stor skala. 

(Tunander 1998 m. ref; Holmström
1998, 2003 m. ref; Åmark 2000:22ff
m. ref.)

Historikern Klas Åmark noterar att
samtidigt som USA visste allt som var
värt att veta om svenskt försvar var
Sovjetsidan genom sina spioner (mest

222



kända exempel: Stig Wennerström)
troligen också fullt underrättad:

”Både Nato och östsidan var alltså,
såvitt vi vet och kan bedöma i dag, rätt
väl informerade om den svenska
säkerhetspolitiken. Det var i praktiken
det svenska folket som hemlighetsma-
keriet i första hand riktade sig mot. Det
var de svenska medborgarna som inte
visste något, och som inte skulle infor-
meras” (Åmark 2000:22ff).

En annan historiker sammanfattar:
”Beträffande det svensk-amerikanska
försvars- och underrättelsesamarbetet
under neutralitetetens officiella täcke
kan vi konstatera samma förhållande
och förhållningssätt som när det gäll-
de det tidigare samarbetet med Nazi-
tyskland: militären hemlighöll samar-
betets hela omfattning för regeringen
och regeringen nöjde sig med den cen-
surerade information den fick”
(Schmidt 2003:67). Orsaken till
smusslet är inte svår att förstå. Sven-
ska folket ville inte ha krig utan ställ-
de sig bakom principen om alliansfri-
het i fred och neutralitet i krig. Sveri-
ge hade ju på så sätt lyckats hålla sig
utanför andra världskriget. Folk såg i
regel också ett samband mellan denna
dogm och möjligheten att bedriva väl-
färdspolitik (jfr Forser & Tjäder
1972:24ff). Neutraliteten var under
dessa år ett slags nationell räddnings-
och framgångsmyt.

Hamburgkonsulatet och UD
Det svenska konsulatet i Hamburg var
den instans som allt rörde sig kring i
efterspelet till Ormen Friskes haveri.

Jag har tidigare redovisat dess tenden-
tiösa agerande. De viktigaste punkter-
na:

•Konsul Torsten Bergendahl fråg-
satte i skrivelser till UD vittnenas tro-
värdighet, avvisade slutsatserna i den
tyska utredningen och misstänklig-
gjorde dess syften.

•Bergendahl lämnade till UD insi-
nuanta och nedgörande kommentarer
om båt och besättning.

•Bergendahl tog inte initiativ till nå-
got sjöförhör eller någon annan form
av svensk utredning av haveriet.

•Bergendahl beslutade att ingen un-
dersökning av vraket skulle ske trots
tyska propåer om detta.

•Vicekonsul Karl Reinius spred
grundlösa uppgifter om olycksorsak
och olycksplats. 

•När bombningarna i samband med
förlisningen blev kända gick Bergen-
dahl och Reinius till de internationella
nyhetsbyråerna med dementier.

Att konsulatet och speciellt chefen
Bergendahl spelade en mycket viktig
roll i mörkläggningen står klart. In-
trycket av arkivmaterialet är att UD i
Stockholm nöjde sig med Bergendahls
rapportering och att det var endast då
några släktingar (Gerhard och Mac
Mattus) agerade, genom att direkt vän-
da sig till svensk press, som UD tog in-
itiativ till en försiktig förfrågan hos
brittiska och amerikanska myndighe-
ter. Rättschefen Petrén skrev i brevet
till Londonambassadören Hägglöf
klart och tydligt att orsaken var just
bröderna Mattus hänvändelser (kap.
Mörkläggningen). Beslutet att inte un-
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dersöka flaskposten kan troligen indi-
rekt hänföras till Bergendahls rappor-
tering, som inte UD känt sig föranlett
att ifrågasätta. SKA hade uppenbarli-
gen bordlagt ärendet i något slags sam-
förstånd med UD och i avvaktan på
besked därifrån. 

Av dem på UD i Stockholm som av
dokumenten att döma på något sätt var
inkopplade på Ormen Friske och som
ännu kan vara i livet har jag nått endast
en person, dåvarande 2:e sekreteraren
Wolter af Petersens. Han hade tyvärr
inga minnen alls av ärendet.

Av konsulatspersonalen i Hamburg
är både Bergendahl och Reinius avlid-
na. Däremot har jag 2003 samtalat
med Karl-Arne Sjögren, som 1950 var
26 år, och då i tre år hade tjänstgjort på
konsulatet där han var yngste man.
Sjögren berättade att det blev en väldig
uppståndelse när nyheten om haveriet
kom per telefon. Han skickades direkt
till Husum för att hålla kontakt med
räddningsledningen och minns att han
var i staden när de första liken från Or-
men Friske fördes iland och kördes till
bårhuset. Därefter blev han avlöst av
Reinius och arbetade såvitt han minns
inte mer med Ormen Friske-olyckan.
Strax efteråt fick han också förflytt-
ning från Hamburg till Turkiet och har
inga minnen av efterspelet. 

Enligt Sjögren var Bergendahl alltid
mycket mån om att hålla sig god vän
med britterna. Hamburg och nordväs-
tra Tyskland var deras ockupations-
zon. Sverige hade ju stått utanför kri-
get och svenskar var därför inte så spe-
ciellt populära hos engelsmännen. Det

var en viss självbevarelsedrift att inte
gärna gå i opposition mot dem, enligt
Sjögren. De konsulatsanställda fick
heller inte bo ute på stan eller handla i
tyska affärer utan hänvisades till brit-
tiska officersmässar och brittiska livs-
medelsransoner. Vi var ju där mer eller
mindre på deras nåder, understryker
Sjögren.

Jag har också 2003 samtalat med
Karin Reinius, Karl Reinius änka, som
när jag nådde henne på telefon var i
färd med att skriva sina minnen och av
en egendomlig tillfällighet höll på just
med tiden i Hamburg och Ormen Fris-
ke. Hon berättade att hon aldrig upp-
levt en sådan anstormning från pressen
som den gången och att hennes man
arbetade intensivt med ärendet dygn
efter dygn. När jag berättade att jag i
konsulatets arkiv hittat ett brev där
Bergendahl säger nej till en undersök-
ning av vraket blev hon förbluffad och
sade sig inte ha hört detta tidigare.

Femton svenska medborgare hade
omkommit. Lika ihärdigt som staten
krävde de dödas familjer på pengar, li-
ka konsekvent teg man om det sanno-
lika orsakssammanhanget bakom tra-
gedin. Denna flathet får ses som en
följd av att Sverige inte ville, som
Bergendahl skrev, ”göra engelsmän-
nen missnöjda”. Ännu mindre ville
man tydligen stöta sig med amerika-
nerna eller bidra till att dessa fick ne-
gativ publicitet i Sverige. Detta trots
att USA-myndigheter både bekräftat
bombfällningen och beklagat Ormen
Friskes undergång. 
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Frisksportarna och freden
Ormen Friskes färd 1950 betecknades
av Sten Schröder som en fredsresa.
Vad slags ”fred” stod då Ormen Friske
för? Fredsfraserna var ytterst allmänt
hållna och inget sades om vem eller
vad som hotade freden och om vad
konkret man eventuellt borde engage-
ra sig för eller mot. 

Vid sidan av målet att sprida frisk-
sportpropaganda så spelade allmänna
idéer om att ungdomar från Sverige,
ett land som varit förskonat under an-
dra världskriget, ute i det förhärjade
och politiskt kluvna Europa kunde ses
som en förebild. Ormen Friskes syfte
var en ”propagandafärd för högre ide-
al” som det uttrycktes i ett nummer av
Frisksport. 

Fredsfrågorna var inflammerade. I
skuggan av världspolitiken pågick en
snabb polarisering av den internatio-
nella ungdomsrörelsen i en prosovje-
tisk och en proamerikansk falang.
Denna utveckling kan skönjas i Frisk-
sportförbundets handlingar. Direkt ef-
ter kriget höll förbundet dörren öppen
för internationellt samarbete åt alla
håll. Det framgår exempelvis att man
9/2 1947 anslöt sig till organisations-
kommittén för Demokratisk Ungdoms
Världsfederation, DUV (SFF:s arkiv,
A IIa:2). ”All världens ungdom till
Prag” lyder rubriken i Förbundsnytt
där medlemmarna uppmanas att delta
i kongressen och alla kringarrange-
mang: ”Styrelsen för Frisksportför-
bundet har ansett att deltagande ligger

helt i linje med våra syften…” (För-
bundsnytt 2/1947). Förbundet repre-
senterades vid Pragmötet av Bo Swe-
dén från den internationella kommit-
tén.

DUV, med säte först i Paris, senare i
Prag, kom senare att bli dominerat av
Sovjetvänner och antiimperialister.
Frisksportarna hoppade då av ganska
snabbt. 

När den anti-kommunistiska World
Assembly of Youth (WAY) 1948 skul-
le bildas vid en konferens i London
skickade Frisksportförbundet dit Gun-
vald Håkanson. ”Organisationen har
bildats för att vara ett samarbetsorgan
för världens ungdom. DUV, vid vilken
Frisksportförbundet varit represente-
rat med en observatör, har visat sig
kontrolleras helt av en politisk riktning
varför de flesta organisationer som va-
rit medlemmar där har utträtt och bil-
dat det politiskt neutrala WAY” (Inter-
nationella kommitténs rapport, För-
bundsnytt 3–4/1950). När Sveriges
ungdomsorganisationers landsråd
(SUL) bildades 1949 gick Frisksport-
förbundet med i detta. SUL var
svenskt kontaktorgan för WAY. An-
slutningen till SUL ansågs tydligen in-
te kontroversiell eftersom den inte ens
föredrogs i förbundsstyrelsen utan av-
gjordes på ett AU-möte (28/5 1949;
SFF:s arkiv, A IV:1).

Stockholmsappellen
En vattendelare inom hela världens
ungdoms- och fredsrörelse under
1950-talets första år blev den så kalla-
de Stockholmsappellen, antagen 1950
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av Världsfredsrådet vid en anti-atom-
vapenkongress i Stockholm. Appellen
krävde ett ovillkorligt förbud för
atomvapen och uppmanade till en glo-
bal namninsamling för kravet. Världs-
fredsrådet, bildat 1948, och Stock-
holmsappellen hade stöd främst från
östblocket, en del antikoloniala krafter
i tredje världen och den socialistiska
vänstern i väst. Världsfredsrådets
svenska arm var Svenska kommittén
för fredens försvar, senare kallad
Svenska fredskommittén, stiftad 1949.
Svenska fredskommittén och Stock-
holmsappellen fick inledningsvis ett
gensvar ganska långt utanför de kom-
munistiska leden. Men en motoffensiv
där appellen stämplades som ett kom-
munistiskt propagandatrick var snabbt
igång och blev framgångsrik. Ett sam-
arbetsorgan, Sveriges fredsråd, skapa-
des som stod för ”den fria demokratis-
ka fredsrörelsens krav”, dvs i direkt
motsättning till Svenska fredskommit-
tén och Stockholmsappellen. En mot-
appell som varnade för vad man ansåg
vara ”kamouflerad politisk propagan-
da […] för andra syften än de som tjä-
nar fredens sak” antogs (Hjort
2002:73). Frisksportförbundet ställde
sig omedelbart bakom detta initiativ,
på nytt genom ett enkelt beslut i AU
(SFF:s arkiv, A IV:1).

När Gunnar Hedfors 1950 avgått
som förbundsordförande och ersatts
av Per Dalenius, en biologilärare i
Lund, informerade förbundssekretera-
re Harry Lindgren brevledes den sena-
re om förbundets aktuella syn på freds-
frågan:

”Fredsappellen är avsedd som mot-
vikt till kommunisternas appell och
undertecknad av helt säkra förbund.
AU skrev under den” (brev 22/12
1950, SFF:s arkiv, E I:52a). ”Säkra”
betyder i sammanhanget således unge-
fär ”garanterat fria från kommunistis-
ka sympatier”.

Den ansvarige för internationella
frågor och fredsfrågor i förbundet het-
te nu Lennart Franzén. I en PM, ”Ori-
entering om Frisksportförbundets
fredsarbete” (odaterad, troligen 1951),
skrev han: ”På grund av den politiska
inriktning som den kommunistiska
Svenska kommittén för fredens för-
svar uppvisar i sina aktioner (t. ex.
Stockholmsappellen) har vårt förbund
inte något samarbete med detta organ
vars arbete ledes av Världsfredsrådet
(sekretariat i Prag) […] Stockholms-
appellen användes bl.a. till att främja
Sovjetunionens politik i atombombs-
frågan inom FN […] Bli frisksportare,
bli fredsvän!” (SFF:s arkiv, B I:6).
Samme Franzén, som för övrigt inom
frisksporten gjorde propaganda för
den anti-kommunistiska väckelserö-
relsen Moralisk upprustning, MRA,
reste i augusti 1951 till ett WAY-möte
i USA (Förbundsnytt 5/1951).

Men här och där ute i förbundet
fanns det medlemmar som inte delade
ledningens syn. I Göteborg uppstod en
schism med medlemmar som sympati-
serade med Stockholmsappellen. Har-
ry Lindgren läxade i ett brev upp en
oppositionell medlem, som kallat
Stockholmsappellen för ”historiens
väldigaste folkrörelse i fredskampen”
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och skrev: ”Frisksporten är en opoli-
tisk rörelse och vi vill inte vara med
om varken öppna eller maskerade pro-
pagandaaktioner för t. ex. kommunis-
men. En sådan aktion är utan tvivel
den s. k. Stockholmsappellen” (SFF:s
arkiv, E I:54g). Och vid ett tillfälle
1952 varnades en skånsk frisksportare
skriftligen sedan han samlat in namn
på Stockholmsappellen för fred som
”förbundsstyrelsen finner klart poli-
tisk” (FS 3/5 1952, SFF:s arkiv,
A IIa:2).

Normalperspektiv
De resonemang som fördes av Frisk-
sportförbundets ledning framstår som
helt typiska för det officiella Sverige
dessa år, ett slags normalperspektiv.
Avståndstagandet från allt som betrak-
tades som kommunistiskt var kompakt
och förenade vad som då kallades ”de
fyra demokratiska partierna”, dvs alla
riksdagspartier utom SKP. Typisk för
denna enade front, dit radion och näst-
an hela pressen också hörde, var den
hejdlösa proamerikanismen. Allt sågs
i svart och vitt, att nyansera bilden var
att gå kommunisternas ärenden. ”Det
kalla krigets världsbild tillät inte reser-
vationer och ifrågasättanden” (Forser
& Tjäder 1972:60). Det utvecklades
en tidsanda, en osynlig men hård anti-
kommunistisk vind, som skapade det
kalla krigets skräckfyllda atmosfär (jfr
Schmidt 2001, 2003). 

Till bilden av 1950-talets svenska
politiska klimat hör ett språkligt ho-
kuspokus. Ett försök att klarlägga det-
ta gjordes av Gunnar Fredriksson, som

fann att det är ett klassiskt retoriskt
grepp att beskriva en existerande vär-
degemenskap som ”demokratisk” och
dess värderingar som ”opolitiska”
medan ett ifrågasättande däremot be-
tecknas som ”politik” eller ”propagan-
da”. Greppet har genom historien
tillämpats av de mest väsensskilda po-
litiska schatteringar. Han påpekade
också att ”opolitiska” och ”neutrala”
bedömare också inte sällan är fångna i
sin egen begreppsvärld: ”Att även till
synes beskrivande texter i det politis-
ka språket är genomträngda av värde-
premisser är naturligtvis ett erkänt fak-
tum, men många politiker och politis-
ka skribenter beter sig som om de inte
kände till det” (Fredriksson 1962:32,
46ff). När Frisksportförbundets led-
ning liksom många andra av tidens
opinionsbildare använde ord som ”po-
litisk” och ”opolitisk” menade man så-
ledes snarast ”kommunistisk” respek-
tive ”inte antiamerikansk”.

Frisksportare i gemen var säkert in-
te mer politiskt intresserade eller en-
gagerade än folk i allmänhet, sådant
fanns det andra organisationer för.
Men frisksporten stod heller inte på
något sätt utanför dessa stämningar
och hade också sedan mellankrigsti-
den en del egna traditionella USA-
band som nu återknöts. Den amerikan-
ska Physical Culture-rörelsen var som
tidigare nämnts redan före kriget en av
de största inspirationskällorna och en
stor intervju med dess ledande gestalt,
Bernarr Macfadden som var still going
strong trycktes i förbundets årsbok
Solvarv 1950. Det var den då nyss av-
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gångne förbundsordföranden Gunnar
Hedfors som besökt den excentriske
amerikanske frisksportgurun och
mångmiljonären. I Frisksport 7/50
rapporterades vidare entusiastiskt om
hur Stensunds folkhögskolas nyut-
nämnde rektor, Jan Ottosson, gjort en
lång turné i USA, deltagit i förhand-
lingar om mänskliga rättigheter under
presidentänkan Eleanor Roosevelts
ledning, talat på Rotarykongress, inför
svenska Vasaorden i Los Angeles och
flera tusen svenskamerikaner i
Minneapolis. Ett konkret resultat av
USA-resan var att tre svenskameri-
kanska ungdomar lockades till Sten-
sunds folkhögskola. Ottosson var lik-
som Hedfors ett mycket tungt namn
inom förbundet. Han hade under
1940-talets första år själv varit ordfö-
rande. Också Sten Schröder själv um-
gicks som tidigare omtalats med Ame-
rikaplaner.

En strömning som Frisksportför-
bundet ibland lierade sig med var den
så kallade världsfederalismen som
verkade för att inrätta överstatliga,
globala organ. Genom att försvaga na-
tionalstaterna tänktes krigsorsakerna
kunna blekna bort. Frisksportförbun-
det ställde sig genom olika stödutta-
landen vid årsmöten och samlingar
bakom dessa idéer (t. ex. vid rikslä-
gret 1949). Klubbarna uppmanades
också av förbundsexpeditionen att i
fredsfrågor kontakta världsfederalis-
terna, speciellt som dessa ofta utan
kostnad erbjöd talare i fredsämnen
(cirkulär 8/12 1949, SFF:s arkiv,
B I:6). Världsfederalisterna uppträdde

ibland också tillsammans med de utta-
lat anti-kommunistiska fredsaktivis-
terna. I mars 1952 rapporterade signa-
turen Lennart (Lennart Franzén) från
en konferens i Stockholm. Närvarande
hade varit 200 representanter för ”fria
demokratiska sammanslutningar sam-
lade på initiativ av Sveriges Fredsråd”.
Mötet hade avslutats med ett tal av
världsfederalisternas president Hjal-
mar Riiser-Larsen (Förbundsnytt
5/1952). I uttalandet från mötet nämns
inte atombombshotet alls – att ta upp
detta ämne ansågs vid denna tid rent
generellt vara prosovjetiskt (Hjort
2002:125).

En annan av tidens idéer var den så
kallade världsmedborgarrörelsen, som
också riktade sig mot nationalstaterna,
och som leddes av en amerikan som
blivit världskändis genom att bränna
upp sitt pass. Enligt den begreppsvärld
som Frisksportförbundets ledning till-
ämpade var världsfederalister och
världsmedborgare med sina utopistis-
ka målsättningar ”opolitiska”, dvs inte
på något sätt antiamerikanska. Eller,
som de själva såg det, inte uttalat pro-
amerikanska.

Radikalpacifist
Vid mina samtal med olika veteraner
inom frisksporten har jag försökt pejla
minnen av hur de såg på fredsfrågan.
Flera säger att man i förbundsstyrelsen
och AU aldrig pratade politik. Men
detta hindrade inte att man där sins-
emellan väl kände till varandras prin-
cipiella åsikter och att flera tongivan-
de namn omtalas som varma USA-
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vänner. En avvikande röst var Ulrich
Herz, som kommit till Sverige som
tysk flykting och var radikalpacifist.
En sagesman tror att Schröder tog in-
tryck av denne. Å andra sidan var Herz
en av de två i förbundsstyrelsen som
våren 1950 reserverade sig mot att
Schröder skulle få det resebidrag på
500 kronor han begärt. Herz ansåg då,
till skillnad från t. ex. Gunvald Håkan-
son, att skeppet inte utgjorde någon
bra propaganda för frisksporten
(FS 20-21/1950, SFF:s arkiv, A IIa:2).

Frisksportförbundets delegation till
olycksområdet hade inte fått i uppdrag
att försöka ta reda på hur olyckan gått
till och tyckte vid hemkomsten inte
ens att det var påkallat att lämna någon
skriftlig rapport. Förbundet krävde,
trots alla de egendomliga omständig-
heterna kring de 15 medlemmarnas
död, sedan aldrig något slags svensk
utredning. Frisksportförbundet kom
därigenom att acceptera nedtystningen
av omständigheterna runt olyckan vil-
ket i efterhand är svårbegripligt men
möjligt att förklara om ett komplicerat
samspel av skäl beaktas. Orsakerna
var av åtminstone fyra slag. 

I fredsfrågan tillhörde Frisksport-
förbundets ledning, som visats ovan,
den helt dominerande proamerikanska
värdegemenskapen. Detta måste ses
som en visserligen outtalad men inte
desto mindre grundläggande orsak till
att ledningen inte var angelägen om att
konfrontera myndigheterna i den så
känsliga bombningsfrågan. 

Stor betydelse hade det också att
man på förbundskansliet tyckte att
olyckan redan givit förbundet alldeles
tillräckligt mycket negativ publicitet
och också ute bland medlemmarna hu-
kade man sig för all kritik: ”När olyck-
an blev känd började folk förfasa sig
över de förskräckliga frisksportarna
och även bland mina arbetskamrater
och kolleger svartmålade man de där
’grönsaksidioterna’” rapporterade en
frisksportare i Värnamo, Thorsten
Rehn, i brev till förbundskansliet (8/9
1950, SFF:s arkiv, E I:51a). Denna as-
pekt betonas spontant vid mina samtal
med flera sagesmän, som 1950 var
unga frisksportare. 

En tredje orsak, kanske den avgö-
rande, var den kluvna inställningen
både till projektet i sig liksom till Sten
Schröder som funktionär och person,
som präglade rörelsens ledning och
som jag visat ovan. Att man i styrelse
och arbetsutskott voterade om sådana
bagateller som om Schröder skulle få
låna verktyg på Stensund eller inte,
signalerar att det fanns stora samar-
betsproblem och att det rådde dålig
stämning i förbundsledningen. Under
Ormen Friskes färd skärpte förbunds-
kansliet också successivt tonen mot
projektet (se kap. Efterspelet). Efter
haveriet höll man från förbundet god
min – om de döda intet annat än gott –
men praktiken var en annan. Schrö-
ders änka och barn vräktes omedelbart
och utan pardon från lägenheten på
Stensund (muntl. uppg. Ted Schröder;
uppgiften stöds av arkivhandlingar
som behandlar Schröders bostadsfrå-
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ga, se kap. Projektet, och bekräftas av
dåvarande förbundskassören och
Stensundskamreren, Stig Redbo, som
vid samtal med författaren 2003 berät-
tar att det var rektor Jan Ottosson som
fattade vräkningsbeslutet och att han
själv, Redbo, var den som tvingades
framföra det obehagliga beskedet till
änkan). En nyanställd lärare på folk-
högskolan skulle bo i lägenheten.

En fjärde orsak fanns, som en följd
av det tvetydiga förhållandet mellan
Schröder och förbundet. Stig Redbo
sade vid samtalet med författaren att
förbundet fruktade att få stå för Schrö-
ders många obetalda räkningar och
kanske också drabbas av skadestånds-
krav från de omkomnas familjer, om
man på något sätt engagerade sig rätts-
ligt.

Jämnt ett år efter olyckan, 22/6
1951, invigdes en minnessten på Sten-
sund, uppsatt vid den plats där Ormen
Friske byggdes (SFF:s arkiv, A IV:1).
Stället ligger ungefär mittemellan
herrgården och den tomt, som Schrö-
der vid sin bortgång haft löfte om att få
köpa. Uppsättandet av minnesstenen
blev en slutpunkt för epoken Schröder
på Stensund. Man kan också notera att
dennes hemadress i inskriptionen satts
som Arvika, uppväxtorten, inte Sten-
sund, fast det var där han åren närmast
före olyckan bott tillsammans med sin
familj. För eftervärldens betraktare av
stenen har Schröder således inte större
anknytning till Stensund än någon an-
nan besättningsman. Efter invigning-
en av stenen försvann också punkten
”Ormen Friske” från dagordningen

vid förbundsstyrelsens och AU:s mö-
ten. Samtidigt som förbundet valde att
dra ett streck och gå vidare överlät
man de obesvarade frågorna till de sör-
jande anhöriga.

Schröders vän Gunvald Håkanson
gjorde på eget initiativ ett sista försök
att aktualisera olyckan. Vid en bilresa
söderut sommaren 1951 stannade han
till i Husum och fick kontakt med nå-
gra av de fiskare som sett Ormen Fris-
ke olycksdygnet. Den artikel han
skrev i årsboken Solvarv (Håkanson
1951) tillförde emellertid ingenting
nytt i sak och fick inga praktiska ef-
fekter. Vid ett samtal med Håkanson
2003 berättade denne för författaren
att han efter olyckan varit väldigt upp-
rörd över kritiken mot skeppet och sjö-
manskapet och att han hoppades att
min granskning nu sent omsider skul-
le komma att ge Sten Schröder lite
upprättelse.

Ormen Friske och DC3-an
Trots att flera släktingar till de om-
komna, som visats ovan, personligen
engagerade sig starkt månaderna efter
olyckan gjordes aldrig från detta håll
någon framställan till myndigheterna
att låta genomföra ett svenskt sjöför-
hör eller annan oberoende utredning.
Gerhard Mattus var den släkting som
var ihärdigast i sitt arbete för att skapa
klarhet i vad som hänt, men han hade
ett kompakt motstånd inom UD att
kämpa mot. De makabra turerna som
senare utspelades innan hans bror Si-
gurd kunde identifieras, exhumeras
och ombegravas (se kap. Efterspelet)
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måste ha varit upprivande och kan ha
bidragit till att Gerhard Mattus inte or-
kade fortsätta arbeta för att få full klar-
het i flygbombningarnas roll i dramat.

När detta skrivs hösten 2003 är den av
Sovjet 1952 nedskjutna svenska DC3-
an högaktuell, sedan beslut fattats om
planets bärgning. Att planet (som –
knappast av en slump – gick under be-
teckningen Hugin) sysslade med sig-
nalspaning inte enbart för svensk räk-
ning har länge varit känt, trots offici-
ellt hemlighetsmakeri, även om detal-
jerna varit oklara. Registrering av sov-
jetiska radarsignaler har nämnts lik-
som kartläggning av radarekon längs
de rutter, som kärnvapenbärande
bombplan skulle använda för att flyga
in och från hög höjd bomba storstäder
och vitala industriområden i Sovjet.
Att konstatera att den svenska DC3-an
således spelade en roll i USA:s krigs-
planering får numera anses okontro-
versiellt (t. ex. Olsson 1987; Schmidt
2003:68ff; Bratt 2003).

Ormen Friske var inget spionfartyg
men kom genom omständigheternas
spel att vid Helgoland, av allt att dö-
ma, också bli offer för de amerikanska
förberedelserna för att atombomba
Sovjet, precis som DC3-an två år se-
nare. Paralleller mellan Ormen Frisk-
es öde och DC3-ans existerar således
även om de inte ska hårdras. På en
punkt är analogin emellertid slående,
nämligen vad gäller de svenska myn-
digheternas attityd till de omkomnas
släktingar. SvD:s säkerhetspolitiske
reporter summerade, vad beträffar

DC3-an: ”Redan från första dagen ljög
staten: de åtta påstods ha varit ute på
navigeringsflygning för utbildning i
radiotelegrafitjänst. De anhöriga som
bemötts med iskyla [förf. kurs.] har se-
dan dess kastats mellan hopp och för-
tvivlan” (SvD 19/6 2003).

I DC3-ans fall var det ju ändå frågan
om yrkesmilitärer som stupat på tjän-
steuppdrag, i strid för Sverige om man
så vill. Mörkläggningen av omstän-
digheterna vid Ormen Friskes haveri
var i det perspektivet en bagatell.

Att fredsfärden med vikingaskeppet
slutade i ett bombregn var naturligtvis
en tragisk tillfällighet, en slump, men
framstår i efterhand också som ett po-
litiskt memento. Det fanns en klyfta
mellan den svenska neutralitetspoliti-
ken och dess retorik och de kretsar in-
om den politiska men framför allt di-
plomatiska och militära elit som under
hela efterkrigstiden spelade under
täcket med USA och Nato. Det är i det-
ta perspektiv Ormen Friskes dystra
öde och eftermäle måste sättas in. Tra-
gedin kan så också läsas som ett av
många haverier för den troskyldighet,
som behäftat det folkliga engage-
manget i den svenska neutralitetspoli-
tiken. 

Visserligen var Ormen Friske inte lika
kraftigt byggt som Gokstadskeppet
och heller inte lika professionellt be-
mannat och utrustat som Martin An-
dersens kopia Viking. Men några en-
skilda orsaker eller enkla förklaringar
till tragedin finns därför inte. De 15
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svenskarna omkom, som jag försökt
visa i denna bok, på grund av flera
sammanfallande olyckliga omständig-
heter. Några nationella eller andra as-
pirationer hade aldrig fästs vid dem
och några hjältar eller idoler skulle de
heller aldrig bli. Om detta är väl inte
mycket att säga. Men de hade heller
inte gjort sig förtjänta av de negativa
omdömen som började cirkulera ome-

delbart sedan olyckan blivit känd och
som sedan upprepats under ett halvt
sekel. Dessa uppgifter var grundade på
spekulationer och mer eller mindre
medveten desinformation.

”Ormen Friskes förlisning hör till de
märkligaste skeppskatastrofer som ägt
rum utanför vår kust” skrev Hermann
Paulsen på Süderoog till Åke Nilsson
4/11 1950 (ÅN:s samling).
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Anmärkning. I den svenska översätt-
ningen av den tyska texten i de följan-
de bilagorna, som författaren svarar
för, har mindre relevanta passager av
utrymmesskäl uteslutits. Uteslutning-
arna markeras med (– – –).

Bilaga 1
Martin Bahrs brev till konsulatet

Der Vorstand des Wasser- und 
Schiffahrtsamtes Tönning
Tönning, den 10. Juli 1950
An das Kgl. Schwedische Konsulat 
z. Hds. Herrn Konsul Bergendahl
Hamburg

Sehr vereehrter Herr Konsul!
In der Anlage übersendet das Wasser-
und Schiffahrtsamt eine beglaubigte
Abschrift einer Verklarung, die der
Führer des Fischkutters „Hörnum 9“
über seine Beobachtungen bezüglich
des Schiffes „Ormen Friske“ abgelegt
hat. Zur Erläuterung ist eine Seekarte
von Helgoland, die beim Konsulat
verbleiben kann, beigefügt [fig. 148].

Weitere Beobachtungen über das
Schiff sind nach dieser Verklarung oh-
ne Zweifel nicht mehr zu erwarten.

Zu der Verklarung möchte ich noch
folgendes bemerken.

Im Anschluss an die rein sachlichen
Angaben in der Verklarung sagte mir
der Fischer Lass, er habe, als er das
Schiff erblickte, sofort gesehen, dass
es an einer sehr gefährlichen Stelle
stand. Er habe jedoch auf dem Schiff
kein Notsignal gesehen, habe auch
nicht den Eindruck gehabt, dass das
Schiff steuerlos trieb und die Besat-
zung es nicht mehr in der Gewalt hat-
te; denn dann hätte es ein merkwürdi-
ger Zufall sein müssen, dass das Schiff
sich genau in der sehr schmalen Süd-
einfahrt zur Helgoländer Reede be-
fand.

Ein Versuch, dem Schiff zu Hilfe zu
kommen, wäre für den Fischer Lass
mit seinem nur 11,8 m langen Kutter
völlig aussichtslos gewesen selbst
wenn er die Gefahr, von einer Bombe
getroffen zu werden, in Kauf genom-
men hätte. Wie die Seekarte erkennen
lässt, steigt der Meeresgrund vor der
Südeinfahrt zur Reede aus über 50 m
Tiefe steil bis fast zum Wasserspiegel
an. Infolgedessen steht bei Südwest-
sturm vor der Südeinfahrt eine ausser-
ordentlich hohe See, nach meinen ei-
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genen Beobachtungen wohl der
schwerste Seegang, der überhaupt an
der deutschen Nordseeküste vor-
kommt. Selbst grössere Dampfer mit
starker Machine zogen es deshalb bei
solcher Wetterlage vor, um Helgoland
herum durch die Nordeinfahrt zu ge-
hen, die breit und tief ist und bei Süd-
weststurm eher Schutz bietet. Es wäre
auch für die „Ormen Friske“ richtiger
gewesen, diesen Weg zu nehmen. Man
kann aber der Schiffsführung keinen
Vorwurf daraus machen, dass sie die
Südeinfahrt ansteuerte; denn Grund-
see und Brandung sind im Bereich von
Helgoland an jedem Punkt und bei je-
der Windrichtung anders und nur Orts-
kundigen bekannt.

Vielmehr darf ich wohl meiner per-
sönlichen Auffassung dahin Ausdruck
geben, dass das Schiff doch nicht so
seeuntüchtig war, wie es in der Presse
zumeist dargestellt wurde, und dass
die Schiffsführung ihrer Aufgabe dur-
chaus gewachsen war. Der Sturm weh-
te mit einer Stärke und Dauer, die für
den Monat Juni sehr ungewöhnlich ist
und seit vielen Jahren nicht zu ver-
zeichnen war. Dass dieses offene
Schiff mit Raasegel, welches am
Abend vorher noch etwa 16 Seemeilen
westlich der Insel stand, sich so lange
in dem Sturm hat halten und unter
schwierigsten Verhältnissen die Süd-
einfahrt von Helgoland hat gewinnen
können, ist eine seemännische Leis-
tung, die der Schiffsführung und Be-
satzung ein recht gutes Zeugnis aus-
stellt. Es ist tragisch, dass das Schiff,
kurz bevor es die schützende Reede er-

reicht hatte, durch eine Verkettung
unglücklicher Zufälle zu Grunde ge-
hen musste.

Zum wahrscheinlichen Zeitpunkt
des Unterganges war bei Helgoland
Flut. Der Flutstrom setzt dort, wie in
die Seekarte eingezeichnet, nach Süd-
osten. In der vereinigten Wirkung von
Strom und Wind müssen die Trümmer
des Schiffes etwa in östlicher Rich-
tung abgetrieben sein. Es ist mit Si-
cherheit anzunehmen, dass zunächst
keine Wrackteile, Überlebenden oder
Toten an der Helgoländer Düne ange-
trieben sind. Die in der Verklarung er-
wähnten Schiffbrüchigen von einer
Bremer Jacht wurden am späten Nach-
mittag des 22. Juni durch einen Fisch-
kutter von der Düne geborgen. Wenn
dort Überlebende der „Ormen Friske“
an den Strand gelangt wären, hätte
man sie bemerkt. Der Fischer Lass hat
3 Tage nach dem Sturm die Düne auf-
gesucht, hat dort aber nichts gefunden.
Zwischen 16 und 17 Uhr am 22. Juni
hat östlich Helgoland der Ebbstrom
eingesetzt, der bei Südweststurm un-
gefähr nördliche Richtung hat. Auf
diese Weise sind die Schiffstrümmer
an der Küste bis Sylt herauf ange-
trieben. Da nach unserer Erfahrung
Treibgut aus der offenen See bei vor-
herrschender Südwestwindlage noch
weiter nordwärts an die Küste gelangt,
empfehle ich, auch die dänischen In-
seln bis Fanö herauf von Zeit zu Zeit
absuchen zu lassen.

Von der Seekarte kann das Wasser-
und Schiffahrtsamt auf Wunsch noch
einige Exemplare oder Photokopien
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für die Angehörigen der Besatzung der
„Ormen Friske“ zur Verfügung stel-
len. Den Herren Åke Nilsson aus
Karlshamn und Gerhard Mattus und
Mac Mattus aus Jönköping, die ich am
9. Juli in Hörnum auf Sylt traf, über-
sende ich auf ihren Wunsch von hier
aus je ein Stück der Seekarte, eine Ab-
schrift der Verklarung sowie dieses
Briefes und erbitte zu letzterem Ihr
nachträgliches Einverständnis.

Schliesslich liegt noch eine Erklär-
ung an, die Herr Stig Larsson bei dem
Hafenmeister in Husum abgegeben
hat.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Ihr sehr ergebener /gez./ Bahr

(UD:s arkiv, R19D/574)

Svensk översättning
Föreståndaren 
för sjöfartsbyrån
(Wasser- und Schiffahrtsamt)
Tönning. Tönning 10/7 1950.
Till Kungl. svenska konsulatet
Konsul Bergendahl tillhanda, 
Hamburg

Ärade konsul
Som bilaga sänder byrån en bevittnad
avskrift av den sjöförklaring, som
skepparen på fiskekuttern Hörnum 9
gjort om sina iakttagelser rörande
skeppet Ormen Friske. I förtydligande
syfte bifogas ett sjökort över Helgo-
land, vilket konsulatet kan behålla. [se
fig. 148, förf. anm.]

Ytterligare iakttagelser om skeppet
är, efter denna förklaring, utan tvivel
inte längre att vänta sig.

Till förklaringen vill jag ytterligare
anmärka följande:

I anslutning till de rena faktauppgif-
terna i förklaringen sade mig fiskaren
Lass att han när han upptäckte skeppet
genast såg att det befann sig på ett
mycket farligt ställe. Han hade dock
inte sett någon nödsignal ombord och
heller inte fått intrycket av att skeppet
drev redlöst eller att besättningen hade
förlorat kontrollen över det. I så fall
måste det nämligen ha varit en egen-
domlig tillfällighet att skeppet befann
sig exakt i den mycket smala sydinfar-
ten till Helgolands redd.

Ett försök att komma skeppet till
hjälp skulle varit fullständigt utsikts-
löst för fiskaren Lass med sin endast
11,8 meter långa båt, även om han ne-
gligerat risken att träffas av en bomb.
Som sjökortet visar, stiger havsbott-
nen framför sydinfarten till redden
från över 50 meters djup brant uppåt
nästan till ytan. På grund av detta upp-
står framför sydinfarten vid sydvästlig
storm en utomordentligt hög sjö, en-
ligt mina egna iakttagelser nog den
värsta sjö som överhuvud taget före-
kommer längs med tyska Nordsjökus-
ten. Även stora ångare med stark ma-
skin föredrog vid sådant väder att gå
runt Helgoland och in genom nordin-
farten som är bred och djup och snara-
re erbjuder skydd vid sydvästlig
storm. Också för Ormen Friske hade
det varit riktigare att ta den vägen.
Man kan dock inte förebrå skeppsbe-
fälet att man styrde mot sydinfarten,
eftersom grundsjöar och bränningar i
Helgolandsområdet varierar både lo-
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Fig. 148. Utsnitt ur det exemplar av sjökortet Helgoland (D88) som sjö-
fartsbyråns chef Martin Bahr sände till svenska konsulatet i Hamburg.
Nere t. v. har Bahr ritat en vindpil. T. h. har han ritat tidvattenströmmens
riktning vid den troliga olyckstidpunkten. Vid 1 stod vittnena Bahr och
Wellnitz. De uppgav att de sett Ormen Friske vid 2, sydinfarten till Helgo-
land, som på båda sidor omges av farliga grund. (De grova linjerna är
gränser för hummerfiskeområden.) Hamburgkonsulatets arkiv. Jfr fig. 78,
79, 150.



kalt och efter vindriktning och är be-
kanta bara för dem som har lokalkän-
nedom.

Istället får jag nog ge uttryck åt min
personliga uppfattning i den riktning,
att skeppet dock inte var så sjö-ovär-
digt som det mestadels framställts i
pressen, och att skeppsbefälet var väl
vuxet sin uppgift. Stormen blåste så
ihållande och med en sådan styrka,
som är mycket ovanlig för juni månad,
och som inte har registrerats på åratal.
Att detta skepp med råsegel, som kväl-
len innan ännu befann sig omkring 16
sjömil väster om ön, kunde klara sig i
stormen så länge och under de svåras-
te förhållanden har kunnat nå fram till
Helgolands sydinfart, är en sjömans-
mässig prestation, som ger ett ganska
gott betyg till fartygets befäl och be-
sättning. Det är tragiskt, att skeppet
strax innan det nådde den skyddande
redden, genom en serie av olyckliga
tillfälligheter, fick förlisa.

Vid den troliga tidpunkten för have-
riet rådde det flod vid Helgoland. Som
framgår av sjökortet drar strömmen
där mot sydost. I samverkan mellan
ström och vind måste spillrorna från
skeppet ha drivit i väg i ungefär östlig
riktning. Man kan med säkerhet anta,
att i första skedet inga vrakdelar, över-
levande eller döda inledningsvis drivit
upp på Helgoländer Düne. De i vitt-
nesmålet omnämnda skeppsbrutna
från en Bremenjakt bärgades den 22
juni på senare eftermiddagen genom
en fiskekutter. Om överlevande från
Ormen Friske hamnat på stranden där
hade man upptäckt dem. Fiskaren Lass

besökte die Düne tre dagar efter stor-
men utan att finna någonting. Mellan
klockan 16 och 17 den 22 juni satte
ebbströmmen in öster om Helgoland.
Vid sydvästlig storm har denna unge-
fär nordlig riktning. På detta sätt har
vrakspillrorna kunnat driva mot kus-
ten upp till Sylt. Eftersom enligt vår
erfarenhet drivande gods från öppna
havet vid förhärskande sydvästvindar
når ännu längre norrut på kusten, re-
kommenderar jag att också de danska
öarna upp till Fanö avsöks då och då.

(– – –)
Med utmärkt högaktning, er mycket

tillgivne (undertecknat) Bahr
•••

Bilaga 2
Wilhelm Lass iakttagelser

Hörnum, den 9.7.1950
Verklarung
Es erscheint der Schiffer Wilhem
Lass, geb. 5.4.06 in Büsum, Inhaber
der Patente A1, B1 und C1, Führer des
Kutters „Hör 9“, und gibt über seine
Beobachtungen bezüglich des Schif-
fes „Ormen Friske“ folgendes zu Pro-
tokoll:

Ich befand mich am 21.6.50 zusam-
men mit einer Reihe anderer Hörnum-
er Kutter auf Hummerfang nördlich
Helgoland. Wegen auffrischenden
Windes mussten wir gegen 21 Uhr
abends ausscheiden und gingen östlich
der Nordspitze von Helgoland zu An-
ker. Am 22.6.50 im Laufe des Vormit-
tags wuchs der Wind zum Sturm an.
Wir hatten an unserem Ankerplatz kei-
nen Schutz mehr und waren gezwung-
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en, in der ehemaligen Ubootshafen
einzulaufen, zusammen mit ungefähr
25 anderen Kuttern. Um 12.30 Uhr
wurde mit Bombenabwürfen begon-
nen; die ersten Bomben fielen etwa
westlich der Südspitze der Düne ins
Wasser. Die Besatzungen aller übrigen
Schiffe flüchteten darauf in einen ehe-
maligen Notbunker, der am Strand des
Unterlandes steht. Mein Steuermann
und ich flüchteten nicht mit, weil wir
unser Schiff im Auge behalten woll-
ten; wir begaben uns auf die östliche
innere Mole des Ubootshafens. Etwa
um 13.00 Uhr sichteten wir das Wi-
kingerschiff etwa in südöstlicher
Richtung auf ungefähr 1200 Meter
Abstand. Es war unter Segel, lag quer
zu See and stand fast genau in der
Richtlinie, die auf die Binnenreede
Süd führt, eben westlich der Klippe
Danskermanns Hörn. Da der Wind mit
etwa Stärke 11 wehte, konnten wir mit
unserem kleinen Fahrzeug keine Hilfe
leisten. Weil jetzt weitere Bomben
ganz in unsere Nähe fielen, waren wir
gezwungen, ebenfalls in den Bunker
zu gehen. Gegen 14 Uhr verliess ich
allein den Bunker wieder und ging
wieder an Bord. Von dem Schiff konn-
te ich nichts mehr sehen, obwohl ich
eigens Ausschau hielt. 

Nach meiner Meinung hat das
Schiff auf die Südreede von Helgoland
einlaufen und dort Schutz suchen wol-
len. Da die Besatzung offenbar im
letzten Augenblick die Bombenab-
würfe bemerkt hat, hat sie wahr-
scheinlich abgedreht, um östlich der
Düne Schutz zu finden; denn das

Schiff lag, als
wir es zuerst
sichteten, quer
zu See. Hierbei
ist es nach mei-
ner Meinung in
der schweren
Brandung auf
der dicht neben
der Einfahrtsli-
nie liegenden
Klippe Dansker-
mans Hörn zers-

chlagen. Das Schiff hätte nach meiner
seemännischen Meinung sicherlich
die schützende Reede erreicht, wenn
nicht gerade zu dieser Zeit Bombenab-
würfe stattgefunden hätten; auf jeden
Fall wären sie gerettet worden, wenn
sich auf Helgoland eine Rettungssta-
tion befunden hätte.

Ausser meinem Steuermann hat nie-
mand das Schiff beobachtet, da sich
alle übrigen Kutterbesatzungen im
Notbunker befanden. Auch die Schiff-
brüchigen von einer Bremer Yacht, die
im Dünenhafen zerschlagen war, ha-
ben das schwedische Schiff nicht ge-
sehen, weil sie ebenfalls vor den Bom-
benabwürfen Schutz gesucht hatten.

gez. Wilhelm Lass
V.g.u. gez. C. Kühl 
Hafenmeister
Für richtige Abschrift 
gez. Lenz Regieringsbauinspektor

(UD:s arkiv, R19D/574)
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Svensk översättning
Hörnum 9/7 1950
Sjöförklaring
Skepparen Wilhem Lass, född 5/4
1906 i Büsum, innehavare av certifi-
katen A1, B1 och C1, befälhavare på
kuttern Hör 9, infinner sig och medde-
lar till protokollet följande iakttagelser
rörande skeppet Ormen Friske:

Jag befann mig 21 juni 1950 till-
sammans med en rad andra Hörnum-
kuttrar på hummerfångst norr om Hel-
goland. Eftersom vinden tilltog var vi
vid 21-tiden tvungna att sluta och an-
krade öster om Helgolands nordspets.
På förmiddagen den 22 juni växte vin-
den till stormstyrka. Vi hade inte läng-
re något skydd på ankarplatsen utan
var tvungna att löpa in i den före detta
ubåtshamnen, tillsammans med unge-
fär 25 andra kuttrar. 

Klockan 12.30 började bombfäll-
ningen. De första bomberna föll i vatt-
net ungefär väster om sydspetsen på
Düne. Alla andra skeppens besättning-
ar flydde då in i en före detta nödbun-
ker som finns på Unterlands strand.
Min styrman och jag flydde inte dit ef-
tersom vi ville hålla ögonen på vårt
skepp. Vi begav oss ut på ubåtsham-
nens östliga inre pir. Ungefär 13.00
siktade vi vikingaskeppet i ungefär sy-
döstlig riktning på ungefär 1200 me-
ters håll. Det var under segel, låg tvärs
sjön och nästan exakt på den kurs som
leder mot den inre sydredden, just väs-
ter om klippan Danskermanns Hörn.
Eftersom vinden var av styrka 11, kun-
de vi inte komma till någon hjälp med

vårt lilla fartyg. Eftersom nu ytterliga-
re bomber föll precis i vår närhet var
också vi tvungna att bege oss in i bun-
kern. Vid 14-tiden lämnade jag ensam
bunkern och gick åter ombord. Jag
kunde inte se något av skeppet trots att
jag med ansikt höll utkik.

Enligt min åsikt har skeppet velat
löpa in till Helgolands sydredd för att
söka skydd där. Eftersom besättningen
sannolikt i sista ögonblicket märkt
bombfällningen har den synbarligen
girat för att söka skydd öster om Düne.
När vi först siktade det låg det nämli-
gen tvärs mot sjön. På detta sätt har det
enligt min mening i de häftiga brän-
ningarna slagits sönder på klippan
Danskermanns Hörn som ligger tätt
inpå inseglingslinjen. Enligt min åsikt
som sjöman hade skeppet säkerligen
kunnat nå den skyddande redden om
inte bombningarna ägt rum precis
samtidigt. I alla fall hade de blivit räd-
dade om det funnits en räddningssta-
tion på Helgoland.

Utom min styrman har ingen annan
iakttagit skeppet eftersom alla kutter-
besättningar befann sig i nödbunkern.
Inte heller de skeppsbrutna från en
Bremenjakt, som slogs sönder i Dü-
nenhamnen, såg det svenska skeppet
eftersom de också hade tagit skydd för
bomberna.

(undertecknat) Wilhelm Lass
Uppläst och godkänt 
(undertecknat) C. Kühl, 
hamnkapten
Rätt avskrivet intygas
(undertecknat) Lenz, 
Regieringsbauinspektor
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Bilaga 3
Gustav Wellnitz och 

Arthur Pasinskis iakttagelser
Wasser- u. Schiffahrtsamt Tönning.
Der Hafenaufseher in Hörnum/Sylt.
22. Juli 1950. 
An das Königl. Schwedisches Konsu-
lat in Hamburg, 36, Neuer Jungfernsti-
eg 7–8, Hamburg 36. Betrifft: dortiges
Schreiben vom 18.7.1950
Bezug: Fahrzeug „Ormen Friske”.

Auf Ihr wertes Schreiben vom 18.7.50
habe ich die beiden Fischer Gustav
Wellnitz, geb. 2.8.99 in Mittelfliess-
hof/Pommern und Arthur Pasinski,
geb. 11.1.02 in Altona, beide wohn-
haft in Hörnum und Besatzungsmit-
glieder vom Kutter „Hör 9”, zu mir ge-
beten. Wellnitz und Pasinski sagen wie
folgt aus:

Gustav Wellnitz (Steuermann v.
„Hör 9”): Ich habe mit meinem Kapi-
tän Wilhelm Lass am 22.6.50 etwa um
1300 Uhr die „Ormen Frisket“ bei
Helgoland gesehen und kann erwäh-
nen, dass die von Kapt. W. Lass (Hör
9) am 9.7.50 bei dem Hafenmeister in
Hörnum abgelegte Verklarung, bei der
ich selbst zugegen war, der vollen
Wahrheit entspricht. Ich kann leider
keine weitere Angaben machen, weil
durch die Bombenabwürfe der Flug-
zeuge in unserer Nähe wir im Bunker
mussten.

gez. Wellnitz

Arthur Pasinski (Hör 9): Bin als die er-
sten Bomben am 22.6.50 fielen mit

den anderen Besatzungen, der im ha-
fen von Helgoland liegenden Fahrzeu-
ge, im Bunker gegangen und habe die
„Ormen Frisket“ nicht gesehen. Herr
Rudolf Neidhardt (dortiges Schreiben
v. 10.7.50 an Pasinski) war bei mir als
Badegast und habe diesem nur die von
Lass und Wellnitz gemachten Anga-
ben erzählt.

gez. Pasinski
v.g.u. gez. C. Kühl
Hafenmeister

Wegen Ihrer Anfrage, dass die Mast-
spitze des Schiffes den ganzen Tag
über hinter der Sanddüne zu sehen sein
sollte, habe ich mich noch ausführlich
mit Pasinski unterhalten. Er erklärte
mir, dass es sich hierbei um den Kutter
„Schneppefalk“/ Hörnum handelte,
welche Motorschaden hatte und von
dem Kutter „Auguste“/ Hörnum nach
Helgoland eingeschleppt wurde.

Nach meinen Erkundigen befanden
sich am 22.6.50 folgende Kutter in
Helgoland: 

„Gebrüder“/ Neuhof, „Adler“/ Al-
tenwerder, „Lisel Denker“/ Cuxhaven,
„Liesel“/ Cuxhaven, „Heimat“/
Glückstadt, „Peter“/ Glückstadt, „Em-
ma“/ Glückstadt, „Seehund“/ Sester-
mühle, „Mars“/ Büsum, „Pickas“/
Munkmarch, „Auguste“/ Hörnum,
„Schneppfalk“/ Hörnum, „Pirat“/ Hör-
num, „Frieda“/ Hörnum, „Annema-
rie“/ Hörnum, „Paluca“/ Hörnum,
„Lumme“/ Hörnum, „Sölve“/ Hör-
num, „Nordfriesland“/ Hörnum, „Hel-
mi“/ Hörnum, „Seebär“/ Hörnum,
„Rolf-Detlef“/ Hörnum.
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Weitere Angaben im Bezug auf die
„Ormen Frisket“ konnten von den Be-
satzungsmitgliedern der in Hörnum
beheimateten Kutter nicht gemacht
werden. Sie alle haben während der
gleichzeitig erfolgten Bombardierung
Helgolands die Schutzbunker aufge-
sucht. Es wurde von allen Besatzung-
en bestätigt, dass der Kapt. W. Lass
und G. Wellnitz sich während des
Bombardements ausserhalb der
Schutzräume aufgehalten haben und
somit die „Ormen Frisket“ beobachten
können.

Auf Anordnung des Wasser- und
Schiffahrtsamtes Tönning habe ich
den Strand bei Hörnum nach angetrie-
benden Wrackteilen ohne Erfolg tä-
glich absuchen lassen. 

Falls sich irgendwelche positiven
Anhaltspunkte ergeben sollten, werde
ich umgehend Bericht erstatten.

Ich hoffe Ihnen mit vorstehenden
Angaben gedient zu haben.

Hochachtungsvoll!
gez. C. Kühl

(Hmb:s arkiv, R90/1950)

Svensk översättning
Sjöfartsbyrån
(Wasser- und Schiffahrtsamt)
Tönning. Hamnkaptenen 
i Hörnum/Sylt. 22/7 1950
Till Kungl. Svenska konsulatet
Neuer Jungfernstieg 7–8,
Hamburg 36.
Beträffande: er skrivelse 
av den 18/7 1950
Ärende: fartyget Ormen Friske

Efter ert brev av den 18/7 1950 kalla-
de jag till mig de båda fiskarna Gustav
Wellnitz, född 2/8 1899 i Mittelfliess-
hof/Pommern och Arthur Pasinski,
född 11/1 1902 i Altona, som båda är
bosatta i Hörnum och besättningsmed-
lemmar på Hör 9. Wellnitz och Pasin-
ski vittnar enligt följande:

Gustav Wellnitz (styrman på Hör 9):
Tillsammans med min kapten Wil-
helm Lass såg jag Ormen Friske vid
Helgoland ungefär klockan 13 den
22/6 1950 och kan intyga att det av
kapten W. Lass den 9/7 1950 avgivna
förklaringen inför hamnmästaren i
Hörnum – då jag själv var närvarande
– motsvarar hela sanningen. Jag kan
tyvärr inte ge några ytterligare uppgif-
ter eftersom vi vid flygbombarde-
manget i närheten var tvungna att ta
skydd i bunkern.

(undertecknat) Wellnitz

Arthur Pasinski (Hör 9): När de första
bomberna föll den 22/6 1950 tog jag
skydd i bunkern tillsammans med de
andra besättningarna från de skepp
som låg i Helgolands hamn och såg in-
te Ormen Friske. 

(– – –)
(undertecknat) Pasinski 
Uppläst och godkänt 
(undertecknat) C. Kühl, 
hamnkapten

(– – –)
Fler upplysningar om Ormen Friske
kunde inte fås av besättningsmedlem-
marna från de i Hörnum hemmavaran-
de kuttrarna. De sökte alla skydd i
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bunkrar vid de samtidigt inträffade
bombningarna av Helgoland. Det be-
kräftas av alla besättningar, att kapten
W. Lass och G. Wellnitz uppehöll sig
utanför skyddsrummen under bomb-
ningen och följaktligen kunnat iaktta
Ormen Friske. 

(– – –)
Högaktningsfullt
(undertecknat) C. Kühl

•••

Bilaga 4
Reinhold Kobs iakttagelser

Büsum, den 27.6.1950. 
Protokoll
Es erscheint der Fischer Reinhold
Kobs, geb. am 26.9.19 in Rudunsk,
wohnhaft in Büsum, Westerstr. 27, und
sagt aus:

Am 21.6.1950 befand ich mich mit
meinem Fischkutter südlich von Hel-
goland zum Fischfang. Gegen 8 Uhr
sichtete ich das schwedische Wiking-
er-Schiff, nördlich vom Schiffahrts-
weg auf westlichem Kurs. Da es ziem-
lich windstill war, machte das Schiff
nur wenig Fahrt, sodass ich dasselbe
noch vor Eintritt der Dunkelheit mit
meinem Doppelglas beobachten konn-
te. Ich schätze, dass sich das Schiff
nach meiner Beobachtung auf dem
Schiffahrtsweg westlich von Helgo-
land zwichen P 12 und P 13 befunden
hat. Am 22.6.50 gegen 0130 Uhr
frischte der Wind aus südwestlicher
Richtung bir zur Sturmesstärke auf.
Gegen 0300 Uhr morgens musste ich
meinen Fangplatz wegen schlechten
Wetters verlassen.

Ich nehme an, dass das Schiff mit
Einsetzen der Flut und unter Einwir-
kung des Sturmes auf die Klippen der
Insel Helgoland getrieben ist. Es hat
sich auch in diesem Falle das Fehlen
einer Befeuerung von und um Helgo-
land sehr störend bemerkbar gemacht.

v.g.u. gez. Reinhold Kobs
g.w.o. /Unterschrift/
A.V. Nach ergänzenden fernmündli-

chen Mitteilung hat Kobs das schedi-
sche Fahrzeug von 8 Uhr morgens an
den ganzen Tag bis Dunkelwerden be-
obachtet. gez. Bahr

Tonne P 12 54° 12’N, 7° 21’O
Tonne P 13 54° 8’N, 7° 31’O

(UD:s arkiv, R19D/574)

Svensk översättning
Büsum 27/6 1950. Protokoll
Fiskaren Reinhold Kobs, född 26/9
1919 i Rudunsk, boende Westerstrasse
27 i Büsum, infinner sig och berättar:

Den 21/6 1950 var jag sysselsatt
med fiske söder om Helgoland med
min fiskekutter. Vid åttatiden såg jag
det svenska vikingaskeppet nord om
farledskorridoren på västlig kurs. Ef-
tersom det var ganska vindstilla gjor-
de skeppet bara obetydlig fart. Så kun-
de jag fortfarande iaktta det i min ki-
kare till mörkrets inbrott. Jag uppskat-
tar att skeppet när jag sist såg det be-
fann sig i farledskorridoren väster om
Helgoland, mellan P12 och P13. Den
22/6 1950 omkring 01.30 friskade
sydvästvinden upp till stormstyrka.
Vid tretiden på morgonen var jag på
grund av ovädret tvungen att lämna
min fångstplats. Jag förmodar att
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skeppet på grund av den insättande flo-
den och stormens inverkan drivit emot
ön Helgolands klippor. Bristen på fy-
rar på och omkring Helgoland har ock-
så i detta fall varit mycket besvärande.

Uppläst och godkänt, undertecknat
Reinhold Kobs. Bevittnat /Under-
skrift/.

--
Enligt kompletterande upplysning per
telefon iakttog Kobs det svenska skep-
pet från 8 på morgonen hela dagen till
mörkrets inbrott.

(undertecknat) Bahr
•••

Bilaga 5
Brev från Martin Bahr 

till Gerhard Mattus
Tönning, den 31. Juli 1950. 
An Herrn Gerhard Mattus
Jönköping, Schweden.
Sehr geehrter herr Mattus.
Für Ihren freundlichen Brief vom 27.
Juli nehmen Sie meinen besten Dank
entgegen.

Das Gerücht, dass die “Ormen Fris-
ke” am 22. Juni weiter nordwärts und
östlich von Helgoland gesehen wor-
den sei, war auch zu dem schwedi-
schen Konsulat i Hamburg gedrungen.
Das Konsulat hatte diese Mitteilung
von einem Herrn Neidhardt erhalten,
der als Badegast bei dem Fischer Pa-
sinski in Hörnum, dem dritten Mann
der Besatzung des Kutters “Hör 9”,
gewohnt hat. Das Konsulat hat darauf
sowohl an Pasinski wie an den Hafen-
meister in Hörnum geschriben, und
der Hafenmeister hat Pasinski ver-

nommen. Ich lege Ihnen eine Ab-
schrift der Briefe des Konsulats an Pa-
sinski und an den Hafenmeister und
der Antwort des Hafenmeisters bei.
Daraus können Sie ersehen, dass dem
Herrn Neidhardt ein Missverständnis
unterlaufen ist und dass das Schiff,
welches östlich der Helgolander Düne
gesehen wurde, nicht die “Ormen Fris-
ke” war.

Die “Ormen Friske” ist am Abend
des 21. Juni zuletzt auf dem minen-
freien Weg, der vor einem Punkt 10
Seemeilen südlich Helgoland nach
Nordwesten führt (sogenannter El-
be–Humber-Weg) gesichtet worden.
Von hier nach Helgoland herüber und
östlich Helgoland bis an den von der
Elbmündung nach Norden führenden
minenfreien Weg (Elbe–Esbjerg-Weg)
ist das Seegebiet noch nicht von Mi-
nen geräumt. Doch liegen im offenen
Seegebiet ausserhalb des Küsten-
strichs nur einzelne magnetische und
akustische Grundminen, und sie sind
für ein hölzernes Segelschiff vollkom-
men ungefährlich, weil sie nur für ei-
serne Schiffe und durch das Geräusch
der Schrauben wirksam werden kön-
nen. Es bliebe noch die Möglichkeit,
dass das Schiff auf eine losgerissene,
an der Wassoberfläche treibende Kon-
taktmine gestossen ist. Aber solche
Minen sind so selten, dass mit dieser
Möglichkeit kaum zu rechnen ist. Es
bleibt also das Wahrscheinlichste, dass
die “Ormen Friske”, wie der Fischer
Lass vermutet, auf der Klippe Dan-
skermanns Hörn zerbrochen ist.
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Am 25. Juli ist bei St. Peter an der
Westküste von Eiderstedt ein 7 m
langes Stück vom Mittelschiff der
“Ormen Friske” angetrieben.

Herr Åke Nilsson schrieb an mich
wegen der Aufstellung eines Denk-
mals für die Besatzung der “Ormen
Friske” auf dem Seemannsfriedhof auf
Pellworm. Ich habe ihm einige Vors-
chläge für den besten Platz des Denk-
mals zugesandt und ihn gebeten, sich
mit Ihnen und den Anhörigen der üb-
rigen Besatzungsmitglieder deswegen
in Verbindung zu setzen. Von diesem
Brief und den Anlagen erhält Herr
Nilsson eine Abschrift. 

Mit freundlichen Grüssen an Sie
und Ihren Herrn Bruder

Bahr
(GM:s samling)

Svensk översättning
Tönning 31/7 1950
Herr Gerhard Mattus
Jönköping, Sverige
Högt ärade herr Mattus.
Mottag mitt bästa tack för ert vänliga
brev av den 27 juli.

Ryktet att Ormen Friske den 11 juni
skulle ha setts längre norr och öster om
Helgoland hade också nått fram till det
svenska konsulatet i Hamburg. Konsu-
latet hade fått detta meddelande av en
viss herr Neidhardt som hade bott som
badgäst hemma hos fiskaren Pasinski i
Hörnum. Pasinski var tredje man om-
bord på kuttern Hör 9. Konsulatet
skrev med anledning av detta både till
Pasinski och hamnkaptenen i Hörnum
och hamnkaptenen hörde Pasinski. Jag

bifogar kopia av konsulatets brev till
Pasinski och hamnkaptenen och
hamnkaptenens svar. Där kan ni själv
se att herr Neidhardt missförstått nå-
gonting och att det skepp som iakttogs
öster om Helgoland inte var Ormen
Friske.

Ormen Friske iakttogs på kvällen
den 21 juni för sista gången på den
minfria led som för från en punkt tio
sjömil söder om Helgoland mot nord-
väst (den så kallade Elbe–Humber-le-
den). Härifrån över till Helgoland och
öster om Helgoland ända till den från
Elbemynningen mot norr förande min-
fria leden (Elbe–Esbjerg-leden) är
havsområdet ännu inte röjt från minor.
Dock ligger i öppna sjön utanför kust-
sträckan endast enstaka magnetiska
och akustiska bottenminor och dessa
är fullkomligt ofarliga för en träsegel-
båt eftersom de kan utlösas endast av
järnskepp och propellerljud. Återstår
möjligheten, att skeppet stött mot en
lossliten, på ytan drivande kontaktmi-
na. Men sådana minor är så sällsynta,
att man knappt kan räkna med denna
möjlighet. Det förblir således mest
sannolikt att Ormen Friske, som fiska-
ren Lass förmodar, brutits sönder på
klippan ”Danskermanns Hörn”.

(– – –)
Med vänliga hälsningar till er och er

bror.
Bahr

•••
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Bilaga 6
Torsten Bergendahls brev till UD 

19/7 1950
Kungl Svenska konsulatet
Hamburg 19/7 1950

Herr byråchefen O. Jödahl, Stockholm
Herr byråchef
Med vår skrivelse nr 252 den 13 den-
nes insändes avskrift av en skrivelse
från Wasser- und Schiffahrtsamt i
Tönning jämte bilagda yttranden av
tvenne fiskare rörande deras iakttagan-
den av Ormen Friske före olyckan.
Den ene fiskaren, den från Hörnum,
håller före, att fartygets olycka vore att
tillskriva den omständigheten, att
bombfällning skedde vid Helgoland
samtidigt som den svåra stormen råd-
de. 

Det synes icke alls uteslutet, att det
kan ligga till som fiskaren tror, och
chefen för Wasserstrassenamt är inne
på samma tankegång. Emellertid före-
faller det att finnas även andra ögon-
vittnen från samma dag, dvs 22 juni,
som sett båten på ett annat ställe. Vi
fortsätta undersökningarna på flera
punkter, och det är enligt min mening
alldeles för tidigt att yttra sig om hur
olyckan tillgått, vilket för övrigt troli-
gen aldrig kan bliva fullt klarlagt.

Som jag antydde i mitt brev till
Barck-Holst den 11 juli, sista stycket,
ha vi vid olika tillfällen förstått att tys-
karna gärna framhålla att det vore de
rådande förhållandena vid Helgoland,
vilken ö som bekant är utrymd, som
hade sin beskärda del i olyckan.

När jag mottog ovanberörda rapport
rörande de båda fiskarnas uttalanden
och samtidigt underrättades att den
ene av bröderna Mattus från Jönkö-
ping, broder till en vid olyckan om-
kommen ung man, erhållit avskrift av
Wasserstrassenamts meddelande till
mig, blev jag orolig för vad som skul-
le bliva följden därav.

Mina farhågor besannades i någon
mån i går eftermiddag, då ett par här-
varande tidningar förhörde sig hos oss
rörande riktigheten av ett meddelande
från United Press i Stockholm enligt
vilket hr Mattus, som sade sig ha gjort
grundliga undersökningar i trakten av
ön Pellvorm (ca 20 sjömil norr om
Helgoland) ”stellt fest” [”slår fast”,
förf. anm.] att Ormen Friskes under-
gång egentligen var beroende av den
brittiska bombfällningen.

Jag har blott hört Stockholmstele-
grammet uppläsas, för övrigt i tvenne
olika versioner, båda dock innehållan-
de orden ”stellt fest”. Utom de katego-
riska uttryck, vilka funnos i Stock-
holmstelegrammet i övrigt, märktes
att det skulle vara mycket lätt att miss-
tolka uttrycken och genom någon ru-
brik göra engelsmännen missnöjda.
Särskilt uttrycket ”stellt fest” gjorde,
att jag ansåg mig böra begagna mig av
det av United Press gjorda erbjudandet
till att söka mildra de uttryck som fö-
rekommo i Stockholmstelegrammen.
Detta skedde med den här i avskrift
närslutna texten [kap. Mörkläggning-
en; Bilaga 7, förf. anm.] vilken var av-
sedd som ett tillägg till meddelandet
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från Stockholm, om detta intogs av nå-
gon tidning.

Enligt ett sent i går kväll mottaget
telefonmeddelande från United Press,
hade utsändandet av Stockholmstele-
grammet sedermera avstyrts. Samti-
digt hade man till Stockholm vidare-
befordrat ett meddelande, som utgjor-
de en omstuvning av det mig här läm-
nade, här närslutna. United Press
platsredaktör i Hamburg tyckte väl, att
man på så sätt åstadkom ett slags för-
siktigt avfattad dementi av Stock-
holmskontorets pressmeddelande,
utan att detta direkt vederlades.

Såvitt vi hittills kunnat finna, har
United Press ovannämnda meddelan-
de från Stockholm inte hunnit inflyta i
dagens morgontidningar. Så gott var
det. Med utm. högaktning 

T. Bergendahl
(UD:s arkiv, R19D/574)

•••

Bilaga 7
Svenska konsulatets 

dementi till United Press
(Bil. till hbr Bergendahl/Jödahl den

19.7.50)

Das Schwedische Konsulat wurde
über die heutige Meldung von United
Press aus Stockholm bezüglich des
Unterganges des „Ormen Friske“ be-
fragt. Laut der genannten Meldung
glaubt ein Verwandter eines der Besat-
zungsmitglieder feststellen zu können,
dass der „Ormen Friske“ im Zusam-
menhang mit einem brittischen Bom-
benabwurf auf Helgoland verunglückt

wäre. Das Schwedische Konsulat er-
klärt, dass es die Zeugenaussage des in
der Stockholmer Meldung erwähnten
Fischers wohl kennt. Aus dieser Aus-
sage, und da auch Aussagen anderer
Zeugen in Betracht zu nehmen sind,
hat das Konsulat nicht dieselbe
Schlussfolgerung ziehen können. Be-
sonders da weitere Berichte ausstehen,
sei es noch zu früh, eine Ansicht in di-
eser Sache auszusprechen. 18.7.50
(UD:s arkiv, R19D/574)
(Svensk övers. kap. Mörkläggningen.)

•••

Bilaga 8
Bergendahls brev till UD 2/9 1950
Kungl. Svenska konsulatet 
ang. ”Ormen Friskes” undergång
Hamburg den 2 september 1950.

Till Hans Excellens Herr Ministern för
Utrikes Ärendena.
Härmed får jag vördsamt insända en i
”Hamburger Freie Presse” för den
26/27 augusti intagen artikel rörande
”Ormen Friske”-olyckan. Det redogö-
res för ett par av vittnesmålen av fis-
kare, vilka sett fartyget under de båda
dagar detta uppehöll sig i Helgolands-
bukten. Dessutom har en förteckning
och en skiss gjorts över fynden, av vil-
ka särskilt den senare är av intresse.

Ifrågavarande redogörelse utgör i
övrigt intet mera vägande bidrag till
belysningen av spörsmålet om ”Or-
men Friskes” undergång, varom det
alltjämt är svårt att bilda sig någon be-
stämd uppfattning och vilken måhän-
da aldrig bliver fullt klarlagd.
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Mot den särskilt på ett tidigare sta-
dium hysta uppfattningen att fartyget
skulle slagits sönder på någon sand-
bank i närheten av fyndplatserna talar,
som artikelförfattaren framhåller, den
omständigheten, att fynden äro sprid-
da över ett ganska vidsträckt område.
Vrakdelar och lik ha förmodligen förts
till fyndplatserna ganska långt ifrån.

Den å skissen angivna västliga posi-
tionen mellan P 12 och P 13 (den 21/6)
måste ifrågasättas. Denna förekom
blott i ett skriftligt meddelande, näm-
ligen av fiskaren Kops och denne före-
föll vid mitt samtal med honom på sin
tid i Büsum ganska osäker. Om emel-
lertid hans uppgift skulle vara riktig,
måste nog fartyget ha befunnit sig när-
mare P 13, alltså östligare än teck-
ningen utvisar. Han kan ha tagit fel på
fyrskepp, då det finns flera i rad. Att
märka är, att två andra vittnen, fiskar-
na Jasper Denker och Hans Oesman
hade sett båten kl. 22.30 vid P 14, vil-
ka uppgifter stämma med att ”Ormen
Friske” kl. 18.30 också av en annan
fiskare (Sonne) setts syd-sydväst om
Helgoland. Denne befann sig vid ett
tillfälle inom talhåll. Ingen å ”Ormen
Friske” bad om något bistånd, men det
var då icke heller känt för fiskaren, att
stormvarning utfärdats.

För övrigt hade ytterligare en fiska-
re, Schulz, vilken jag haft tillfälle sam-
tala med kl. 13.30 samma dag varit all-
deles inpå ”Ormen Friske” 8 sjömil
syd-sydväst om Helgoland och anro-
pat båten, erbjudande bogsering. Det-
ta erbjudande avböjdes, trots att farty-
get gjorde mycket långsam fart framåt
och att man tidigare förklarat sig ha
bråttom att komma till Holland.

Den mindre skissen (i hörnet av den
större) torde icke heller vara fullt kor-
rekt. Enligt fiskaren Lass, vilkens här-
ifrån insända vittnesmål numera be-
styrkts av en annan person ombord på
samma båt, nämligen Gustav Wellnitz,
befann sig ”Ormen Friske” den 22/6
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Fig. 150. Karta i Hamburger Freie
Presse med konsul Bergendahls
handritade markeringar. Konsuln
har här placerat undervattens-
grundet Danskermanns hörn ca
1500 meter utanför inloppet till
”Aussenhafen” (se punkten under
”LA” i ordet Helgoland, på den in-
fällda kartan). En kontroll med
sjökortet visar att distansen dock
endast är ca 750 meter. Konsuln
har också på fri hand skissat tre
av honom antagna, alternativa
(streckade) vägar som Ormen
Friske kan ha tagit. Hamburgkon-
sulatets arkiv. Jfr fig. 148.



omkring kl. 13.00 (icke kl. 12.00) vid
”Danskermans hörn”. Denna klippas
riktiga läge har utmärkts genom en röd
punkt [se fig. 150, förf. anm].

Enligt hittills avgivna vittnesmål är
det troligt, att båten under stormen dri-
vit i nordostlig riktning, som de på
skissen tillritade röda strecken antyda.
När stormen hårdnade till, kan det
starkt betvivlas, att Ormen Friske som
uppgivits haft ett djupgående av om-
kring 60 cm och enligt fackmäns utsa-
go måste anses ha varit otillräckligt
bemannad och som dessutom uppen-
barligen icke förde många personer
med sjövana, kunnat manövreras med
någon säkerhet.

Man kan givetvis ha trott ombord,
att det vore bäst att söka skydd vid
Helgoland, det enda stycke land, som
fanns i närheten. Man har dock troli-
gen icke kunnat navigera i någon all-
deles bestämd riktning och allra minst
in i den relativt farliga smala södra in-
farten till hamnen. Troligen skulle
man ej heller, som från något håll ifrå-
gasatts, med egen kraft ha kunnat
komma bort från platser, där bomb-
fällning eventuellt pågått. 

Att själva farkosten skulle ha träf-
fats av bomber måste dessutom anses
som uteslutet, eftersom tre mycket sto-
ra delar och flera andra stycken kom-
mit tillrätta och vare sig de funna liken
eller vrakdelarna bära något spår av
bombskador. På den våghalsiga fär-
den, som kostat så många präktiga
unga svenskars liv, har fartyget över-
raskats av en av de hårdaste stormar i
mannaminne och mött sitt öde, må-

hända sönderslaget av vågor eller mot
en sandbank eller en undervattensklip-
pa. 

Tyvärr kan jag icke finna, att något
vittnesmål eller andra hållpunkter hit-
tills blivit tillgängliga, vilka kunde
möjliggöra en säker slutsats när, hur
eller var olyckan skett. 

T. Bergendahl
(UD:s arkiv, R19D/574)

•••

Bilaga 9
Svenskt nej till vrakundersökning 

Hamburg, den 23. November 1950. 
An das Wasser- und Schiffahrtsamt,
Tönning.
Hiermit beehre ich mich, den Emp-
fang Ihres Schreibens vom 12. No-
vember d. Js. zu bestätigen sowie für
die Massnahmen, die Sie in Bezug auf
die Wrackteile der ”Ormen Friske” ge-
troffen haben, verbindlich zu danken.
In diesem Zusammenhang beehre ich
mich mitzuteilen, dass es beschlossen
worden ist, von einer Untersuchung
der Wrackteile durch Sachverständige
abzusehen. 

Aus Ihrem Schreiben ersehe ich,
dass die Arbeit an dem Gedenkstein
schon angefangen worden ist. Ich neh-
me an, dass Herr Åke Nilsson die Be-
zahlungsfrage für die Arbeit schon di-
rekt erledigt hat. Auf ein Schreiben
des Aussenministeriums in Stockholm
vom 8. August in dieser Frage hat er
nämlich – jedenfalls bis zum 14. Ok-
tober – nicht geantwortet. Das Konsu-
lat hat deshalb bisher nicht die Geneh-
migung erhalten, die im Zusammen-
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hang mit dem Gedenkstein entstehen-
den Kosten zu bezahlen.

Hochachtungsvoll
T. Bergendahl Konsul

Svensk översättning
Hamburg 23/11 1950. 
Till Wasser- und Schiffahrtsamt, 
Tönning.
Jag har härmed äran att bekräfta mot-
tagandet av er skrivelse av den 12 no-
vember liksom att hjärtligt tacka för de
åtgärder som ni vidtagit beträffande
vrakdelarna från Ormen Friske. I detta
sammanhang har jag äran att meddela
att det har beslutats att avstå från en
expertundersökning av vrakdelarna.

(– – –)
Högaktningsfullt
T. Bergendahl, konsul

(Hmb:s arkiv, R90/1950)
•••

Bilaga 10
SKA avskriver flaskposten

Statens kriminaltekniska anstalt
Stockholm
Till Kungl. Utrikesdepartementet

(– – –)
Den 21 september 1950 inkom från
polismästaren i Ringköbing, Dan-
mark, en skrivelse med ett meddelan-
de att en man på stranden mellan Hvi-
desande och Hauervig funnit ett i en
flaska inneslutet vitt papper med tex-
ten ”Hjälp! Ormen Friske! Bombarde-
mang!” skrivet med blyerts. Papperet
bifogades men upphittaren hade slagit
sönder flaskan på fyndplatsen för att
komma åt papperet. Glasbitarna ha se-

dan icke kunnat återfinnas. Ett foto-
grafi av papperet bifogas här. 

Eftersom undersökningar redan
gjorts genom utrikesdepartementets
försorg beträffande möjligheten att
Ormen Friske skulle ha förlist på
grund av beskjutning eller bombfäll-
ning och denna möjlighet på grund av
undersökningen har ansetts kunna ute-
slutas har det icke ansetts nödvändigt
att företaga någon ytterligare under-
sökning med anledning av denna
flaskpost. En skriftundersökning skul-
le ha medfört ett drygt arbete med in-
samlande av skriftprov från alla be-
sättningsmedlemmarna och jämförel-
ser mellan dessa och handstilen på den
upphittade papperslappen. Skriften på
denna är knapphändig och eftersom
man kan antaga att denna i ett sådant
läge icke skulle ha utförts på samma
normala sätt som de införskaffade
handstilsproven kan man utgå från att
arbetet med jämförelserna icke skulle
kunna leda till ett positivt resultat.
Även om man skulle kunna påvisa lik-
het mellan handstilarna på den upphit-
tade papperslappen och någon av be-
sättningsmännens handstilar skulle sä-
kerligen ett uttalande icke kunna bli så
kategoriskt säkert att man härpå skul-
le kunna grunda en förnyad utredning
angående frågan om beskjutning eller
bombfällning.

Stockholm den 14 april 1951
Nils Landin tf föreståndare
Viktor Hagelberg 
avdelningsföreståndare

(SKA:s arkiv, E I:36, RD1920/1950)
•••
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Bilaga 11
Sjöfartsupprop om Helgoland

Cuxhavener Aktion „Helgoland“
Aufruf
Der Untergang des schwedischen Wi-
kingerschiffes „Ormen Friske” (Star-
ker Drache) im Seeraum Helgoland
am 22. Juni 1950 und der damit ver-
bundene Verlust von sechzehn hoff-
nungsvollen jungen Menschenleben
hat die Seglervereinigung Cuxhaven
veranlasst, gemeinsam mit vielen Be-
hörden, Verbänden und Firmen, deren
seefahrende Angehörige durch die jet-
zigen Verhältnisse auf und um Helgo-
land an Leib und Leben gefährdet
sind, zu einer Aktion aufzurufen, de-
ren Ziel die Änderung dieser Zustände
ist.

Auf zwei Vertreterversammlungen
in Cuxhaven haben wir Unterzeichne-
ten jede politische Stellungnahme und
Bestrebung abgelehnt; wir fordern
aber im Interesse von Leben und Ge-
sundheit der Seeleute, Fischer und
Sportsegler aller Nationen, die den
Grossschiffahrtsweg durch die Deut-
sche Bucht benutzen müssen:

1. Wiedereinrichtung einer ein-
wandfreien Befeuerung (Leuchtturm)
und Betonnung der Insel und ihrer Ge-
wässer;

2. Freigabe der Insel als Not- und
Schutzhafen für alle Fahrzeuge aller
Nationen;

3. Wiedereinrichtung einer Funk-
stelle auf Helgoland;

4. Wiedereinrichtung einer Nebel-
station auf der Insel;

5. Wiedereinrichtung einer ständi-
gen Seenotrettungsstation mit Ret-
tungsboot, Bergungsfahrzeugen und
ärztlicher Hilfe;

6. Wiedereinrichtung einer Wetter-
warte auf Helgoland für den allgemei-
nen Wettermelde- und Sturmwarn-
ungsdienst.

Zur Erreichung dieser Ziele haben
wir Unterzeichneten ein Präsidium ge-
wählt, dem folgende Herren angehö-
ren:

Wolfgang Lüllemann, Oberstudien-
direktor i. R., Cuxhaven, Strichweg
197, Ruf 3491.

Peter Hein, Schiffsmakler und Fin-
nischer Vicekonsul a D., Cuxhaven.
Leuchtturmweg 5, Ruf 2121. 

Günther Schleu, Ältermann, der
Cuxhavener Lotsenbrüderschaft, Cux-
haven, Amerikastrasse 6, Ruf 3412. 

Adolf Bühner, i. F. Gerdts & Büh-
ner, Cuxhaven, Schillerstrasse 43, Ruf
2089. 

H. P. Rickmers, Vorsitzender des
Clubs Halluner Moats. Cuxhaven, Dö-
ser Seedeich 4, Ruf 2614. 

Leopold Friederichs, Helgoländer
Hummerfischer. Cuxhaven, Ameri-
kastrasse 12.

Wir bitten alle interessierten Behör-
den, Verbände und Firmen aller see-
fahrenden Völker, deren Angehörige
durch die jetzigen Verhältnisse im
Seeraum Helgoland an Leib und Le-
ben gefährdet sind, um ihre Mitarbeit,
besonders um Anregungen, Nachrich-
ten, Pressebelege, Anschriften von
weiteren Interessenten.
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Unsere inländischen Freunde bitten
wir um einen freiwilligen Kostenbei-
trag auf das Konto ”Cuxhavener Ak-
tion Helgoland” bei der Cuxhavener
Bank in Cuxhaven. Die Geschäftsfüh-
rung selbst ist ehrenamtlich und ko-
stenlos. 

(Mai 1951) 
(Hmb:s arkiv, R90/1950)

Svensk översättning:
Cuxhavener Aktion Helgoland
Upprop

Det svenska vikingaskeppet Ormen
Friskes undergång den 22 juni 1950 i
Helgolands farvattnen och förlusten
av 16 förhoppningsfulla unga männis-
kors liv har föranlett Cuxhavens seg-
larförening att gemensamt med många
myndigheter, föreningar och företag,
vilkas sjöfarande anhöriga riskerar liv
och lem på grund av de nuvarande för-
hållandena på och omkring Helgo-
land, att uppmana till en aktion vars
mål är att få en förändring av dessa
förhållanden.

Vid två representantmöten i Cux-
haven har vi undertecknade avstått
från alla politiska ställningstaganden
och strävanden. Vi kräver dock i in-
tresset av liv och hälsa hos sjöfolk, fis-
kare och nöjesseglare av alla nationer
som måste använda farleden genom
Tyska bukten:

1. Återupprättandet av en fullgod
fyr och utprickning av ön och dess far-
vatten.

2. Frigivning av ön som nöd- och
skyddshamn för alla fartyg av alla na-
tioner.

3. Återupprättandet av en radiosta-
tion på ön.

4. Återupprättandet av en mistsig-
nalstation på ön.

5. Återupprättandet av en perma-
nent sjöräddningsstation med rädd-
ningsbåt, bärgningsfartyg och läkar-
hjälp.

6. Återupprättandet av en vädersta-
tion för den allmänna väder- och
stormvarningstjänsten.

(– – –)
[Maj 1951]

Not. Cuxhavener Aktion Helgoland
stiftades 23/8 1950 (Cuxhavener Pres-
se 15/9 1950).

•••

Bilaga 12
Vädertjänsten DWD:s analys

Die Wetterverhältnisse [wurden] in
der fraglichen Zeit durch ein Tiefge-
druckgebiet bestimmt, das am Morgen
(06 MGZ = 07 MEZ) mit einem Kern-
druck von 995 hPa über England lag
und sich in den Folgetagen zunächst
ostwärts und später nordostwärts ver-
lagerte.

Ensprechend dieser Wetterlage
wehten am 21.06. in der Helgoländer
Bucht ein schwacher bis mässiger süd-
licher Wind mit Stärken zwischen 2
und 4 Bft. Südlicher Wind der Stärke
3–4 Bft wehte auch noch um Mitter-
nacht zum 22.06. Erst mit Beginn der
zweiten Nachthälfte nahm der Wind
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zu. Gegen 04 Uhr wehte er mit 6 Bft
immer noch aus südlicher Richtung.
Danach drehte der Wind unter weite-
rer Zunahme recht und kam am Vor-
mittag des 22.06. mit Windstärke 8 Bft
aus Südwest. Böen haben hierbei 9 Bft
erreicht und vereinzelte Böen der Stär-
ke 10 sind nicht auszuschließen.

Bei unverminderter Windstärke
dreht der Wind bis zum Nachmittag
auf westliche Richtung. Jetzt ereichte
auch der Seegang seine stärkste Ent-
wicklung, da nun kein Landschutz
durch die Ostfriesische Inselkette

mehr gegeben war. Um 16 Uhr wird
eine kennzeichnende Wellenhöhe des
Seegangs von 4.5 m bei Perioden um
7 s gemeldet.

Die kennzeichnende Wellenhöhe
enspricht dem Mittel aus den höheren,
gut ausgebildeten Wellen eines See-
gangs. Einzelne Wellen sind somit hö-
her als die kennzeichnende Wellenhö-
he und können diese in seltenen Fällen
um 70–100 % übersteigen.

Ab dem Vormittag regnete es, die
Sichtweite lag zwischen 2 und 5 sm.
(Svensk övers. kap. Oväder på väg.)
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Källor

Förkortingar i referenser i texten:
CWP = Chronik der Wasserschutzpolizei
GM = Gerhard Mattus
Hmb = Svenska konsulatet i Hamburg
KK = Kommerskollegium
SFF = Frisksportförbundet
SKA = Statens kriminaltekniska anstalt
SMNF = Schiffahrtsmuseum Nordfriesland
SS = Sten Schröder
UD = Utrikesdepartementet
YSS = Ystads Segelsällskap
ÅN = Åke Nilsson

Utrikesdepartementets arkiv, Stock-
holm: R19 D/574 Ormen Friske. 
R90 F Sjöolyckor jämte ersättnings-
krav särskilda fall 1950 XXI (nr 64).

Hamburgkonsulatets arkiv, hos UD,
Stockholm: R 90/1950 Ormen Friske.
HP1Ct Politik Tyskland IIIa Helgo-
landsfrågan.

Statens kriminaltekniska anstalts ar-
kiv, i riksarkivet, Täby: Reg. avd. korr.
E I:36 RD 1950/1920. E I:52 RD
1951/1074. Lab. avd. LD 1950/1058.
LD 1950/1336.

Kommerskollegiums arkiv, i riksarki-
vet, Stockholm: KK:s huvudarkiv,
F Ibb, sekretessbelagda dossierserien
rör. sjöfart, vol. 33. KK:s sjöfartsbyrå,
B I, Sjötekniske konsulentens koncept
rör. sjöolycksärenden vol. 69, 70, 71.
KK:s sjöfartsbyrå, C I, Sjötekniske
konsulenten, diarium över sjöolyckor
1949–50 vol. 16. KK:s sjöfartsbyrå,
adm. sekt. sjötekniske kons. årsber.
1944–1955 F I:6. KK:s sjöfartsbyrå,
F I, adm. sekt. dossierer, huvudserie,
vol. 7. KK:s sjöfartsbyrå, F IIa, adm.
sekt. handl. rör. sjöolyckor 1944–1955
vol. 169. KK:s sjöfartsbyrå, adm. sekt.
reg. över sjöolycksärenden 1948–50
D I:2, 1951–1955 D I:3) KK:s fartyg-
sinsp. byrå, F Ia, dossierer i allm. ären-
den, huvudserien, vol. 20, 24, 27, 28.
KK:s fartygsinsp. byrå, F IIa, dossie-
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Der Untergang des Wikingerschif-
fes „Ormen Friske”. Ein Drama im
Schatten des Kalten Krieges. 

Dieses Buch hat drei Ziele. Erstens,
das Projekt „Ormen Friske” zu doku-
mentieren, den Bau eines Schiffes und
dessen Fahrt. Weiter will es den Un-
fallhergang schildern und versuchen
ihn zu verstehen. Zweitens wird unter-
sucht, warum von schwedischer Seite
nie eine Untersuchung der Tragödie
zustande kam, obwohl 15 Mitbürger
unter unklaren Umständen ums Leben
gekommen sind. Drittens wird aufge-
zeigt, wie seinerzeit die Wrackreste
aufbewahrt wurden, wie sie beurteilt
wurden und welche Bedeutung sie für
heute erhalten haben.

Die Quellen sind staatliche Archive
und private Sammlungen. Als Grund-
lage dienen schriftliche Unterlagen,
Gegenstände und persönliche Ge-
spräche mit Verwandten der Besatz-
ung und Zeitzeugen die eigene Erin-
nerungen an das Schiff „Ormen Fris-
ke” haben. Das Buch ist auf Grundlage
der Auffassung geschrieben, dass es in
archäologischem Fachprofil um ein

Studium des Zusammenspiels
zwischen materieller Kultur und
menschlichen Handlungen geht, ohne
Rücksicht auf Zeitabstände. Der aktu-
elle Begriff ist Archeology of the Con-
temporary Past.

„Ormen Friske” war der Nachbau
eines Wikingerschiffes, des norweg-
ischen „Gokstadsschiffes”. Um 1880
wurde es von Archäologen ausgegra-
ben und wird als eins von drei Schiffen
im weltberühmten Osloer Wikinger-
schiffsmuseum ausgestellt.

Auf Initiative von Sten Schröder
wurde im Frühjahr 1949, „Ormen
Friske” gebaut. Von Beruf war er
Ingenieur und hatte früher die Vize-
präsidentschaft des Frisksportförbun-
det inne. Noch heute ist der Frisk-
sportförbundet eine ideelle Organisa-
tion mit den Zielen der Körperertüch-
tigung, gesunder Eßgewohnheiten,
und geistiger Entwicklung im Pro-
gramm. Die Mitglieder befürworten
zudem ein abhärtendes Freiluftleben.
Alkoholkonsum und Rauchen lehnen
sie ab.

Das Ziel des Projekts „Ormen Fris-
ke” war Propaganda, die Ideen der
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Frisksportförbundet zu verbreiten. Die
Werbung mittels eines Wikingerschif-
fes machen zu können, fiel mit der
populären Vorstellung zusammen,
dass Wikinger kühne Meeresreisen
machten und einen natürlichen
Lebensstil führten. 

Das Boot wurde in Stensund an der
Ostseeküste ca. 60 km südlich von
Stockholm auf dem Hof des Frisk-
sportsförbundets gebaut. Schröder war
es geglückt Sam Svensson, einen be-
kannten Segelbootexperten, als Rat-
geber zu engagieren. Zusammen stell-
ten sie auf Basis der wissenschaft-
lichen Publikation des Gokstadschif-
fes von Archäologen Nicolay Nicolay-
sen Arbeitszeichnungen her. In Bror
Westerlund fanden sie einen erfahre-
nen Bootsbauer der als Vormann den
Bau des Bootes leitete. Zusammen mit
fünf Mitarbeitern stellte er das Schiff
in nur sechs Wochen her.

Teile des Frisksportförbundet stell-
ten den Bootbau in Frage. Hintergrün-
de waren die schwache wirtschaftliche
Lage der Organisation und zudem hat-
ten Schröder und andere Personen
zum Teil gegensätzliche Meinungen.
Deshalb übernahm Schröder allein die
Verantwortung und Finanzierung des
Projektes.

Sobald das Schiff fertig gestellt war,
segelte man es nach Stockholm. Im
Sommer 1949 nahm man mit dem
Boot an einer Sportaustellung teil.
Täglich ruderte und segelte man mit
zahlenden Gästen. Gleichzeitig plante
Schröder längere Reisen. Er spielte
mit dem Gedanken, mit einer Frie-

densbotschaft zu den Vereinten Natio-
nen nach New York zu fahren. Von
dort wollte er weiter über Flüsse und
Kanäle in USA in die Gegenden fah-
ren, in denen zahlreiche Nachkommen
skandinavischer Einwanderer lebten.

Im Frühjahr 1950 bekam Schröder
eine Einladung, zusammen mit einer
Zusage der Kostendeckung, um die
„Ormen Friske” als Attraktion der
Seefahrtsmesse in Rotterdam auszu-
stellen. Die Besatzung bestand aus
freiwilligen und abenteuerlustigen 17-
bis 38-jährigen Sportler. Am 4. Juni
begann die Reise, die die letzte des
Schiffes werden sollte und mit einer
Katastrophe endete.

In der Wikingerhandelsstadt Birka
am Mälarsee brach man auf. Weiter
ging es auf der Ostsee in Richtung Sü-
den. Der erste Teil der Reise verlief
glücklich mit zeitweilig schönem Wet-
ter, abgewechselt durch stürmische
Winde. Nach acht Tagen lief das
Schiff in Ystad ein. Dort wurden klei-
nere Schäden repariert und manche
Ausrüstungsgegenstände komplet-
tiert. Nach Anlaufen des Hafens von
Trelleborg, ging die Fahrt weiter nach
Kiel und danach durch den Nord-Ost-
seekanal. Am 21. Juni 1950 kam das
Schiff durch die Deutsche Bucht hin-
aus auf die Nordsee. Dort ging es am
folgenden Tage unter. Dabei kamen
Schröder und seine 14 Besatzungsmit-
glieder um. 

Erst vier Tage nach der Havarie
wurde der Schiffbruch bemerkt, als
Tote und Wrackteile an die nordfriesi-
schen Inseln angeschwemmt wurden.
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Sofort wurde Kontakt mit dem Schwe-
dischen Konsulat in Hamburg aufge-
nommen. In ihrem Bericht an das
Außenministerium in Stockholm und
gegenüber Journalisten äußerten sich
die Konsulatsbeamten von Beginn an
sehr negativ über das Schiff und seine
Besatzung. Der Konsul stellte sogar
die Frage, ob die Reise überhaupt aus-
reichend technische und personelle
Voraussetzungen für eine derartige
Fahrt gehabt habe. Aus diesem Grund
sah man auch in Schweden darin die
Ursache der Katastrophe. Die Kritik
betraf das Material der Schiffskon-
struktion. Es war nicht in Eiche wie
das Gokstadschiff, sondern in Kiefer
gebaut worden. Zudem waren die
Spanten nicht aus Naturgewachsenem
Holz, sondern aus Einzelteilen zusam-
mengefügt. Die Besatzung erfuhr
ebenfalls Kritik. Ihr wurde vorgewor-
fen, sie sei zu unerfahren gewesen. Die
Presse griff diese Kritik an Schiff und
Besatzung sofort auf und verbreitete
sie allgemein. Die Verwandten mus-
sten diese Last alle Jahre forthin tra-
gen. Auch die Fachliteratur, die sich
mit den Erfahrungen des Segelns an-
derer Wikingerschiffskopien beschäf-
tigte, hat diese Kritik oftmals wieder-
gegeben. 

Zwei Wochen nach dem Unglück
wurde eine neue Information verbrei-
tet. Das Wasser- und Schifffahrtsamt
in Tönning, Schleswig-Holstein hatte
eine kleinere Untersuchung durchge-
führt. Sie stützte sich auf Augenzeu-
genberichte. Zur Zeit des Unglücks
herrschte ein starkes Unwetter mit

Windstärken in Sturmstärke. Das Un-
wetter hatte sich schnell entwickelt
und die Wetterbehörde hatte nicht da-
vor gewarnt. Die gesamte Fischerflot-
te in der Deutschen Bucht war ge-
zwungen gewesen, auf Grund des
Sturmes einen Nothafen aufzusuchen.
Als „Ormen Friske“ versuchte in ruhi-
geres Wasser im Lee der Insel Helgo-
land zu kommen, wurden Fliegerbom-
ben aus großer Höhe auf die Insel ab-
geworfen. Die Bewohner der Insel
waren schon während des Krieges um-
gesiedelt und gelegentlich wurde Hel-
goland als Übungsplatz für Bomben-
abwürfe für britische und amerikani-
sche Flieger angewandt. Vorwarnung-
en für Bombenabwürfe wurden nie ge-
geben.

Bei dem Versuch, den Bomben zu
entkommen, zerschlug das Schiff
wahrscheinlich an den Untiefen, nur
wenige hundert Meter vor der schütz-
enden Reede Helgolands. In dieser
Untersuchung wird die Schuld am Un-
tergang der „Ormen Friske“ ausdrück-
lich nicht bei Mängeln der Konstruk-
tion oder der unerfahrenen Besatzung
gesucht, sondern als eine Kombina-
tion von mehreren unglücklichen Um-
ständen gesehen. Der Vorstand der
Wasser- und Schifffahrtsbehörde un-
terstrich sogar seine persönliche Auf-
fassung, nachdem er die Zeugen dazu
befragt hatte. Hier kam deutlich zum
Ausdruck, „dass das Schiff nicht so
seeuntüchtig war, wie es in der Presse
dargestellt wurde, und dass die
Schiffsführung ihrer Aufgabe durch-
aus gewachsen war“.
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Ein Sprecher der amerikanischen
Luftwaffe bestätigte den Bombenab-
wurf über Helgoland von englischen
Basen zum aktuellen Zeitpunkt. Hier-
bei bedauerte er den Untergang der
„Ormen Friske“. Aus diplomatischen
Kanälen wurden die Bombenabwürfe
an die schwedische Botschaft in Lon-
don bestätigt. 

Der Bericht der deutschen Unter-
suchung wurde in Schweden über
Nachrichtenagenturen und durch An-
gehörige verbreitet. Dass das Schiff in
einem Bombenabwurfgebiet geraten
war, war von der Presse vorher nicht
erwähnt worden. Die erneute Schlag-
zeile fand in der Öffentlichkeit keine
größere Beachtung im Vergleich zu
den Nachrichten vom Unglück ein
paar Wochen vorher. Dazu trug auch
das Schwedische Konsulat in Ham-
burg bei, das in Pressemitteilungen
die Bombenabwürfe im Zusammen-
hang mit dem Drama auf See katego-
risch dementierten. 

Grosse Teile des Schiffes wurden in
den Tagen nach dem Unglück auf den
Inseln Pellworm und Sylt gefunden.
Dort lagerten sie mehrere Monate. In
der Folgezeit zeigten verschiedene
Behörden und Personen eine stark un-
terschiedliche Einstellung zur Wich-
tigkeit und Bedeutung der Wrackteile.
Dies muss so erklärt werden, dass sie
von verschiedenen Standpunkten aus
beurteilt wurden. Der Vorstand des
Wasser- und Schifffahrtsamts fragte
mehrmals nach, ob die Schwedischen
Behörden die Wrackteile nicht von
Spezialisten untersuchen lassen woll-

ten. Doch der Konsul in Hamburg
lehnte jede Inspektion ab. Sein Be-
schluss wurde nie veröffentlicht. Spä-
ter wurden die Wrackteile den Findern
übergeben oder weggeräumt.

Nach gewisser Zeit trieb in Däne-
mark eine Flaschenpost an Land. In
ihrem Text erwähnte sie in schwedi-
scher Sprache die Bombardierung der
Insel. Der Fund wurde von der däni-
schen Polizei an das staatliche krimi-
naltechnische Institut in Schweden ge-
schickt. Dort wurde er ohne weitere
Untersuchung zu den Akten gelegt.

Auf Anforderung von Angehörigen
richtete das schwedische Außenminis-
terium eine vorsichtige Anfrage an die
amerikanische Regierung mit der Bit-
te um weitere Aufklärung über das
Verschwinden von „Ormen Friske“.
Sieben Monate später, im Januar 1951
erhielt man eine abschlägige Antwort
aus Washington.

Die gesamte Analyse der Quellen
zeigt einen sorgfältigen Bau der „Or-
men Friske“ und dass es hervorragend
getakelt war, auch wenn der Schiffs-
körper wahrscheinlich nicht genauso
stark dimensioniert war wie die Vor-
lage. Das Schiff war auch nicht so pro-
fessionell ausgerüstet und bemannt
wie die norwegische Kopie des Gok-
stadsschiffes „Viking“, das 1893 sehr
erfolgreich den Atlantik überquert hat-
te. Trotzdem konnten diese Mängel
nicht die Ursache des Unglücks gewe-
sen sein. Eine Analyse der Fotos und
der Beschreibungen der Wrackteile
durch alle zuständigen Quellen zeigt,
dass die Untersuchung von 1950 durch
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das Wasser- und Schifffahrtsamt der
Wahrheit sehr nahe kam.

Der großpolitische Hintergrund ist
die Erklärung für das Verhalten der
schwedischen Behörden, die die An-
gaben verschwiegen, dass die Männer
auf „Ormen Friske“ sich hätten retten
können, wenn dass Schiff nicht unter
den Bombenteppich gekommen wäre.
Hamburg lag in der britischen Besatz-
ungszone und es war für die schwedi-
schen Diplomaten lebenswichtig die
Besatzer nicht zu provozieren. Die
Konsulatsbehörde war in ihrer ganzen
Arbeit von deren Wohlwollen abhäng-
ig. Die Behörden in Stockholm waren
bei Ihren Beschlüssen auf die Berich-
te des Konsulats angewiesen. Der da-
mals massive proamerikanische Zeit-
geist Schwedens ist einer der Faktoren
der ermöglichte, dass die Tragödie auf
diese Weise verdeckt wurde. Weiter
betrieb Schweden zu dieser Zeit eine
umfassende inoffizielle militärische
Zusammenarbeit mit dem Westen, ob-
wohl es allianzfrei war.

Deutschland war seit Kriegsende
der Schauplatz für Konfrontationen
zwischen Ost und West. Die Helgo-
landfrage gehört zu diesem Problem,
zumal die Alliierten ihre Bombenman-
över über der Insel als Übungen zur
Vorbereitung für eventuelle Atomwaf-
fenabwürfe in der Sowjetunion be-
nutzten. Eine starke Bewegung unter
den evakuierten Einwohnern Helgo-
lands verlangte die Einstellung der
Bombenmanöver. Sie forderte die
Rückgabe und den Wiederaufbau der
Insel. Dieses Ansinnen wurde vom

schwedischen Konsulat mit Skepsis
betrachtet. Hinzu kam, dass die
Schiffskatastrophe zeitlich mit dem
Ausbruch des Koreakrieges und der
äußerst zugespitzten Weltlage zusam-
menfiel. 

Obwohl 15 Mitgliedern um das Le-
ben gekommen waren, verlangte die
Leitung der Frisksportförbundet keine
schwedische Untersuchung der Tragö-
die. Einer der Hintergründe dürfte der
damalige proamerikanische Zeitgeist
auch innerhalb des Frisksportförbun-
dets gewesen sein. Die Vorstellung
sich mit dem Außenministerium anzu-
legen war der Organisation völlig
fremd. Andere Gründe waren eher
eigennützig. So hatte sie eine sehr
negative Publizität infolge des “Or-
men-Friske” Fall erfahren und wollte
die ganze Angelegenheit so schnell
wie möglich hinter sich bringen. Zu-
dem hatte die Organisation auch nicht
offiziell die Expedition unterstützt.
Schröder war formell allein verant-
wortlich. Es kam außerdem noch die
Befürchtung auf, dass man die Schul-
den der Expedition sowie andere For-
derungen tragen müsse. All dies führ-
te dazu die Verdunklung des Vorgang-
es hinzunehmen, ohne Rücksicht auf
die Tatsache, dass für die Hinterblie-
benen dadurch der Unfallhergang nie
geklärt wurde. Wie Söhne, Brüder,
Ehemänner ums Leben kamen wurde
nie klargelegt.

Nach und nach wurden die Leichen
von 9 der 15 Besatzungsmitglieder,
zum Teil bis zur Unkenntlichkeit ent-
stellt, aufgefunden und an ihre schwe-
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dischen Angehörigen zur Bestattung
überführt. Denkmale wurden 1951 in
Stensund, dem Bauplatz des Bootes,
sowie auf Pellworm aufgestellt. In
Stensund wurden jährlich Andachten
gehalten, während das Denkmal und
die Wrackteile auf Pellworm haupt-
sächlich die Bedeutung haben wie
man sich auf den Nordfriesischen In-
seln an das Unglück erinnert. Zur Er-
innerung 50 Jahre später im Jahr 2000
wurden an beiden Orten Andachten
mit Angehörigen abgehalten.

Die verschiedenen Wrackteile ging-
en unterschiedlichen Schicksalen ent-
gegen. Das meiste wurde entsorgt,
aber einiges ist uns noch bis heute er-
halten geblieben. So lag der Achtern
des Wracks viele Jahre als Touristen-
attraktion im Garten eines Kaffees in
Pellworm. Der Drachenkopf aus dem
Bug sowie der Drachenschwanz aus
dem Achterschiff zusammen mit eini-
gen Schilden wurden nach und nach
von dem Schifffahrtsmuseum in Hu-
sum, Nordfriesland, eingesammelt.
Auch dieses Museum veranstaltete
zum 50 jährigen Jahrestag des Unter-
gangs eine Ausstellung zu diesem
Drama. Schilde und andere Teile wur-
den von Privatpersonen in Deutsch-
land und Dänemark gefunden. Von
diesen diversen Teilen sind uns min-
destens eins als Souvenir erhalten ge-
blieben. Den Kompass und die Ruder-
pinne bekam die Familie Schröder zu
sich nach Haus und sie werden von
einem von seinen Söhnen aufbewahrt,
der ebenfalls den schriftlichen Nach-
lass betreut. Uhren und Ringe die an

den Toten gefunden wurden, sind als
Erinnerungsstücke bei den verschie-
denen Familien der Hinterbliebenen.
In offiziellen Archiven gibt es nicht
nur Dokumente zu der Tragödie, son-
dern untern anderem auch die Kleider-
teile, die bei der komplizierten Arbeit
mit der Identifizierung damals eine
wichtige Rolle spielten.

Alle bekannten Funde der Tragödie
„Ormen Friske“, sowohl die ver-
schwundenen als auch die heute noch
vorhandenen, sind katalogisiert und
dokumentiert. Ihre Bedeutung wird
immer noch diskutiert mit dem Aus-
gangspunkt von schriftlichen Quellen,
in Form von Fotos oder mündlichen
Erzählungen. Dass gilt sowohl im di-
rektem Zusammenhang mit der dama-
ligen Havarie, im Nachspiel und bis
heute. Die noch heute bewahrten Fun-
de haben einen Wert aufgrund ihrer
Geschichte. Das Schiff lebt durch die
uns seinerzeit verbliebenen Stücke
und die an es gebundenen Orte fort
und mahnt immer wieder zur Erinner-
ung an das Geschehene. 

Emotionen-, Erinnerungen- und Be-
deutungswerte sind allgemein
menschlichen Komponenten in der
Zeitgeschichte die einen wesentlichen
Teil bei der Deutung eines jeden ar-
chäologischen Fundes ausmachen.
Das vorhistorische Funde ebenfalls
eine solche Rahmengeschichte haben
und diese zu deuten ist eine der größ-
ten Herausforderungen bei archäolo-
gischer Interpretation.

Till tyska av 
Gabriele Prenzlau-Enander
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Inledning. På våren 1949, samma år
som det danska vikingaskeppet Hugin
byggdes i Frederikssund, byggdes ett
liknande skepp kallat Ormen Friske
vid Stensund nära Trosa söder om
Stockholm. Författaren, som hade till-
fälle att se denna kopia av Gokstads-
skeppet under segel, vill här redogöra
för hur hon manövrerade. På några
punkter avvek denna hennes manöver-
förmåga från allt vad som tidigare
skrivits om vikingaskeppens segling;
hon visade rent otroliga seglingsegen-
skaper och dessa kunna måhända ha
ett mer allmänt intresse.

Avsikten är här endast att redogöra
för hur ett skepp byggt på Gokstads-
skeppets linjer bär sig åt i sjön under
ett ensamt råsegel. Iakttagelserna byg-
ga till någon del på sådana fysikaliska
och aerodynamiska lagar, som styra
förloppet vid all segling, och vilka
gällde lika väl för 1000 år sedan som
i dag. Dessutom styras iakttagelserna
till någon del av naturliga regler för

praktisk segling, empiriskt vunna all-
mängiltiga rön av hög ålder utan vilka
icke ens vikingarna kunde segla. Det
är icke meningen att här försöka klar-
göra hur vikingarna seglade men som
ren jämförelse torde det bli lämpligt att
något litet omnämna de resultat som
forskare vid olika tidpunkter framlagt
i ämnet. Redan nu torde det emellertid
kunna sägas att framlagda teorier vil-
ka motsägas av aerodynamiska lagar
måste vara felaktiga. Är detta påståen-
de riktigt betyder det att forskare som
ej själva förstå segling i teori och prak-
tik aldrig kunna gissa rätt när de försö-
ka lösa gåtan om hur vikingarna segla-
de.

Ormen Friskes historia. Skeppet Or-
men Friske var en enda mans verk.
Dess historia var i korthet följande:
Många år före 1949 hade ingenjör Sten
Schröder, idealist och frisksportare,
blivit djupt fascinerad av Gokstads-
skeppet sådant det står i Vikingskibs-
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1) En efterlämnad handskrift, redigerad och försedd med noter av Christer Kiselman.



huset på Bygdøy och beslutat sig för
att försöka bygga ett sådant skepp att
använda för sportsegling och frilufts-
liv. Om detta skriver han själv:2

I nära samarbete med Frisksportar-
rörelsen i Sverige men helt som egen
idé började ingenjör Schröder planera
för sitt bygge. Bordläggningen skänk-
tes av en intresserad skogsägare i Da-
larna, den höggs och transporterades
utan kostnad av frisksportare i Mora
och lades upp vid Stensund för att tor-
ka. Det var utsökt kvistfri kärnfuru i
upp till 12 meters längd och 20 tums
bredd.

Svårigheten att vidare finansiera
skeppets byggnad gjorde att arbetets
igångsättande dröjde.

Den år 1949 anordnade Världs-
sportutställningen i Stockholm löste
problemet ekonomiskt för ingenjör
Schröder genom att utställningens led-
ning erbjöd sig att bidraga med en be-
tydlig del av byggnadskostnaden mot
att skeppet skulle ligga som en attrak-
tion vid utställningen. Denna överens-
kommelse träffades endast sex veckor
innan utställningen skulle öppnas. Ar-
betet påbörjades omedelbart vid Sten-
sunds båtvarv, och på skeppet arbeta-
de ej endast yrkesmän utan flera vo-
lontärer bland de vid Stensund semes-
trande ungdomarna.

Skeppet blev färdigt i tid och segla-
des upp till Stockholm den 16–17 juni.
Det anlände till utställningsplatsen

just som utställningen invigdes då det
under segel seglade längs kajen till an-
visad plats, stoppade farten genom att
brassa back, tog iland sina förtöjning-
ar och låg just där det skulle ligga utan
att ha brukat åror eller bogserbåt.

Senare på sommaren hyrdes Ormen
Friske av Svensk Filmindustri för in-
spelning av filmen Sköna Helena och
efter några segelturer i Stockholms
skärgård lades hon upp vid Stensund
under vintern.

Förlisningen. Hennes slut kom den
följande sommaren och var ytterst tra-
giskt. Ödet slog snabbt, grymt och
oförklarat. På våren 1950, då en sjö-
fartsutställning arrangerades i Rotter-
dam, kontaktades ingenjör Schröder
av utställningens ledning, vilken er-
bjöd honom att komma till Rotterdam
för att där ligga i hamnen bredvid den
åländska 4-mastbarken Viking, nu i
Göteborg.3 Ingenjör Schröder, som an-
tog erbjudandet från Rotterdam, segla-
de med en besättning av unga ideella
sportmän. Under envisa sydvästvindar
kryssade Ormen Friske sydvart längs
svenska öster[sjö]kusten, korsade sö-
dra Östersjön under dåligt väder till
Kiel. Där fick hon bogseringshjälp ge-
nom kanalen och nedför Elbe av en
passerande svensk lastångare, vilken
släppte henne vid Elbe III fyrskepp vid
middagstiden den 21 juni 1950. Vin-
den var då laber sydväst med disig luft,
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2) Här har författaren troligen tänkt infoga ett citat av Sten Schröder eller en referens, kanske till Schrö-
der (1950).

3) Viking kom till Göteborg 1951-06-22 (Svensson 1960-61:92).



duggregn och fallande barometer. Or-
men Friske lade sig nordvästvart för
babords halsar ut från land. Mot kväl-
len ökade vinden mer och mer och un-
der natten var vädret riktigt dåligt. En-
ligt en uppgift blåste det 30 meter i se-
kunden vid Borkum Reef, således full
orkan, enligt en annan uppgift blåste
det 20–22 meter i sekunden under nat-
ten och den följande dagen. Två dagar
senare fann man spillror av Ormen
Friske vid de Nordfrisiska öarna. Hela
besättningen hade omkommit.

Hur förlisningen hade skett var ej
helt klart men den följande undersök-
ningen gav klarhet på några punkter.
På kvällen den 21 hade en fiskare sett
henne 18 mil nordväst om Helgoland
stående nordvästvart med sydvästlig
frisk bris, regn och disig luft.

Vid den tiden, ännu 5 år efter krigets
slut, höllo de allierade segermakterna
på att utplåna Helgoland genom
sprängningar och bombning från luf-
ten. Det var förbjudet att landstiga på
ön, men trots detta brukade traktens
fiskare vid dåligt väder söka nödhamn
i Helgolands gamla ubåtshamn. Så
skedde även nu. Under natten och
morgonen den 22 juni sökte flera fis-
kare skydd i hamn och åldermannen
NN vittnade senare att han och några
andra klockan 12:30 stått på kajen och
sett Ormen Friske seglande in i stor-
men. Just då började bomber falla över
ön, varför fiskarna sökte skydd i en
bunker. När de en timme senare åter

gingo ut syntes intet spår av vikinga-
skeppet. Vad som skett, om skeppet
skadats av bomber eller om det försökt
manövrera undan och krossats på de
farliga klippreven utanför hamnen blir
aldrig känt.

Virke och stävprydnad. Som tidigare
nämnts så byggdes skeppet av furu ef-
ter Nicolaysens ritning av Gokstads-
skeppet. På grund av omöjligheten att
skaffa lämpligt timmer i en längd till
kölen limmades denna ihop av furu-
plank med vattenfast konsthartslim i 8
horisontala lager böjda i kölens bukt.
Även stävarna, de stora timren i mast-
fisken samt det väldiga rodret limma-
des samman av flera delar. Skeppets
dimensioner voro ✕ ✕ .4

Som stävprydnad valdes det drak-
skeppshuvud som muddrades upp i
Scheldefloden 1932 och vilket nu för-
varas i British Museum. [Se figur A.]
Akterstäven utformades mera fritt som
någon sorts drakstjärt. Båda höggs av
en bildhuggare i Borlänge. Då det var
nödvändigt att kunna passera under
flera låga broar med skeppet gjordes
båda stävprydnaderna fällbara med
gångjärn så att de kunde fällas inåt i
skeppet.

Årorna. Årorna voro en gåva från
Svenska Flottan genom varvschefen i
Karlskrona och voro äldre, utrangera-
de åror från flottans gamla roddbar-
kasser, tiohuggare. De, årorna alltså,
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Fig. A. 
Drak-
figuren 
i förstä-
ven.

Fig. B.
Rodd på
Ormen
Friske 
respektive
Hugin.

Fig. C–D. Ormen Friskes riggning.

Fig. E.
Ormen

Friskes fall. Skisser: Sam Svensson



voro till längd och storlek, men ej till
bladets form, nära överensstämmande
med Gokstadsskeppets originalåror.

Årdistansen i Gokstadsskeppet är
cirka cm,5 vilket är i minsta laget
för rodd med stora åror. Det danska
skeppet Hugin sades vara utrustat med
kistebänkar för roddarna i vilka kläder
och teaterrekvisita förvarades och det
klagades i Hugin över att roddarna ha-
de mycket trångt för fötterna och att
rodden blev besvärlig. I Ormen Friske
löstes detta problem genom att Schrö-
der konstruerade öppna roddarbänkar
vilka hakades över och surrades till
spanten. Därigenom fingo roddarna
bättre plats för fötterna och de välträ-
nade ynglingarna som utgjorde hennes
besättning kunde ro i timtal med den
lätthet som en rätt kroppsställning ger.
En anatomiskt riktig ställning vid
långvarig rodd var måhända lika nöd-
vändig för 1000 år sedan som den är i
dag. Biologiskt sett voro människorna
väl lika då som nu, och mekanikens la-
gar för balans, tryck och mottryck vo-

ro med visshet desamma då som nu.
[Se figur B.]

Med detta vill författaren ha sagt att
åtminstone Gokstadsskeppet med

cm årdistans och Osebergsskep-
pet med cm årdistans knappast
kan ha haft kistor för roddbänkar. ✕)
(Fotnot: ✕ not Brøgger6 m. fl.) Andra
skepp hade måhända längre mellan
årorna. Vi veta egentligen så litet om
hur andra skepp förde sina åror. Skepp
med århål synas emellertid ha årdis-
tansen lika med spantdistansen med ett
åruttag mellan varje spantpar. Detta är
dock ej fallet med skepp som ha håar
uppe på relingen. De mera kända för-
historiska båtfynden hade följande år-
distanser, här ordnade efter storlek:7

Mast och vant. Masten bestod av en
rakvuxen reslig fura, uppletad i god-
sets Stensunds skogar. Den var [?]8

meter lång från fot till godset9 med
ganska lång kaltopp,10 vilken behölls
på masten som en utseendesak. Nedre
ändan formades att passa i mastspåret
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5) Åkerlund (1959:75) anger årdistansen till ”i medeltal 98 cm”. Nicolaysen (1882:31) beräknar det
minsta möjliga avståndet för att ”hver mand frit kunde foretage roningen uden at støde imod den nær-
mest siddende rorskarl” till ”3 fod (0.93 m.)”. 

6) Denna not syftar uppenbarligen på Brøgger & Shetelig (1950) eller (1951). 

7) Här lämnas plats för en tabell, men inga distanser anges.

8) Här kan det stå 10,5, 11,5 eller 12,5: det är omöjligt att avgöra vad som avses, eftersom den andra
siffran består av en kombination av siffrorna 0, 1 och 2, som skrivits över varandra i någon ordning.
Senare anger författaren höjden till ”över 10 meter”.

9) Enligt Stenfelt (1920) betyder ordet i detta sammanhang ”den del av tacklingen, som är lagd över en
masttopp”.

10) Åkerlund (1961-62:377) anger mastens höjd till cirka 15 m; skillnaden kan delvis förklaras av den-
na kaltopp.
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11) SAOB anger två i sammanhanget relevanta betydelser hos ordet hummer: (1) ”hål i översta delen
av en mast, hummergatt” och (2) ”övre (med kindbackar försedda) delen av en mast l. stång, vari of-
ta skivgatt finnes för hissande av rå; särsk. om den övre delen av märsstången l. bramstången”. Up-
penbarligen avses här den andra betydelsen. Stenfelt (1920) ger definitionen ”den del av en mast el-
ler stång, som är belägen närmast under salningen.”

12) Ordet hunbora är fornnordiskt och betyder ’hål i masttoppen’. Ordet saknas i SAOB, som emeller-
tid nämner det norska honbora.

13) Substantivet bör betyder enligt SAOB ’förlig vind, god vind, medvind’. Enligt Nordisk Familjebok
(1905) är det en ”forntida benämning på god vind, medvind.”

14) SAOB definierar klapplöpare sålunda: tågända som är skuren genom ett enkelt block, vilket sitter
i ändan på ett fall l. annan rörlig hissanordning. Stenfelt (1920) ger beskrivningen ”tåg, som går ge-
nom ett enkelt block, fästat i ändan av ett annat tåg, som lyfter något t.ex. ett pikfall, klyvarfall etc.”

och uppe under godset lämnades allt
trä orört för att bilda en dimunitiv
hummer11 där hunbora12 togs upp.

Liksom Magnus Andersen 189[3] ej
strängt strävade efter att i alla småde-
taljer rekonstruera Viking så som Gok-
stadsskeppet kunde tänkas ha varit ut-
rustat så sökte Sten Schröder ej heller
att efterbilda och placera alla de min-
dre delar som avbildats på plansch II–?
i Nicolaysens bok Langskibet fra Gok-
stad ved Sandefjord. I riggen insattes
därför sex riktiga block, i stället för
stycken av hårt trä med hål, vilka kun-
nat göra samma tjänst men blott med
större friktion. De sex blocken voro
två i staget, två i fallet och två i bras-
sarna. I övrigt framgår den enkla rig-
gens utseende av figur [C och D].

Det är alldeles uppenbart att
vikingatidens roddskepp utrustades
med åror för ett bestämt syfte: endast
för att de skulle uppnå större rörlighet
i stiltje och motvind. Liksom både äl-
dre och senare tiders galärer roddes de
när köpmanskeppen lågo stilla och
väntade på bör13 (god vind). Det är li-
ka uppenbart att roddskeppens speci-

ellt konstruerade mastfisk, sådan den
är känd från Tune-, Gokstads- och
Osebergsskeppen också tjänade ett be-
stämt syfte, det att möjliggöra mastens
nedfällning när skeppet roddes i mot-
vind, ut och in i hamn och i sund där
segling ej var möjlig. För att tjäna des-
sa syften borde nedläggningen av mas-
ten kunna ske enkelt och rutinmässigt.
Detta tillgodosågs bäst genom att mas-
ten lades ned med hjälp av staget utan
några särskilda tillriggningar. Staget
försågs därför med en klapplöpare14

och ett ledblock för bättre halning pla-
cerat på nocken av förstäven. När mas-
ten skulle läggas ned lyftes låsklotsen
ur akter om mastfoten, staget
slacka[des] upp och masten fälldes ak-
teröver. När masttoppen kom så lågt
att stagets vinkel blev liten räckte re-
dan ett par man från lyftningen akter-
ut att ta emot masttoppen, vilken lades
ned på relingen babord om akterstam-
men för att vara minst i vägen för rors-
mannen som stod om styrbord i lyft-
ningen. Uppriggningen skedde i om-
vänd ordning: ett par man lyfte mast-
toppen så att staget visade bättre sam-



tidigt som 4–5 man halade upp den i
stagets klapplöpare. Nedriggning av
masten utfördes i Ormen Friske på
mindre än 2 minut[er], uppriggningen
på mindre än en minut.

Nu är att märka att en över 10 meter
lång mast som står på sin ända utan
stöd åt sidorna slingrar svårt även i
måttligt sjöskvalp och helt livsfarligt i
svår sjögång utomskärs under eller ef-
ter en kuling. På grund av trögheten
och hävstångsverkan bryter den sön-
der mastfisken eller sin egen fot. Det är
därför nödvändigt att den under upp-
och nedriggning stöttas från sidorna
och detta var lika nödvändigt för vi-
kingatidens sjömän som det är i dag.
Denna stöttning göres enklast med
hjälp av vanten, varför det främsta
vantet måste placeras så att det lagom
spänt följer masten upp och ned. Så
placerades det främsta vantet i Ormen
Friske. Det visade sig att det sökta lä-
get överensstämde med det första
spantet akter om masten och där an-
sattes vantet med taljerep genom hål i
spantet strax ovanför durken. Se figur
[D]. Det andra vantet ansattes på lik-
nande sätt i spantet närmast akter om
första vantet. Masten kunde därför rig-
gas upp och ned snabbt och rutinmäs-
sigt utan risk för haverier och utan att
vantens taljerep behövde röras.

Naturligtvis kan man ifrågasätta rik-
tigheten av en sådan placering och pla-
cera det främsta vantet förligare eller
mera akterligt. I båda fallen komplice-
ras nedriggningen av masten och man
blir nödgad konstruera någon form av

gajar som stötta masten under färden
upp och ned.

Fallet visade akteröver med en
klapplöpare som spärrade över akter-
skeppet. En sådan f[a]rning är ingen
nyhet, norska jekter och nordlandsbå-
tar ha i alla tider haft fallet visande ak-
teröver för att nu nämna blott ett ex-
empel. Med fallet visande akteröver
följer rent mekaniskt att seglets drag-
ning föröver på masten försvinner.
Tänkes rån vara helt fri från brassarnas
och skotens dragning får man ett tryck
rätt nedåt längs masten (figur [E till
vänster]); hålla brassarna och skoten
rån intill masten får man en resultant
som trycker mer akteröver [figur E till
höger]. Detta betyder att man seglar
helt på fallet och att inga krafter draga
masten föröver. Vanten behöva därför
ej visa akteröver utan kunna stå tvärs
för masten där de bäst tjäna att mot-
verka sidotrycket.

Stående parten på fallets mantel fäs-
tes vid ett spant inombords om styr-
bord framför rodret. På samma ställe
om babord najades ett ledblock för att
leda fallet föröver längs däcket, så att
det kunde halas. Genom att spärra fal-
let över däcket vanns att det ej kunde
sno sig, vilket annars sker vid all hiss-
ning och firning och vilket fordrar ett
med fallet parallellt ledstag och trava-
re för att motverka[s]. 
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1. Inledning
”Skeppet Ormen Friske var”, skriver
Sam Svensson i en efterlämnad hand-
skrift, ”en enda mans verk.” Denne
man var ingenjör Sten Schröder, som
länge planerat att bygga en kopia av
Gokstadsskeppet, och som med stor
energi drev projektet.

Emellertid var Sam Svensson själv
på olika sätt engagerad i tillkomsten av
Ormen Friske 1949, liksom i seglandet
med skeppet 1949 och 1950. Beskriv-
ningen av hans roll varierade i pressen:
”sakkunnig övervakare” (Dagens Ny-
heter 1949-06-13), ”fackexpert”
(Svenska Dagbladet 1949-06-13),
”befälhavare” (Morgontidningen
1949-06-17), ”konstruktör” (Arbeta-
ren och Svenska Morgonbladet 1950-
06-27). Själv ville han karakterisera

sig som rådgivare, eftersom han häv-
dade att konstruktionen gjorts av vi-
kingarna redan för tusen år sedan (Ed-
berg 1999:8).

Sam Svensson seglade skeppet från
Stensund till Stockholm 1949. År
1950 var han ombord under färden
från Björkö 1950-06-04 till Oaxen, där
han gick i land 1950-06-05. Han var
alltså inte med på Ormens sista färd,
som slutade med förlisning 1950-06-
22 och de femton besättningsmännens
död.

Sam Svensson var född i Stockholm
den 2 december 1896 och dog där den
23 januari 1966. Han gick till sjöss
1914, möjligen ännu tidigare. Han ut-
bildade sig till segelmakare och tog se-
dan styrmansexamen år 1922, sjökap-
tensexamen 1923, navigationslärarex-
amen 1924 och certifikat som radiote-
legrafist år 1926. Han seglade på flera
segelfartyg, bl.a. som andre och förste
styrman på Beatrice 1926–1930 och
som befälhavare och lärare på skol-
skeppet Sunbeam somrarna 1947,
1948 och 1952. Han engagerades av
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Sjöfartsmuseet 1931 för att bygga mo-
deller, anställdes vid museet 1932, och
blev sedan konservator vid det nyin-
rättade Sjöhistoriska museet 1935.
Han var en mycket kunnig sjöfartshis-
toriker och känd för sitt starka engage-
mang för de försvinnande segelfarty-
gen. Hans bok Handbok i sjömansar-
bete kom ut i åtta upplagor på svenska
(1941–1977) och översattes till engel-
ska, danska, italienska, ryska och fin-
ska. Den användes som lärobok vid
navigationsskolorna och sjöbefälssko-
lorna och används fortfarande läsåret
2003/04 som litteratur i utbildningen
till sjökapten i Kalmar. Han publicera-
de många artiklar om nautiska ämnen,
speciellt om fartygens tackling genom
tiderna. Han framträdde ofta i radio.
Han anlitades av flera församlingar för
att restaurera deras kyrkskepp, bl.a.
votivskeppen i Ekerö, Ulvö, Utö, Ty-
resö och Rimbo kyrkor, samt av Stor-
kyrkan i Stockholm, där han och hans
medhjälpare byggde en helt ny modell
eftersom den gamla var för trasig. Sam
Svensson var ovanlig genom att han
kombinerade unika erfarenheter som
sjöman och ett stort praktiskt kunnan-
de (segelmakeri och modellbygge)
med djupa historiska kunskaper och
teoretisk begåvning, bl.a. i matematik
(speciellt sfärisk trigonometri, som
behövs för att navigera efter stjärnor-
na, och geometri, som behövs för att
konstruera tredimensionella fartygs-
modeller).

Som son till Sam Svensson, född
1939, har jag en del minnen från den
tid då Ormen Friske byggdes och seg-
lade. Skeppets undergång blev ett
svårt slag för honom. Tecknen på att
det var så var emellertid inte så synli-
ga.

Det är naturligt att undra över om-
fattningen av hans medverkan i skep-
pets tillkomst, liksom över hans egen
uppfattning om dess faktiska utföran-
de. Jag skall försöka att belysa dessa
frågor utgående från dokument som
jag har tillgång till och från mina egna
minnen.

Eftersom jag sedan 1995 (med
många avbrott) håller på att skriva om
min fars liv letade jag i oktober 2002
på den världsvida väven efter uppgif-
ter om Ormen Friske och hittade på så
sätt två artiklar som Rune Edberg pu-
blicerat (1999, 2001). Jag tog kontakt
med honom genom ett brev 2002-10-
31. Denna kontakt blev upptakten till
föreliggande uppsats.1

I en efterlämnad handskrift har Sam
beskrivit Ormen Friskes tillkomsthis-
toria och förlisning samt givit auktori-
tativa upplysningar om hur det bygg-
des. I avsnitt 2 kommenterar jag den-
na handskrift.

Bland brev som Sam skrivit eller
mottagit har jag bara hittat tre som om-
nämner Ormen Friske. Det första är ett
brev från Lars Grönstrand i Åbo till
Sam daterat 1950-08-22. Jag återger
det stycke som handlar om Ormen
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Friske i avsnitt 3. Det andra är ett brev
av 1956-02-27 med förfrågningar från
Robert Barnett i USA; det tredje är en
text daterad 1956-04-25, som är ett ut-
kast till svar till Barnett. Några brev
till eller från Sten Schröder har jag in-
te hittat.

Jag har kvar Sams fickkalendrar för
bl.a. åren 1949 och 1950. De innehål-
ler lakoniska anteckningar om Ormen
Friske och mycket annat. Sam har vi-
dare efterlämnat ett antal tidningsur-
klipp från åren 1949–1951 rörande Or-
men Friske och dess undergång. Utgå-
ende från dessa källor gör jag i avsnitt
4 en genomgång dag för dag av vad
han gjort under våren 1949 och våren
1950 med anknytning till fartyget. Jag
nämner särskilt när det finns uttalan-
den av Sam eller Sten Schröder. Bland
dessa urklipp finns det för tiden efter
katastrofen blott två uttalanden av
Sam, nämligen de likalydande i Arbe-
taren och Svenska Morgonbladet samt
ett i Svenska Dagbladet, i båda fallen
1950-06-27. Jag har skickat kopior till
Rune Edberg av de urklipp som han in-
te redan hade.

I avsnitt 5 för jag fram några egna
reflexioner, avslutade i en samman-
fattning, avsnitt 6.

Jag är glad och tacksam för att Rune
Edberg velat ta in min fars manuskript
och mina kommentarer till detta som
appendix i sin bok.

2. En handskrift om Ormen Friske
Sam har efterlämnat en ofullbordad
handskrift (Svensson MS) omfattande
11 blad, varav tre har text på baksidan.
Texten var uppenbarligen avsedd att
en gång publiceras: den är mycket
noggrant utformad; endast några få
korrigeringar och kompletteringar
återstod för att denna del skulle ha bli-
vit publicerbar. Men den är oavslutad i
det att den inte innehåller det som för-
utskickas i inledningen. Den text som
nu publiceras är lätt redigerad genom
att stavningen normaliserats, datum-
angivelser korrigerats och referenser
lagts till.2

Handskriften är odaterad. Den fyr-
mastade barken Viking omnämns som
liggande i Göteborg. Eftersom Viking
ankom till Göteborg 1951-06-22
(Svensson 1960-61:92), har vi en sä-
ker bortre tidsgräns för handskriftens
tillkomst.

I inledningen skriver författaren:
”Avsikten är här endast att redogöra
för hur ett skepp byggt på Gokstads-
skeppets linjer bär sig åt i sjön under
ett ensamt råsegel.” Skeppet visade
”rent otroliga seglingsegenskaper”.
Men manuskriptet innehåller ingen-
ting om detta. Däremot beskriver han
skeppets tillkomsthistoria och förlis-
ning, och uppehåller sig utförligt vid
några aspekter av dess konstruktion,
något som tillåter oss att dra vissa slut-
satser om hans uppfattning om skeppet
och dess eventuella svagheter.
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Inledningen har en viss polemisk
ton: ”Redan nu torde det emellertid
kunna sägas att framlagda teorier vil-
ka motsägas av aerodynamiska lagar
måste vara felaktiga. Är detta påståen-
de riktigt betyder det att forskare som
ej själva förstå segling i teori och prak-
tik aldrig kunna gissa rätt när de försö-
ka lösa gåtan om hur vikingarna segla-
de.” Han citerar inga sådana forskare.
(Logiken är inte oantastlig: det är väl
snarare de forskare som håller fast vid
aerodynamiskt felaktiga teorier som
inte kan gissa hur vikingarna seglade.)

Han underlåter att nämna sin egen
roll vid några tillfällen. Han skriver att
han haft tillfälle att se skeppet under
segel – men inte att han själv fört det.
Han beskriver hur perfekt skeppet
kom till anvisad kajplats utan att ha
brukat åror eller bogserbåt – men inte
att det var han själv som förde skeppet
dit. Han diskuterar relativt utförligt
vantens placering – utan att nämna att
det var han själv som beslutat om den-
na.

Varför började han skriva på denna
skrift? Ett uppenbart – kanske sant –
svar är att ämnet var så intressant att
han ville berätta om det. ”På några
punkter avvek denna hennes manöver-
förmåga från allt vad som tidigare
skrivits om vikingaskeppens segling”,
skriver han, och sådana nyheter måste
ju bekantgöras! Men det är faktiskt

möjligt att han inspirerades, eller sna-
rare provocerades, av andras skrifter,
till exempel Harald Åkerlunds uppsat-
ser. Detta kan också förklara den pole-
miska tonen i inledningen.

Många kopior av Gokstadsskeppet
har byggts genom åren: den första var
Viking, byggd redan 1893, och de två
närmast följande var Hugin, byggd år
1948 eller 1949, och Ormen Friske. I
en uppsats publicerad 1956 redogör
Åkerlund för hur Viking med stor
framgång seglade över Atlanten, men
att skeppet då använde inte bara råse-
gel utan även ”ett förstagssegel, fock,
för att kunna kryssa bättre” (1956:41).
Hugin använde av samma skäl en
beiti-áss3 (Åkerlund 1956:42, figur)
under sin seglats till England 1949.
Det skulle ju ha varit naturligt om
Åkerlund hade omnämnt även den tre-
dje Gokstadskopian i sin uppsats. Men
han nämner inte med ett ord Ormen
Friske i denna skrift; däremot före-
kommer en insinuant indirekt referens
till skeppet: ”Det vore värdefullt, om
man, nästa gång en kopia av gokstads-
skeppet bygges – med den takt, som
hittills hållits, lär väl detta inte dröja så
värst många år – ville offra tid och in-
tresse även på experiment med rigg
och segelföring.” (1956:82). Denna
passus syftar uppenbarligen på det
faktum att det i både Danmark och
Sverige ungefär samtidigt byggdes ko-
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pior av Gokstadsskeppet, men Ormen
Friske omnämns som sagt inte, medan
däremot Viking och Hugin avbildas
och får sina seglingsegenskaper utför-
ligt beskrivna. Det handlar alltså inte
om en saklig, neutral redogörelse för
tre skepp, utan om ett anmärknings-
värt förtigande av ett av dem. Det är
uppenbart att Sam måste ha känt ett
behov att reagera på detta.

Åkerlund fortsätter med formule-
ringar som Sam skulle ha hållit med
om, till och med i starkare varianter:
”Teori har ju inte alltid samma värde
som praktik, i varje fall bör de helst
följas åt. Särskilt då det gäller segling
kan endast praktisk erfarenhet beträf-
fande den ena eller andra metoden gi-
va full klarhet ifråga om användbarhe-
ten.” (1956:82). Sam menade sig ju ha
just sådana erfarenheter. 

Åkerlund skriver vidare att åtskilligt
har skrivits om vikingaskeppens
skrov, ”men någon mera ingående ut-
redning beträffande deras rigg och se-
gelföring torde inte vara gjord hittills.
Man höll länge för troligt, att viking-
arna inte kunde kryssa eller segla bi-
devind – sedermera har det klarlagts
att de säkert kunde detta mycket bra.”
(1956:48). Denna passus måste ju ha
fått Sam att känna att han borde skriva
om sina egna erfarenheter av att krys-
sa med Ormen Friske.

Vad gäller frågan om vantens place-
ring skriver Åkerlund (1956:60) att en
del av relingen på babordsidan hade
blivit förstörd på Gokstadsskeppet,
nämligen ”från ca 1,50–ca 3,20 meter
akter om masten, alltså var den för ett

par vantfästen lämpligaste delen av re-
lingen förstörd på babordssidan.” Re-
lingen på styrbordssidan var ännu mer
förstörd. Man kan inte säkert veta om
Gokstadsskeppet hade vant – men
Åkerlund argumentar för detta – och
inte veta var de i så fall hade sina fäs-
ten. I sin handskrift uppehåller sig
Sam utförligt vid frågan om vantens
placering. Det är tänkbart att han gör
detta just på grund av Åkerlunds be-
skrivning. Placeringen i Ormen Friske
var vid det första spantet akter om
masten, alltså en liten sträcka akter om
tvärs, inte längre akterut där Gok-
stadsskeppets babords reling var för-
störd. Kanske kände han ett behov av
att försvara sin egen placering just på
grund av att den avvek från den tänk-
bara hos Gokstadsskeppet.

Det sagda kan indikera att manu-
skriptet kom till efter 1956 eller i var-
je fall efter det att Sam fått kännedom
om Åkerlunds text.

Harald Åkerlunds diskuterar ingå-
ende förmågan att segla bidevind i en
uppsats som publicerades 1959. Den
omfattar 59 sidor och repeterar visst
material från den nyss nämnda. Ormen
Friske nämns nu vid namn. Han skri-
ver: ”En lockande uppgift för nordiska
sjösportare kan vara att genom segling
med båtar av vikingatyp försöka kom-
ma bättre underfund med, hur våra vi-
da beryktade fornfäder skötte rigg och
segel under sina djärva färder över ha-
ven.” (1959:78). Han redogör för hur
Viking visade sig vara en utmärkt bi-
devindseglare, men tillägger: ”Det bör
dock anmärkas, att ’Viking’ förutom
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råsegel förde även stagfock. Segelfö-
ringen var alltså icke fullt jämförbar
med originalskeppets.” Vidare seglade
Hugin fint bidevind med enbart råse-
gel, dock med betås: ”Man förstod här
att använda en ’betås’, med vilken
man spände fram förliket, och betåsen
sägs ha gjort utomordentlig nytta.”
(1959:79). Här kan noteras att Sam
Svensson i sin bok med Gordon Mac-
fie Segel genom sekler uppger att Gok-
stadsskeppet använde betås: ”Boliner
saknades, men i stället brukade man en
klostång, beitås, som vid bidevindseg-
ling sattes mot seglets lovarts lik och
spände detta föröver, så som norska
nordlandsjakter och fiskebåtar från
Lofoten gjorde långt senare” (Svens-
son 1962:11).

Angående den tredje kopian av
Gokstadsskeppet hävdar Åkerlund:
”Det förolyckade svenska friskspor-
tarskeppet ’Ormen Friske’ var däre-
mot ’nästan omöjligt att kryssa med’.”
(1959:79). Citatet ”nästan omöjligt att
kryssa med” står utan källa. Vems upp-
fattning är det han återger? Åkerlund
påpekar att det finns bilder av Ormen
Friske seglande bidevind eller i varje
fall med vinden för om tvärs, nämligen
i Dagens Nyheter 1950-06-27 och i Se
nummer 28 samma år. ”Av bilderna
framgår också, att man här saknade
betås och ej heller använde boliner i
seglet. Med ett riktigare proportione-
rat segel – betydligt bredare – och med
boliner och betås skulle ’Ormen Fris-

ke’ seglat fint bidevind.” Han anför
dock inga argument för att ett bredare
segel skulle vara bättre. 

Sam, som inför mig hävdat att han
hade kryssat med Ormen Friske redan
i juni 1949 (utan betås och boliner och
utan det bredare segel som Åkerlund
skulle komma att rekommendera tio år
senare), måste ju ha känt ett behov av
att reagera på detta. Det är möjligt att
han skrev manuskriptet så sent som
1959 efter att ha läst vad Åkerlund
skrivit här. Dateringsfel i hans manu-
skript tyder på att det skrevs på ett
visst tidsavstånd från förlisningen.

I en tredje uppsats nämner Åkerlund
ånyo Ormen Friske (1961-62:377):
”Også i dette skib havde man vanske-
ligheder å krysse. Dette må dog uden
tvivl ligesom i ’Hugin’ have beroet på
’ukendskab til skibets manøvrering’
for at citere kaptajn Folgerø.” 4

I en bok som publicerades 1963
hävdar Sam att vikingarna kunde seg-
la bidevind med ett argument som är
helt oberoende av hur vikingaskeppen
var riggade och hur vikingarna segla-
de: ”The long journeys made by the
Vikings in European waters and over
the Atlantic Ocean would have been
impossible, if their ships had not been
able to sail in all kinds of wind”.
(Svensson 1963:96). Han nämner inte
att segling 1893 och 1949 med kopior
av vikingaskepp visat att de kan segla
bidevind. Varför? Han brukade annars
hävda erfarenhetens och de praktiska
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sjömanskunskapernas primat över teo-
retiska argument.

Varför fullbordades då inte manu-
skriptet; varför ledde det inte till en
publikation? En tänkbar anledning är
att det var avsett att ingå i ett större
bokprojekt, som sedan lades ned. Om
det skrevs efter Åkerlunds artikel
1956, kan en förklaring vara att ett an-
nat förlist skepp då började uppta hans
tid: 1956-08-25 kom Anders Franzén
med en uthuggen träbit till Sam, som
identifierade träslaget som ek och upp-
skattade bitens ålder. ”Det som är mest
spännande här är Skeppet Vasa, som
står på botten i Stockholms ström se-
dan 1628, och om det håller att ta upp
så blir det en världssensation” (Svens-
son 1956-12-30).

3. Några brev rörande
Ormen Friske
Lars Grönstrand (1909-07-10–1993-
09-14) var en vän till Sam. De hade
träffats första gången 1936, då Lars
besökte Sam i Stockholm. Han var lä-
rare i matematik och fysik i Åbo och
kom då och då på besök i Stockholm.
Han var intresserad av fartyg – mest
engagerad i Sigyn – och målade även
av dem. Han utgav 1978 boken Åländ-
ska skeppsporträtt i ord och bild.

Lars Grönstrand skrev ett stort antal
brev till Sam under tiden 1936-12-
29–1962-02-01. Likaså skrev Sam

många brev till Lars under tiden 1936-
12-22–1965-03-12.

I ett brev daterat ”Nåtö, Mariehamn,
den 22 aug. 1950” berör Lars Grön-
strand Ormen Friske:

Försökte få tag på Dig de dagar jag var i
Stockholm (1–8 aug) men hörde att Du var
på ledighet. Hälsade på Sternvall5 och var
på Kommerskollegium och satt där en tim-
me och pratade. Hörde av honom att Ditt
namn på något sätt kopplats samman med
den sorgliga ORMEN FRISKE-affären;
ledsamt för Dig, och så vitt jag förstår all-
deles oriktigt. Hur alltsammans tillgått är ju
svårt att säga: en kombination av flera
olyckliga omständigheter, av vilka en viss
brist på sjömanskap inte är utesluten, är väl
det troliga. Sternvall var ju för sin del över-
tygad om att skutan blivit nedskuren av en
ångare. Fartyg av Gokstadsskeppets typ
borde ju annars vara synnerligen sjödugli-
ga: den norska replik, som seglades över
till New York-utställningen på 90-talet,
klarade sig ju med glans. Konstigt förefal-
ler det mig dock att de tydligen inte haft nå-
gon som helst livräddningsattiralj ombord,
annars skulle ju med säkerhet de flesta kun-
nat bli räddade: en god livbåt hade förstås
gjort sig bäst, och hade mycket väl kunnat
tagas ombord.

Lars Grönstrand nämner här ingenting
om bombningen, trots att brevet är
skrivet en dryg månad efter det att
denna blivit känd. Är det Sigurd Stern-
vall eller någon annan som försöker
tona ned Sams engagemang i Ormen
Friske? Visste Lars Grönstrand inte
om att Sam ritat på ”Gokstadsskeppet”
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5) Sjökapten [Oskar] Sigurd Sternvall (1886-08-06–1951-07-01) var en annan vän till Sam. Hans till-
talsnamn var Sigurd. Namnet Oskar, som jag inte kände till tidigare, nämns inom hakparenteser i Li-
bris. Han hade varit flodinspektör för övre Jiangtsekiang. Han har skrivit flera böcker, bl.a. Resan till
Käpp-Kina (1928) och Under regnbågsflaggan (1929). Vidare utgav han kulturskatten Sång under
segel (1935).



och seglat med Ormen Friske? Tydli-
gen är det så. Men hans okunskap kan
förklaras av att han förmodligen inte
haft tillgång till tidningar från Sverige
och av det faktum att Sam i sina brev
till honom inte nämnt ett ord om Or-
men Friske.

Det första brevet från Sam till Lars
efter detta brev är daterat 1950-12-15.
Inget nämns där om Ormen Friske.
Detsamma gäller om alla andra brev
under den aktuella perioden. Speciellt
anmärkningsvärt är att Sam i sitt brev
1950-06-06 till Lars, det som i sam-
lingen närmast föregår brevet av 1950-
12-15, inte nämner något om Ormen
Friske, trots att han lämnat henne vid
Oaxen dagen innan.

Robert Barnett, 1107 Lyon St., Car-
thage, Missouri, USA, skriver 1956-
02-27 ett brev adresserat till ”Sam
Svensson, & Gerhard Albe,6 Statens
Sjohistoriska Museum, Stockholm,
Sweden”. Han önskar ”plans”: ”Will
you please ask this firm [Frisksport-
förbundet] if they know where I might
get photo-stats of the Ormen Friska
plans?” Han söker efter orsaker till ha-
veriet: ”some think it was not built ex-
actly like the Gokstadt ship, and so
was not as strong.” 

Sam svarar två månader senare,
1956-04-25. Jag har en maskinskriven
text, inte en karbonkopia, så det hand-
lar om ett utkast till ett brev. Det brev
som han troligen postade var giss-
ningsvis mycket likt denna version.

Texten är skriven på Sams privata
brevpapper. Han skriver:

Your last letter dated February 27th was ad-
dressed to me, and I have the pleasure to
answer it privately. Really, we don’t under-
stand why you must have the Ormen Fris-
ke plans. You cannot have them because
there are no plans. I always understood that
the late Mr Schöder didn’t prepare any spe-
cial plans for his ship, as she was a replica
of the Gokstad ship.

Now, when you ask I can tell you why the
Ormen Friske sank or, rather, was sunk. In-
vestigation after the loss proved that she
was accidentally bombed by American Air
Forces.

After the war the English – American For-
ces did their best to destroy the Heligoland,
which was a strong German sub-marine ba-
se. Landing was prohibited, and the fisher-
men were warned not to go there, as the
Heligoland was frequently used for bom-
bing-practice. The Ormen Friske not
knowing much about this, during a gale
went into the Helgoland Harbour to take re-
fuge, and as she came into the harbour a
hail-storm of American bombs fell over it.
And that was all. Two days afterwards
splinters and a few corpses were found [on]
the coast Northeast of Heligoland. 

4. Dag för dag
Utgående från Sams fickkalendrar och
några tidningsurklipp gör jag här en
kronologisk genomgång av händelser i
hans liv med anknytning till Ormen
Friske.

1949-04-10. Sam åker enligt kalen-
dern från Stockholm klockan 08:55 till
Vagnhärad. Troligen var han vid Sten-
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6) Gerhard Albe, född 1892-08-10, var museidirektör vid statens sjöhistoriska museum 1945–1960
(Vem är det 1963).



sund under dagen och kom hem igen
på kvällen.

1949-04-15, långfredagen. Enligt ka-
lendern åkte han bil till Stensund. Nå-
gon måste ha skjutsat honom. Han äg-
de aldrig någon bil och hade inte kör-
kort. Hela familjen (Sams hustru Elsa
och deras tre söner Christer, Peter och
Torkel) var med och bodde på Sten-
sund över påsken. Jag har fyra foto-
grafier från Trosa från detta tillfälle.

1949-04-16, påskafton. Sam skriver
att han ”ritade på Gokstadsskepp[et]
på Stensund.” 

1949-04-17, påskdagen. Sam var i
Trosa med hela familjen.

1949-04-18, annandag påsk. Sam skri-
ver att han var på Stensund och ritade
på ”G skepp” (alltså Gokstadsskep-
pet). Hem på kvällen.

1949-06-12. ”Sjösätta Stensundskep-
pet” klockan 13:00. Det framgår inte
om han var med vid sjösättningen.

1949-06-13. Tidningarna rapporterar
om sjösättningen. Dagens Nyheter
skriver: ”Ledare för arbetet har varit
båtbyggare Bror Westerlund och
ingenjör Sten Schröder, tillika initia-
tivtagare till bygget, och som sakkun-
nig övervakare har konservator Sam
Svensson vid Sjöhistoriska museet
och kommendörkapten Harald Schult-
ze fungerat.” Svenska Dagbladet näm-
ner att ingenjör Sten Schröder lett ar-

betet och att man haft konservator Sam
Svensson som fackexpert.

1949-06-15. Sam reste till Stensund.

1949-06-16. Sam har noterat att han
tagit semester denna dag. Han fortsät-
ter: ”Rodde från Stensund 8.40, till
Tullgarn 1030. fr. T 10.55. Till Söder-
tälje kl 1900 fr. S 2035, till Kiholm
2110 övernattade”. Tydligen låg Or-
men Friske blott 25 minuter vid Tull-
garns brygga. Kung Gustaf V fyllde 91
år 1949-06-16 och var då på Tullgarn,
vilket var en anledning till uppvakt-
ningen där.

1949-06-17. Morgon-Tidningen. Sam
nämns som befälhavare. Rodd in mot
Tullgarn. ”Kapten Svensson satte se-
gel och med god fart sköt Ormen Fris-
ke fram emot nästa mål, Södertälje.”
”Strandhugget i Södertälje blev en stor
publiksuccé.”

1949-06-17. Sam har antecknat att han
tagit semester denna dag och skriver:
”från Kiholm 7.40 rodde; bogsering av
VIKA I kl 9.30 till 11.30 till Björnhol-
men. Seglade och bogserade genom
Skanstull av ”. Enligt Expressen
samma dag var Vika I en cementbåt,
som bogserade Ormen Friske över
Björköfjärden.

1949-06 (odaterat). Tidningen Se.
”[...] den gemytlige kapten Sam
Svensson – historiens förste viking i
långbyxor och basker.”
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Sam seglade alltså Ormen Friske från
Stensund till en plats nära Sjöhistoris-
ka museet och jag minns att han berät-
tade för mig att han var mycket nöjd
med dess förmåga att kryssa.

Dagen efter ankomsten till Världs-
sportutställningen stod det i någon tid-
ning att Ormen Friske hade lagt till
med svårighet eller liknande.7 Jag
minns att min far var litet irriterad över
detta; han menade att han lagt till vid
bryggan med elegans och lätthet, och
att journalisten inte kunde bedöma så-
dant – jämför med Sams egen beskriv-
ning i manuskriptet.

1949-07-02. Såningsmannen. Omsla-
get visar Ormen Friske. Inne i tidning-
en ett reportage: ”Vecko-Tidningen
Såningsmannens medarbetare Gunnar
Rönn var den ende journalist, som
medföljde frisksportarnas vikinga-
skepp hela färden från Stensund till
Djurgården.” Foto av bl.a. Sten Schrö-
der och Sam Svensson.8 Sten uttalar att
han fick idén redan 1936. Om Sam he-
ter det:

På akterskeppet tronar jungfrufärdens
kapten, f.d. djupvattenseglaren och nu-
mera konservatorn vid Sjöhistoriska
museet, Sam Svensson. 
Expert på förhistoriska farkoster som
han är, har han tillsammans med ing.
Schröder utarbetat ritningarna och i öv-

rigt frikostigt delat med sig av sitt
myckna vetande.

Det finns inga direkta citat av vad Sam
säger.

1950-01-04. “Schröder kl 1900.” Jag
gissar att Sten Schröder kom hem till
Sam på Tulegatan 36 den kvällen.

1950. Det finns ett fotografi som visar
Sam stående i Ormen Friske och hans
son Peter sittande på mastfisken. Det
finns ett annat fotografi, uppenbarli-
gen taget vid samma tillfälle och med
samma kamera, som visar Sten Schrö-
der och Peter, båda sittande på mast-
fisken. Fartyget ligger på marken och
har ungefär 16° slagsida. Masten är
borttagen. Dessa fotografier är enligt
Rune Edberg tagna vid rustningen av
skeppet våren 1950. Det finns ingen
anteckning i almanackan om något be-
sök vid Stensund 1950. Det måste än-
då anses vara säkerställt tack vare fo-
tografierna.

1950-06-04. Sam seglar med Ormen
Friske från Björkö. 

Det finns ett foto i Edberg (2001:11)
som uppges föreställa Sten Schröder,
men det är Sam. Det är enligt Rune Ed-
berg (personligt meddelande 2003-08-
21) taget 1950-06-04 eller 1950-06-05
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7) Jag kunde inte hitta någon sådan tidningsartikel när jag 2002-12-01–02 gick igenom Sams urklipp om
Ormen Friske. 

8) Sam ser stolt och allvarlig ut och har vit basker, vit skjorta, mörk slips, mörk kavaj och vita byxor på
sig. Han avviker därmed ganska mycket i klädseln från Sten Schröder och rorsmannen Fritz Seier-
gaard.



på färden mellan Björkö och Oaxen.
Sam har på detta foto mörk basker och
storrutig skjorta på sig. Han ser glad
och stolt ut.

1950-06-05. Dagens Nyheter. ”Ingen
ville försäkra ’Ormen Friske’ // 14
frisksportare på väg mot Paris. ”Sten
Schröder omtalas som hövding och
Sam som hedersviking. ”Han [Sten
Schröder] ringde runt till landets alla
sjöförsäkringsbolag för att få sina vi-
kingar och sitt skepp försäkrade mot
vidriga öden, och på sjöförsäkringsbo-
lagen stod experterna på huvudet i sjö-
försäkringsbestämmelserna för att re-
da ut vad det blir för en premie på ett
fartyg försett med 1) röd och vit-ran-
digt segel, som det inte går att kryssa
med, 2) 16 par åror, 3) sköldar, 4)
drakhuvud, 5) draksvans. Man försök-
te också hitta motsvarande bestäm-
melser rörande besättning som livnär
sig på 1) vetekli, 2) vitlök, 3) mycket
sur surmjölk och som saknar 4) liv-
räddningsbåt och 5) livbälten. Man
måste svara ingenjör Schröder att man
tyvärr inte kunnat hitta några sådana
bestämmelser. Senare har ingenjör
Schröder av hedersvikingen ombord,
Sam Svensson, också känd som kon-
servator på Sjöhistoriska museet, in-
hämtat att endast ett ringa antal av de
äkta vikingarna torde ha nedlåtit sig att
ta sjöförsäkring. Därmed var saken na-
turligtvis klar. ’Ormen Friske’ och
dess 14 vikingar reser oförsäkrade.”

Vikingahövdingen lovar att Ormen
Friske inte skall ta emot bogsering.

”Om så sommarens alla motvindar
stämmer möte längs Östersjökusten,
om vi så skall spolas upp som vrak på
Gotland, så ser vi inte åt en bogser-
tross! Lovade hövdingen.” Artikeln är
skriven av ”Tore” och publicerades
alltså sjutton dagar före förlisningen.

1950-06-05. Sam skriver: ”lämnade
Ormen F. i Oaxen kl 5.”

1950-06-06. Sam skriver: ”Ormen på
kvällen i Gryt skg”. 

1950-06-09. ”Ormen vid Skägganäs
[Skäggenäs] på kvällen kl 2100. SV.
stilla”. 

1950-06-13. ”Ormen seglade fr. Ystad
på kv.”

1950-06-21. Sam skriver: ”O. F. sedd
V. om Helgoland av fiskare i skym-
ningen.”

1950-06-22. Sam skriver i sin kalen-
der: ”Ormen Friske förlist.”

1950-06-27. Arbetaren, troligen ett le-
darstick: ”Men om någon av de fjorton
ynglingarnas öde lär sig att respektera
havet en aning mer och värdera sin
obefintliga seglingskonst en smula
mindre, så har dessa unga inte dött helt
förgäves.” Reportage med rubriken
”Föga hopp att hitta överlevande från
Ormen Friske”. Sam omnämnes som
konstruktör: ”Skeppets konstruktör,
kapten Sam Svensson vid Sjöhistoris-
ka museet, som var med under färdens
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första dygn, meddelar att båten då vi-
sade sig vara fullt sjövärdig. Men om
den av de starka tidvattenströmmarna
vid Nordsjökusten eller av stormen
drivits på grund, så kan man givetvis
inte vänta sig att den skulle stå emot
påfrestningarna. Det skulle större och
starkare fartyg inte heller göra. Att
även små och öppna båtar i och för sig
kan rida ut svåra stormar, det har där-
emot visat sig vid många atlantfärder i
mindre farkoster.”

1950-06-27. Svenska Dagbladet. ”En
som haft tillfälle att på nära håll kon-
statera överensstämmelsen är kapten
Sam Svensson vid Sjöhistoriska muse-
et. Han har följt byggandet, och han
följde också med farkosten på den för-
sta etappen av olycksresan. – ’Ormen
Friske’ hade exakt samma sjövärdig-
het som de riktiga vikingaskeppen,
den hade samma linjer och var byggd
som en kopia. Det är alltså inte fråga
om någon fantasikonstruktion. Men
däremot tror jag, att pojkarna ombord
var bättre frisksportare i skogen än sjö-
män på sjön, säger han.”

I en annan artikel på samma sida står
det: ”Sv. D:s medarbetare var med
’Ormen Friske’ under den första färd-
etappen mellan Björkö och Södertälje
och hade därvid tillfälle att dryfta den
förestående resan med kapten Svens-
son. Det var tydligt, att f.d. Sunbeam-
chefen var långt ifrån nöjd med för-

hållandena ombord, men han var be-
sluten att rätta till så mycket som möj-
ligt, innan han gick iland.”

1950-06-27. Svenska Morgonbladet.
”20 sek.-m. storm bröt vikingaskep-
pet”. Samma uttalande av Sam som i
Arbetaren denna dag (kanske för att
det är TT som har sänt ut det): ”Skep-
pets konstruktör, kapten Sam Svens-
son [...] mindre farkoster.”

5. Egna reflexioner
Jag träffade Sten Schröder någon eller
några gånger då han kom hem till Sam
på Tulegatan 36 med ritningar. Detta
tyder på att det var innan fartyget var
byggt, således på våren 1949. Dock
finns ingen anteckning om detta i
Sams fickkalender för 1949. Det finns
en anteckning från 1950-01-04 som
kan tolkas så att Sten kom hem till
Sam den dagen, men då var skeppet
alltså redan färdigt.

Sam var, som framgått i avsnitt 4, på
Stensund under påsken 1949 och rita-
de på det han då kallade Gokstads-
skeppet. Hela familjen var med, även
om det inte står något om det i hans
fickkalender. Hans korthuggna anteck-
ningar bekräftas av Sten Schröder i
dennes uppsats i Solvarv: ”En vecka
efteråt9 stod två män lutade över ett
bord med ritningar. Det var den hjälp-
samme djupvattenseglande Sjökapte-
nen tillika konservatorn vid muséet
med historisk sjöfart samt ovannämn-
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de ’yngling’ [dvs Sten Schröder själv].
Arbetsritningar skulle fram. Det enda
som fanns att tillgå var några mycket
förminskade ritningar eller skisser i en
norsk bok från 1890-talet. Skalan vål-
lade åtskilligt besvär. Men det arbeta-
des hela påskhelgen – så gott som dag
och natt.” (Schröder 1950a:23–24).
Jag minns att jag såg den sträckta kö-
len och vissa spant. Det verkar vara li-
tet sent att rita då, men så var det nog i
brådskan. 

Enligt Bertil Östberg (i ett uttalande
i Västra Hälsinglands Tidning 1950-
07-01) byggdes skeppet på sju veckor,
vilka ju får plats i intervallet från an-
nandag påsk 1949-04-18 till sjösätt-
ningen 1949-06-12. Enligt Sam
(Svensson MS) träffades överenskom-
melsen med ledningen för Världs-
sportutställningen så sent som sex
veckor innan utställningen skulle öpp-
nas, och det var tydligen först då som
bygget kunde börja på allvar.

Att sanningen om bombningen av
Helgoland inte kom fram tydligt i
pressen var en stor besvikelse för Sam.
(Detta har också starkt influerat min
uppfattning om medier och det politis-
ka livet.)

Jag har en hel del brev som Sam
mottagit, liksom karbonkopior av brev
som han skrivit och några utkast till
brev, och dessutom de nämnda kopior-
na av breven till Lars Grönstrand. I en
pärm med brev från de aktuella åren
som jag tidigare ordnat i tidsordning
finns inget brev om Ormen Friske un-
der åren 1949 och 1950. Under perio-

den 1950-02-22–07-24 finns överhu-
vudtaget inget brev i denna serie.

Bland breven från Lars Grönstrand
finns det ett som berör Ormen Friske.
Där tonas Sams roll ned, oklart av
vem. 

Vidare finns brevet från Robert Bar-
nett av 1956-02-27 och ett utkast till
svarsbrev av 1956-04-25. I detta ut-
kast förnekar Sam att det skulle finnas
”plans” för Ormen Friske. Han skriver
att han förstått (”always understood”)
att Schröder byggt Ormen Friske som
”a replica of the Gokstad ship” utan att
ha några ”special plans”. Det handlar
om de ritningar som han själv gjorde
våren 1949 enligt anteckningar i sin
fickkalender, som jag sett Sten Schrö-
der komma med till Tulegatan, och
som denne berättar om i sin uppsats:
”Arbetsritningar skulle fram” (Schrö-
der 1950a:23). Schröder skriver att de
ritningar som fanns (de av N. Nicolay-
sen 1882, som kortfattat omnämns i
Sams manuskript) var ”mycket för-
minskade ritningar eller skisser”
(Schröder 1950a:24).

Sam beskriver i detta brevutkast
bombningarna på ett sätt som går
mycket längre än det som kan utläsas
från tidningsartiklarna: ”a hail-storm
of American bombs fell over it”. Det-
ta är en grövre version av det som jag
hörde som barn: det jag minns att min
far berättade för mig var att några fis-
kare såg Ormen på nära håll; skeppet
var nära räddningen. Fiskarna måste
sedan ta skydd mot bomberna, och när
de kom ut igen var skeppet försvunnet.
Lyssnaren fick då själv avgöra om det
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bombats eller gått under mot klippor-
na; i brevutkastet nämns blott det för-
sta alternativet utan att lämna utrym-
me för någon tvekan. Jag tror att han
drog till med detta för att avvisa en ny-
fiken frågare (från USA). I sitt odate-
rade manuskript ger han en nyanserad
bild av förloppet, en bild som överens-
stämmer med den som ges i Dagens
Nyheter 1950-07-18.

Som framgår av tidningsreferaten
fanns det 1950 olika uppfattningar om
Ormen Friskes sjövärdighet och orsa-
kerna till katastrofen. Utgående från
tidningsreferaten, Rune Edbergs arti-
klar och mina egna minnen av min far
vill jag göra följande reflexioner. 

Frisksporten. Sam läste Are Waer-
lands böcker om vegetarisk mat och
blev vegetarian (eller, som man ibland
sade på den tiden, waerlandist) om-
kring 1949. Jag tror att han kom in på
detta själv utan att vara influerad av
frisksportarna på Stensund. Kanske
hörde han något föredrag av Are
Waerland. Det är möjligt att det var ge-
nom dessa intressen som han fick kon-
takt med Stensund, även om det troli-
gaste är att Sten sökte upp honom ef-
tersom han var känd som fartygshisto-
riker.

Denna omständighet har, menar jag,
ett intresse för att förstå Sams engage-
mang i bygget, eftersom han måste ha
känt sympati för frisksportarnas idéer
om mat, och förstod det utanförskap i
det svenska samhället som vegetariska
matvanor på den tiden orsakade.

Sam övergav efter några år dessa
matvanor. När jag frågade honom om
anledningen, svarade han att det soci-
ala trycket gjorde det omöjligt att fort-
sätta. (Vegetarisk mat var något myck-
et konstigt i Sverige på den tiden – at-
tityderna har ändrats.)

Skeppets ”linjer”. Eftersom Ormen
Friske var en kopia av Gokstadsskep-
pet kan man hävda att hon konstruera-
des av vikingarna för över tusen år se-
dan. Detta är emellertid en otillåten
förenkling. Det torde ha funnits en
mängd detaljer i Gokstadsskeppet som
inte återfunnits och andra som återfun-
nits utan att man vet var de suttit. Vik-
tigare är förstås att man man inte vet
mycket om riggen. Annat, som van-
tens placering, kan inte avläsas efter-
som relingarna blivit förstörda. Van-
tens placering har kanske betydelse för
seglingsegenskaperna, eftersom de på-
verkar hur vindens kraft överförs till
fartyget, men för övrigt är den av be-
tydelse för hur man kan fälla masten:
sitter ett vantpar för om masten måste
det lossas innan denna fälls bakåt. En
annan viktig omständighet som påver-
kar seglingsegenskaperna och som in-
te med säkerhet kan avläsas i det arke-
ologiska fyndet är skrovets form: skro-
vet kan geometriskt betraktas som en
krökt yta med viss böjlighet, vilken
gör att det ursprungligen kan ha haft
flera möjliga former.

Ett vikingaskepps seglingsegenska-
per beror på vilken form det har, och
denna kan som sagt inte avläsas från
det arkeologiska fyndet, eftersom det-
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ta deformerats och eftersom det finns
många sätt att återskapa formen, från
mer långsträckta former till mer run-
dade. Den som gör en kopia av skep-
pet måste alltså fatta ett beslut om vil-
ken form kopian skall ha, och alla så-
dana former är inom vissa gränser lika
riktiga i jämförelse med originalet.
Man kan följa Nicolaysens ritningar,
eller man kan välja att inte följa dem
och rita en annan form. Som Sam
Svensson själv skriver byggdes Or-
men Friske efter de av Nicolaysen an-
givna linjerna, som inte med nödvän-
dighet är lika med den form Gokstads-
skeppet hade när det seglade.

I sitt uttalande i Svenska Dagbladet
1950-06-27 talar Sam om att Ormen
Friske ”hade samma linjer” som ”de
riktiga vikingaskeppen”. Och det är
uppenbart att han kände en stor stolt-
het över att ha medverkat vid tillkom-
sten av detta nya skepp, som han i sin
kalender kallade för Gokstadsskeppet
(1949-04-16). Han visste då att ett
skepp med dessa linjer kunde klara at-
lantfärder i hårt väder. Detta var ju
praktiskt bevisat 1893 och ingen teo-
retisk slutsats. Den bild som Edberg
publicerat av honom när han seglar
Ormen Friske (Edberg 2001:11) visar
en klar stolthet, tycker jag, liksom bil-
den i Såningsmannen 1949-07-02.
Fick denna glädje och stolthet honom
att medvetet eller omedvetet bortse
från de svagheter som onekligen fanns
i realiserandet av arbetsritningarna?

Skeppets utförande. Det har hävdats
att det använda virket och skarvningen

av kölen inte var bra; se artikeln i Tek-
nikens Värld 1950, nummer 13. Var-
nade Sam för detta? Hans uttalande i
Svenska Dagbladet 1950-06-27 talar
om ”linjer”, dvs sådant som kan avlä-
sas från en ritning, och nämner inget
om svagheterna i realiserandet av hans
ritningar. Han försvarar linjerna men
förtiger deras realiserande. Det är ett
ganska egendomligt utelämnande.
Han drar från påståendet att linjerna är
desamma som Gokstadsskeppets slut-
satsen att också sjövärdigheten är ex-
akt densamma. Om linjerna är desam-
ma, men de många skarvarna och vir-
kets kvalitet inte är det, så följer väl in-
te att sjövärdigheten är densamma.
Sjövärdigheten måste väl också påver-
kas av de många skarvarna och kvali-
teten på virket. Inga sådana övervä-
ganden framkommer i reportaget. Na-
turligtvis kan vi inte veta huruvida han
är korrekt citerad och inte heller huru-
vida han skulle ha uttryckt sig mera
nyanserat om han skrivit själv.

I sina uttalanden i Arbetaren och
Svenska Morgonbladet 1950-06-27
säger han att inte heller större och star-
kare fartyg skulle ha klarat en grund-
stötning, och något tal om bristande
sjömanskap förekommer inte.

Vad gäller frågan om hur mycket
skrovets kvalitet påverkat olyckan
finns två skolor. Den ena företräds av
sjökapten S. M. Svensson (Svenska
Dagbladet 1950-07-09) som skriver
att Ormen Friske skulle ha ”gått sitt
öde till mötes även i mindre svår sjö-
gång.” Den andra av bröderna Mattus
(Dagens Nyheter 1950-07-18), som
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anser att inga ekplankor skulle ha hål-
lit när Ormen Friske slungades mot
klipporna vid Danskermanns Hörn.
Sam själv ansluter sig som vi sett till
den senare uppfattningen.

I det efterlämnade manuskriptet ger
Sam ett intryck av att vara nöjd med
det faktum att till exempel kölen lim-
mats (med ”vattenfast konstharts-
lim”); han hävdar i alla fall inte att det
skulle vara något dåligt. Gokstads-
skeppet var byggt i ek, likaså dess ko-
pia Viking. Virket i Ormen Friske om-
nämns som ”utsökt kvistfri kärnfuru i
upp till 12 meters längd och 20 tums
bredd”, medan Gösta Jonsson i Tekni-
kens Värld 13/50 menat att virket var
”långt ifrån bra”. Han nämner inget
om att virket från Dalarna inte skulle
ha räckt till hela bordläggningen (Gös-
ta Jonsson hade hävdat att man använ-
de ”ännu sämre” virke sedan det från
Dalarna tagit slut). Ingen kritik av lim-
ningsförfarandet, dåligt virke eller
skarvar återfinns här.

Jag har hos mig inte hittat något
brev där Sam kommenterar hur skep-
pet var byggt. Hans odaterade manu-
skript ger dock en ganska klar finger-
visning om vad han ansåg (efter förlis-
ningen): han kritiserar där ingenting
rörande detta.

Besättningens sjömanskunskap. I
Svenska Dagbladet av 1950-06-27 dö-
mer Sam ut frisksportarnas sjömans-
kunskaper i hårda ordalag. Uttalandet
gjordes vid en tidpunkt då man inte
visste särskilt mycket om olyckan.
Den första tryckta nyheten om förlis-

ningen kom den 26 juni – radion rap-
porterade förmodligen tidigare – och
just den 26 eller möjligen något tidi-
gare gjorde Sam detta uttalande utan
att veta hur olyckan gått till. Man kan
jämföra med Oberregierungsbaurat
Bahrs utredning.

Jag har svårt att begripa att han kun-
de göra ett sådant förhastat, offentligt
uttalande. Kanske måste man förstå
det mot bakgrund av den fruktansvär-
da chock och besvikelse som skeppets
undergång blev för honom. Även om
uttalandet hade varit fullständigt sant,
så skulle det ändå vara mycket grymt
med tanke på att han måste ha insett att
de omkomnas familjemedlemmar, till
exempel Sten Schröders hustru och två
söner, skulle läsa det. Dock kan man
givetvis inte vara säker på att han har
blivit korrekt citerad. 

Bombningarna. Sam skriver i brevut-
kastet av 1956-04-25 att skeppet träf-
fats av en hagelstorm av amerikanska
bomber. Jag tror (men vet förstås inte)
att detta är en överdrift utan stöd i ob-
servationer, och den passar in i textens
polemiska ton; han förnekar där att det
skulle finnas ”plans”. Det troligaste är
väl att fartyget var nära att nå nöd-
hamn på Helgoland, men gjorde un-
danmanövrer för att undvika bomber-
na, och därmed kom för nära under-
vattensklipporna, precis som bröderna
Mattus hävdar. Hans egen beskrivning
i det odaterade manuskriptet stämmer
med detta. Utan bomber skulle besätt-
ningen kanske ha kommit i hamn och
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kunnat vänta där tills stormen bedar-
rat.

Två frågor. Var det planerat att Sam
skulle följa med? Vi kan väl anta att
Sten Schröder gärna ville det. Jag har
inte hittat något brev eller dokument
som belyser denna fråga. Det finns i
själva verket ett fullständigt tillräck-
ligt skäl varför han inte följde med:
han hade inte råd. Han skulle ha kun-
nat offra semestern, men det skulle in-
te ha räckt. Familjens ekonomi var in-
te så bra att han kunde avstå från en
månadslön.

Ett ytterligare skäl, som vi kan läg-
ga till det nämnda, var att det troligen
skulle ha varit mycket svårt för honom
att få tjänstledigt för en längre resa.
När han blev ombedd att bli befälha-
vare för Sunbeam 1947 begärde Ryd-
bergsstiftelsens ordförande tjänstle-
digt för hans räkning, och denna bevil-
jades (Svensson 1947-10-05). Han
kunde alltså inte själv ansöka om
tjänstledighet och få den beviljad; stif-
telsens ordförande måste ingripa, men
några speciella svårigheter nämns inte
i brevet. År 1948 var det däremot
mycket svårt: ”Det satt hårt åt för mig
att få tjänstledigt från museet, egentli-
gen kunde jag inte klara det själv, men
Rydbergska Stiftelsen körde hårt och
sa att jag var oumbärlig för Sveriges
sjöfart, och det var museets intressen
att den hjälptes osv” (Svensson 1948-
12-30).

Det är uppenbart att de påtryckning-
ar som Rydbergska stiftelsen kunde ut-
öva 1948 inte var möjliga i fallet med

Ormen Friske 1950. Ormen Friske var
inte oumbärlig för Sveriges sjöfart, det
enda skäl som skulle ha kunnat beve-
ka museiledningen.

En annan fråga är huruvida Sam
varnade eller avrådde (i förväg) på
grund av skeppets utförande, som han
ju kände väl till. Det finns inget som
tyder på att han gjorde det. I en artikel
i Svenska Dagbladet 1950-06-27 sägs
visserligen att han ”var långt ifrån nöjd
med förhållandena ombord, men han
var besluten att rätta till så mycket som
möjligt, innan han gick iland.” Det
sägs inte vad det handlar om, men det
måste ju vara saker som kan göras un-
der färden mellan Björkö och Oaxen;
det kan knappast gälla frågan om furu
och ek eller skarvarna i kölen. Allt an-
nat tyder på att han var ”gemytlig”,
glad och stolt över att få vara med. I si-
na uttalanden i Arbetaren, Dagens Ny-
heter och Svenska Morgonbladet
1950-06-27 försvarar han skeppets
sjövärdighet. Kan det helt enkelt vara
så att varningsklockorna inte fungera-
de när allt var så roligt och kopian av
Gokstadsskeppet seglade så bra – hon
visade ju ”rent otroliga seglingsegen-
skaper”?

6. Sammanfattning
Vi kan slå fast att Sam Svensson i sitt
efterlämnade manuskript inte har ett
enda kritiskt ord att säga om kvaliteten
hos virket eller i utförandet av Ormen
Friske; han försvarar också i sina utta-
landen i pressen konsekvent dess sjö-
värdighet trots starkt kritiska uttalan-
den av andra och frågor från journalis-
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ter i ämnet. Han berör inte frågan om
ek kontra furu eller sågat kontra kluvet
virke, trots att den borde ha varit het.

Däremot framstår bilden av Sam
Svenssons betydelse för Ormen Frisk-
es tillkomst efter denna genomgång
som motsägelsefull. Detsamma gäller
hans egna känslor inför skeppet.

Det står klart att han bidragit vä-
sentligt till Ormen Friskes tillkomst.
Han ritade på skeppet 1949. Han be-
sökte Stensund såväl våren 1949 som
våren 1950. En mängd beslut måste
fattas i situationer där Nicolaysens rit-
ningar av Gokstadsskeppet inte kunde
ge någon vägledning, till exempel om
skeppets exakta form och var vanten
skulle fästas (Gokstadsskeppets re-
lingar var förstörda). Endast han kun-
de fatta sådana beslut (jag avser här
förstås beslut i praktiken, inte i juri-
disk mening).

Men han tonade ned sin roll. Han
förnekade 1956-04-25 till och med att
det fanns några ”plans”.

Det är uppenbart att han var glad
och stolt över att vara med på Ormen
Friske och att själv segla denna vi-
kingaskeppskopia med dess ”rent
otroliga seglingsegenskaper”. I själva
verket tror jag att glädjen att själv seg-
la ett sådant skepp och att försöka ”lö-
sa gåtan om hur vikingarna seglade”
var den starkaste drivkraften för ho-
nom att engagera sig i projektet.

Men han omnämnde aldrig med ett
ord Ormen Friske i sina många brev
till den mångårige vännen Lars Grön-
strand, vare sig före eller efter kata-
strofen – inte ens dagen efter det att

han lämnat Ormen Friske på dess sista
färd, och inte heller när Lars frågar i ett
av sina brev. Detta står i en skarp kon-
trast till hans omsorgsfulla och uttöm-
mande svar på alla andra frågor som
Lars ställer och hans redogörelser för
alla andra skepp som han var engage-
rad i och som han berättade utförligt
om, till exempel Gerda, Sunbeam och
Vasa, liksom beträffande alla andra
skepp som diskuterades dem emellan,
Sigyn, Pamir, Passat, af Chapman…
samt kyrkskeppen som han restaure-
rat. Det är som om hans olika fartyg
levde inom olika sektorer hos honom.
Korrespondensen med Lars ville han
kanske (medvetet eller omedvetet) ha
som en fredad zon, där katastrofen in-
te trängde sig på. Det vore inte onatur-
ligt, men det kan inte förklara hans
tystnad före förlisningen.

Nu i efterhand kan vi läsa Sam
Svenssons efterlämnade manuskript
som en ofullbordad och tidlös protest
(för Ormen Friskes del) mot Søren
Vadstrups omdöme ”Hugin og Ormen
Friske blev rigget og sejlet alt for pri-
mitivt, i det ene tilfælde med et tragisk
forlis till følge.” (1993:162).
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