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Förord

har gjort att projektet hela tiden känts meningsfullt 
och ingivit en känsla av att arbeta i medvind. Jag vill 
också passa på att tacka all personal och samtliga 
eldsjälar vid museer, hembygdsföreningar och arkiv, 
som varit fantastiskt hjälpsamma vid förfrågningar 
och beställningar. Mitt största tack går till er alla som 
på olika sätt bidragit till att fylla avhandlingen med 
innehåll – ingen nämnd, ingen glömd.

För hjälp i processen att omvandla forsknings-
projektet till en bok, vill jag återigen särskilt tacka 
Mats Burström för en storartad insats med allt från 
korrektur och slutläsning till dialog kring illustrationer. 
Även Niklas Eriksson har läst hela slutversionen och 
bidragit med värdefulla synpunkter på båtregistret. 
Ett varmt tack också till Björn Nilsson, som läste 
manus inför slutseminariet, och till Annika Olsson 
med medarbetare på Nordic Academic Press, som 
redan vid start intresserade sig för projektet.

För ekonomiska bidrag till fältarbete och analys-
kostnader riktas ett stort tack till De badande vän-
nerna, Gotlandsfonden och Greta Arwidssons fond.

Slutligen – tack till min familj, till mamma och 
pappa, syster med familj och sist men inte minst till 
mina allra närmaste: Niklas, Astrid, Torun och Ivar, 
som min forskning fört till delvis nya utfärder och 
resmål!

 
Mirja Arnshav

Den här avhandlingen har tillkommit genom en 
doktorandtjänst i maritim arkeologi vid Centrum för 
maritima studier (CEMAS), förlagd till Institutionen 
för arkeologi och antikens kultur, Stockholms uni-
versitet. Jag är väldigt tacksam för den utlysningen, 
utan vilken det här forskningsprojektet aldrig hade 
förverkligats.

Ett särskilt tack går till mina två handledare, Mats 
Burström och Simon Ekström, som kontinuerligt följt 
arbetets utveckling och generöst stöttat med kloka 
synpunkter och uppmuntran. Det har varit fantas-
tiskt att ha tillgång till er! Under hela arbetet har även 
Niklas Eriksson funnits till hands att konsultera när 
det dykt upp frågor kring båtarnas konstruktion. Tack 
också alla kollegor på institutionen och inte minst 
till mina rumskompisar för en fin tid!

Ett varmt tack går till kollegorna på Statens mari-
tima och transporthistoriska museer, och särskilt 
till mina medarbetare i avhandlingens systerprojekt 
Flyktens materialitet – Anna Arnberg, Elin Heppling 
och Anneli Karlsson – för inspirerande samarbete, 
trevliga resor och tankeutbyte. Ett särskilt tack går till 
Anneli Karlsson, som tagit många av avhandlingens 
vackra fotografier. Tack även till Fredrik Svanberg för 
uppmuntran och intresse.

Jag är stort tack skyldig till alla informanter runt 
om i landet och i Baltikum, som generöst delat med 
sig av kunskap, minnen, material och berättelser. Den 
entusiasm, generositet och samarbetsvillighet jag mött 





9

Det här forskningsprojektet började med en oväntad 
upptäckt. Jag råkade få syn på en uppdragen båt i 
det gotländska fiskeläget Sjaustru (båt 28). En liten, 
oansenlig båtspillra bestående av några spretande, 
silvergrå och lavbevuxna bord, en botten som redan 
blivit mull och så en trotsigt uppåtsträvande förstäv.

Det som fångade min uppmärksamhet var att den 
inte såg ut som svenska träbåtar brukar. Helt klart 
var den byggd på ett annat sätt, i en annan tradition. 
Varifrån kunde den komma och vad ruvade den på 
för historia? Någonstans i bakhuvudet dök tanken 
upp att det kanske kunde röra sig om en båt byggd 
på andra sidan Östersjön. Men hur hade den i så fall 
hamnat här? Kunde den ha med konflikterna och 
flyktingströmmarna under andra världskriget att göra?

Jag knackade på i en av bodarna och förklarade att 
jag var nyfiken på den halvruttna båten på strandtunet. 
Mannen som öppnade hade ingen kunskap om båten 
som låg uppdragen utanför hans bod, men lovade 
att höra sig för om någon annan i trakten kunde 
veta något. Jag klottrade ned mina kontaktuppgifter 
på baksidan av hans barns ritpapper och hoppades 
innerligt att min fråga inte skulle glömmas bort mitt 
i semesterfirandet och vardagsstöket.

Efter några månader kom ett mejl från en man 
som kunde berätta att båten hittats krigsvintern 1944, 
uppspolad mot iskanten och med bottnen uppåt.1 
De gotländska fiskarna drog slutsatsen att fyndet, 
den olycksbådande tomma och övergivna båten, var 
en av alla de farkoster som flyktingar under de här 
månaderna hade lämnat Baltikum och styrt mot 
Sverige med, med livet som insats.

Somliga kunskaper och insikter är omöjliga att 
glömma. Och jag förstod att när jag nu en gång blivit 
varse den här båtens existens skulle jag fortsätta att 
bära kunskapen om den med mig. Det var nästan 
som om det gotländska landskapet plötsligt krängde 
till och framstod i delvis annan dager.

Jag fick en stark lust att veta mer de baltiska flykt-
båtarna. Jag tänkte på dem och undrade: Finns ni? 
Vilka är ni? Vad har ni varit med om? Vad har det 
blivit av er?

Ganska snart stod det klart för mig att det skulle 
krävas en arkeologisk forskningsinsats för att besvara 
de här frågorna. I arkiven finns visserligen listor och 
ibland även fotografier av båtar som kommit med 
flyktingar till Sverige, men uppgifterna är inte särskilt 
detaljerade och avslöjar sällan något om båtarnas vidare 
öden. I litteraturen, inte minst i det rika biografiska 
materialet om flykten, skymtar också båtarna, men 
mest som skuggfigurer i bakgrunden.

Jag ville undersöka båtarna närmare, för att se vad 
de har att berätta, men också för att ta reda på vilka 
berättelser som cirkulerar om dem. Jag ville möta 
dem på plats, syna dem och lära känna dem, men 
också ta in deras nuvarande sammanhang, miljöer och 
människor. Kort sagt – jag behövde veta var de finns. 
Genom att hitta några av de försvunna flyktbåtarna 
skulle jag förhoppningsvis kunna besvara en del av 
de frågor som mötet med båten i Sjaustru väckt hos 
mig. Jag skulle kunna få en bättre förståelse för vilket 
ljus de kastar över historien, hur de har hanterats av 
eftervärlden och vad de betyder för minnet av flykten. 
Jag skulle kunna bidra till att uppmärksamma dem 
som historiska spår som hittills varit relativt okända.

Kanske kan båtarna i någon mån göra det lättare 
för människor att ta till sig historien om flyktingarna 
som kom över havet och få en känsla för flyktens 
realitet. För jag vill gärna tro att det spelar roll om 
flyktingbåtar finns eller inte finns i det svenska kul-
turlandskapet. Mitt slumpartade möte med båten i 
Sjaustru gjorde starkt intryck på mig. Kanske, sa jag 
mig, finns det fler baltiska flyktbåtar där ute, och fler 
människor med relationer till dessa båtar? Den här 
boken är ett försök att ta reda på hur det förhåller 
sig med den saken.

Över havet
Vilka kan de bakomliggande orsakerna vara till att 
en liten båt med baltiskt ursprung numera ligger och 
ruttnar i ett gotländskt fiskeläge? Förmodligen kan 
ingen nu levande människa berätta om just den här 
båtens uppbrott från andra sidan havet. Den historien 

kapitel 1

Den stora flykten
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är och förblir okänd. Men i ett större perspektiv kan 
den lilla båten faktiskt relateras till några av 1900-talets 
mest omskrivna och dramatiska händelser – det andra 
världskriget och de gigantiska flyktingströmmar som 
det orsakade. Den utgör en liten skärva från en stor 
explosion, kriget, som fallit ned på en gotländsk strand. 
Och även om de närmare omständigheterna kring 
just den här båtens bakgrund har fallit i glömska, är 
den händelsekedja som drev tiotusentals flyktingar 
västerut över Estlands Västersjön och Lettland och 
Litauens Baltiska havet väl känd. I historieskrivningen 
talas det om ”den stora flykten”.2

Sensommaren 1939 stod ett nytt storkrig för dörren. 
Men innan man lät det spända läget övergå i öppen 
konflikt ville de aspirerande supermakterna Sovjet-
unionen och Nazityskland skaffa sig vissa garantier. I 
Moskva undertecknades en icke-angreppspakt mellan 
ländernas utrikesministrar, den så kallade Molotov–
Ribbentrop-pakten. I ett hemligt tilläggsprotokoll, 
reviderat i september samma år, utvidgades överens-
kommelsen med en uppdelning av Östeuropa i en tysk 
och en sovjetisk intressesfär. Därmed blev Tyskland 
och Sovjetunionen allierade och kunde i samförstånd 
angripa länderna mellan sig, utan att frukta repres-
salier från varandra.3

Krigsutbrottet lät inte vänta på sig. När Tyskland 
senare i september angrep Polen förklarade sig Est-

land, Lettland och Litauen genast neutrala, ovetande 
om att de ingick i den sovjetiska intressesfären, och 
att deras öde som självständiga nationer i prak tiken 
redan var beseglat. Det dröjde inte heller länge förrän 
sovjetiska trupper samlades utanför Estlands gränser 
och en blockad av hamnarna inleddes. I det hot-
fulla läget följde en sovjetisk begäran om tillstånd 
att etablera militära baser på estländskt territorium. 
Även Lettland och Litauen pressades att underteckna 
motsvarande samarbetsavtal. Med den överlägsna sov-
jetiska krigsmakten på plats följde sedan en successiv 
annektering av de tidigare självständiga staterna. 
Försommaren 1940 hade regeringarna bytts ut och 
det tidigare politiska etablissemanget hade fängslats 
och deporterats. Efter manipulerade val omvandlades 
Estland, Lettland och Litauen till sovjetrepubliker.4

För civilbefolkningen innebar den sovjetiska ocku-
pationen en drastisk nyordning. Befolkningen evaku-
erades från de öar där nya militärbaser skulle anläggas. 
Rågöborna överfördes till Sverige, och övriga hemlösa 
öbor inhystes i estniska svenskbygder, vilka fick allt 
svårare att föda befolkningen. All jord, banker och 
större företag nationaliserades. Varubrist uppstod, 
föreningar upplöstes och pressen ersattes med sovjet-
vänliga organ. Delar av den manliga befolkningen 
fick inkallelseorder och fraktades till fronten, andra 
sändes till Sibirien. Tusentals män tog sin tillflykt 

Bild 1.1. Båten som blev gnistan till forskningen (båt 28). En främmande fågel i fiskeläget Sjaustru, Gotland. Foto: Carla Lomakka, Marin-
museum / SMTM. 
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till skogen, där även partisangrupper bildades. Den 
sovjetiska säkerhets- och underrättelsetjänsten spred 
fruktan bland befolkningen och arresteringar lik-
som angiveri bredde ut sig. Natten till den 14 juni 
1941 eskalerade terrorn då en massdeportering, som 
omfattade tiotusentals personer – däribland hela 
familjer – genomfördes. Junideportationerna spred 
chockvågor genom hela befolkningen. Skräcken för 
ockupanterna och hatet mot dem nådde nya höjder.5

I juni 1941 vände sig Tyskland mot Sovjetunionen 
och inledde ett överraskningsanfall mot den sovjetiska 
fronten. Under resten av året pressades Röda armén 
tillbaka, i Estland delvis med hjälp av partisangrup-
per. Genom kampen mot en gemensam fiende, och 
mot bakgrund av det senaste årets hårda förtryck, 
mottogs tyskarna initialt som befriare. Hoppet om 
att återupprätta de suveräna baltiska staterna fick 
nytt liv.6 Men det tyska maktövertagandet visade sig 
bli en blodig historia. Parallellt med den tyska fram-
ryckningen påbörjades massavrättningar, inte bara av 
politiskt oppositionella och krigsfångar, utan nu också 
av judar, romer och resandefolket. Sammantaget krävde 
det tyska maktövertagandet cirka 8 000 liv i Estland, 
150 000 i Lettland och bortemot 500 000 i Litauen.7

Den tyska ockupationen blev alltså inte den be fri-
else många väntat på. Istället uppgick Estland, Lett-
land och Litauen nu i Reichskommissariat Ostland. 
Jorden förblev nationaliserad, leveransplikten höjdes 
och livsmedelsbristen förvärrades. Tyskkontrollerade 
polisiära styrkor beväpnades för olika bevaknings-
uppdrag, partisaner bekämpades med alla medel och 
ett flertal koncentrationsläger, både för utrotning och 
för tvångsarbete, upprättades. Därutöver skapades 
särskilda estniska och lettiska specialförband, som 
snart utvecklades till rena frontförband och till vilka 
tvångsrekryteringarna ökade för varje år.8 Även om 
många estniska hem upplevde att tyskarna uppförde 
sig korrekt mot civilbefolkningen och att den nya 
ockupationsmakten överlag var mindre brutal än 
den föregående, blev det tyska väldet, räknat i antalet 
döda, ännu blodigare än det sovjetiska.9

Allteftersom den tyska ockupationen fortskred 
började fler och fler balter överväga att fly, inte minst 
för att slippa undan tvångsrekryteringarna. Den öppna 
lettiska kusten gjorde det svårt att undkomma kust-
bevakningen, men den estniska kusten, med sina öar 
och vikar, erbjöd större möjligheter att avvika. Här 
fanns dessutom möjligheten att ta vägen över Finland 
genom att korsa den bara lite drygt fem mil breda 
Finska viken. Det var därför framför allt ester och 
estlandssvenskar, som bodde nära kusten och hade 
tillgång till egna båtar, var först att söka sig över havet 
mot Sverige eller Finland.

Som en reaktion på flykten skärptes bevakningen. 
Längs kusten upprättades en spärrzon, som bevakades 

av gränsvakter och där ingen obehörig fick uppehålla 
sig. Stränderna krattades för att avslöja spår i sanden, 
och potentiella flyktbåtar attackerades för att motverka 
flyktförsök. Skroven höggs sönder, besköts eller sågades 
itu. De båtar som ändå behövdes för försörjningen 
låstes fast och sattes under bevakning. Som en extra 
säkerhetsåtgärd skruvades magneterna ur motorerna, 
och endast små bränsleransoner delades ut. Stränderna 
blev egendomligt tomma. Människor och småbåtar 
var inte längre ett naturligt inslag i kustlandskapet.10

Samtidigt, under 1943, kom ett legalt överförande 
av estlandssvenskar till Sverige igång, efter överens-
kommelse med tyska myndigheter. Estlandssvenskarna 
utgjorde en svenskspråkig minoritetsbefolkning som 
sedan gammalt levde i Estlands nordvästra kustom-
råde.11 Överflyttningen var från början ett privat ini-
tiativ från svensk sida, och hade som långsiktigt mål 
att undsätta hela den estlandssvenska befolkningen, 
som räknade sig själva som svenska undersåtar. Ett 
sådant företag kunde dock inte godkännas av Tyskland, 
som räknade dessa människor som särskilt värdefulla 
för den planerade germaniseringen av Ostland. De 
som fick tillstånd att resa var åldringar och sjuka, i 
behov av specialistvård. I maj anlände det svenska 
lasarettsfartyget Seagull II till Stockholm med 42 
estlandssvenskar ombord, och under november och 
december gjorde ångfartyget Odin tre resor och tog 
över sammanlagt 738 personer.12

Efter den tyska arméns förlust vid Stalingrad samma 
vinter började östfronten successivt att pressas tillbaka. 
Försommaren 1944 övertog Sovjetunionen helt ini-
tiativet, och det blev allt mer tydligt att Tredje riket 
höll på att falla samman. För invånarna i Baltikum 
innebar det att fronten och stridigheterna återigen 
närmade sig, och att en ny sovjetisk ockupation med 
utrensning av alla som haft något som helst samröre 
med tyskarna var att vänta. Balter såväl i exil som 
hemma insåg att tiden började rinna ut för dem 
som inte ville bli sovjetiska undersåtar. För många 
människor fanns inget annat alternativ än att bege 
sig mot kusten på vinst och förlust, och hoppas att 
någon hämtningsbåt skulle dyka upp.

Under juni till september 1944 fortsatte evakue-
ringen av estlandssvenskarna. Resorna var nu lösare 
organiserade av en tysk SS-officer, Ludwig Lienhard, 
som själv planerade en reträtt till Sverige. Den vit-
målade ångaren Juhan gjorde sammanlagt nio resor 
och tog över sammanlagt drygt 3 000 estlandssvenskar 
och nästan lika många människor av estnisk härkomst. 
Överflyttningen hade nu blivit en kapplöpning med 
den rullande fronten, och för varje resa ökade kaoset 
i de estniska hamnarna. Folk trängdes på kajerna och 
försökte med alla medel ta sig ombord. Efter den 
nionde resan vägrade besättningen att göra fler. Den 
sista transporten gjordes därför med den lilla skutan 
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Triina, som livsfarligt överlastad nådde Sverige den 
19 september med 80 estlandssvenskar och 450 ester 
ombord.13 Kvar vid Hapsalkusten väntade tillresta 
människor i dagar och veckor förgäves på att den 
vita Juhan skulle dyka upp för den planerade tionde 
hämtningsresan. Det gamla estniska uttrycket ”att 
vänta på det vita skeppet”, det vill säga att hoppas 
på en oväntad lösning på en besvärlig situation, fick 
en ny och mycket påtaglig innebörd.14

Samtidigt ökade den hemliga hämtningstrafiken 
som utgick från svenska hamnar. Människor som 
tidigare flytt till Sverige återvände för att rädda an -
höriga som blivit kvar – åtminstone fram till sep-
tember 1944, då särskilda utpasseringstillstånd måste 
inhämtas från chefen för marinen för att man skulle 
passera den svenska sjökontrollen. Hämtningsresor 
genomfördes dock fortsatt av estniska, lettiska och 
litauiska organisationer, i samarbete med bland annat 
den svenska underrättelsetjänsten samt nyckelper-
soner inom polis, länsstyrelse och marinen. Minst 25 
olika båtar – rekvirerade från de flyktbåtar som ställts 
under myndigheternas tillsyn, tankade med bränsle 
från försvarets förråd och bemannade av tidigare 
ankomna flyktingar – användes för dessa riskfyllda 
överfarter. Syftet från svenskt håll var inte primärt 
humanitärt, utan handlade om att ilandsätta radio-
utrustning och iakttagare. Samtliga inblandade såg 

dock mellan fingrarna med att förbudet att medföra 
flyktingar på tillbakaresorna systematiskt trotsades.15

Också över Finska viken genomfördes hemliga 
hämtningsresor, och från Åland och Egentliga Finland 
fördes flyktingar vidare med myndigheternas goda 
minne, både med reguljärtrafik, särskilt chart rade 
skutor och med enskilda smugglare.16 Den ameri-
kans ka organisationen Krigsflyktingbyrån (War Refu-
gee Board) närmade sig slutligen också estniska och 
lettiska organisationer i Sverige med en önskan om 
att bland annat judar och intellektuella skulle räddas, 
och tillhandahöll medel för ändamålet. Även svenska 
kyrkan låg bakom en del av resorna. Genom alla dessa 
hämtningsinsatser kom under året sannolikt mer än 
8 000 människor över till Sverige.17

I september 1944 föll Tallinn och i oktober Riga. 
Samtidigt antog Finland Sovjets villkor för vapenstille-
stånd, vilket försatte de över 5 000 estniska flyktingar 
som då fanns i Finland i ett besvärligt läge. Dessa sökte 
sig nu västerut mot Sverige.18 Från Baltikum var snart 
också stora delar av befolkningen på flykt. Men den 
enda legala flyktväg som stod öppen härifrån ledde 
till Tyskland, och den tyska ockupationsmakten för-
sökte med alla medel vända flyktingströmmen ditåt. 
Från hamnarna avgick stora evakueringsfartyg mot 
Tyskland – varav flera attackerades och sjönk till havs, 
med tusentals flyktingar ombord.19

Bild 1.2. Avsked vid kajen i Hapsal sensommaren 1944. En i paret har fått plats på en av de evakueringsbåtar som förde estlandssvenskar 
till Sverige. Tyska soldater övervakar avfärden. Foto: Harald Perten, Rahvusarhiiv.
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Bild 1.3. Den 11 oktober 1944 siktades en båt från Ösel med 
nödrigg och kamouflagedukat däck utanför Gotska Sandön. 
Ombord fanns 11 estniska flyktingar. Foto: G. Celsing, Marin-
museum / SMTM.

Endast en liten rännil av flyktingströmmen nådde 
Sverige, men från ett svenskt perspektiv var balterna 
ändå den största flyktinggrupp landet ditintills fått 
ta emot. Dessutom kom de allra flesta inom loppet 
av bara ett par veckor, i kaoset mellan två ockupatio-
ner. Under den här perioden nödgades marinen och 
kustbevakningen till och med starta en särskild över-
vakningstjänst, för att undsätta de flyktingar som i en 
allt stridare ström och i halvt vattenfyllda båtar drev 
in bland de svenska skären.20 Flest människor anlände 
till Gotland, Stockholms skärgård och Roslagen, men 
även kuststräckor längre söderut och norröver berör-
des. Hur många som omkom till havs är det ingen 
som vet, men klart är att alla båtar inte nådde fram. 
Såväl Åland och Gotland som flera andra kustbygder 
fick begrava ilandflutna kroppar, och i en del av de 
båtar som kom iland fanns det också människor som 
omkommit under färden.21

Mot slutet av 1944 minskade flyktbåtarnas antal 
avsevärt. I november hade sovjetstyrkorna fått kon-
troll över hela den estniska och litauiska kusten. Den 
enda öppningen mot väst som återstod var den så 
kallade Kurlandsfickan på Lettlands västkust, men 
här skärptes istället den tyska bevakningen. En åtta 
kilometer bred kustremsa evakuerades och kustbevak-
ningsbåtar posterades ut. Samtliga båtar hölls under 
kontroll och inte ens fiskarna fick gå ut utan vakter 
ombord. Först när kapitulationen var ett faktum i maj 
1945 tillät tyskarna envar att fly. Men då fanns nästan 
inga båtar kvar. Bland de sista som lyckades lämna 
landet och ta sig till Sverige fanns drygt 160 estniska, 
lettiska och litauiska soldater – av eftervärlden kända 

som legionärerna i baltutlämningen – som ingått i 
SS-förband, och som anlände till Gotland och Skåne 
tillsammans med ett antal tyska soldater.22

Totalt kom omkring 35 000 människor över havet 
från Baltikum till Sverige, mestadels ester men även 
några tusen estlandssvenskar och letter samt några 
hundra litauer.23 Det var en av de första stora invand-
ringarna i modern tid, och mottagandet var inte plane-
rat. Genom storartade insatser från lokal befolkning, 
Röda korset och lokala tjänstemän löstes ändå de mest 
akuta behoven av mat, värme och vila. Flyktingarna 
inkvarterades i alla tillgängliga lokaler. Man bodde 
i skolor, gymnastiksalar, kyrkor och fabriker. Sam-
tidigt hade många svenskar, som såg Tredje riket som 
det stora hotet, svårt att förstå motiven till balternas 
desperata flykt. Flyktingarna själva var inte tillåtna 
att tala om sina erfarenheter, eftersom de i sina främ-
lingspass fått en stämpel som innebar ett förbud att 
bedriva politisk propaganda.

Misstänksamheten mot balterna var utbredd, i 
synnerhet i arbetarklassen, som fruktade import av 
fascism.24 Men också från politiskt håll fanns en 
uttalad skepsis avseende flyktingarnas demokratiska 
läggning25 och en viss misstro mot de baltiska stater-
nas framtid som självständiga nationer. Historiskt 
sett hade de under långa perioder varit införlivade i 
Ryssland, och på 1930-talet, efter en kort period av 
demokratiskt styre, hade de svepts med i den fascis-
tiska våg som drog över Europa och utvecklats till 
diktaturer eller semi-auktoritära styren, som ett sätt 
för de konservativa politikerna att stänga dörren för 
fascismen. Efter långtgående eftergifter för Tyskland 

Bild 1.4. Dagboksskrivande i en halmbeströdd gymnastiksal. 
I detta gotländska mottagningsläger vistades som mest 600 
personer. Foto: Torsten Wigström. Ur Bengt Göran Holmerts 
personarkiv, Landsarkivet i Visby.
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under kriget var Sverige berett att odla goda relationer 
till Sovjetunionen, som hade vänt den tyska anstorm-
ningen under oerhörda förluster.26

Sverige var det första land näst efter Tyskland 
som hade erkänt de baltiska staternas inkorporering 
i Sovjetunionen, och som följd av detta registrera-
des många av flyktingarna som sovjetmedborgare.27 
Vårvintern 1945 tillät svenska myndigheter repre-
sentanter ur den sovjetiska regeringskommissionen 
att besöka flyktinglägren och ta del av namnlistor, 
vilket balterna upplevde som direkt hotfullt. I maj 
publicerade den sovjetiska legationen i svenska tid-
ningar en uppmaning till flyktingarna att återvända. 
Samma sommar diskuterades frågan av regeringen. 
Tanken på tvångsavvisning avfärdades, men varje 
vuxen baltflykting fick istället ett personligt brev från 
Utlänningskommissionen där det förklarades att det 
var Sveriges uttryckliga önskan att de skulle återvända. 
Samtidigt pågick också förberedelser för att överlämna 
de båtar de flytt med till Sovjetunionen.28

Få balter kände sig vid den här tiden trygga i Sve-
rige, som de menade hade en för undfallande hållning 
gentemot Sovjetunionen. Den gryende misstänksam-
heten förbyttes nästan i panik på hösten, när det stod 
klart att svenska politiker beslutat att utlämna samtliga 
internerade balter som anlänt i tysk uniform – fastän 

Sovjetunionen egentligen bara gjort en förfrågan 
om de militärflyktingar som anlänt efter Tysklands 
kapitulation. Trots högljudda protester i pressen och 
landsomspännande manifestationer mot återsändandet 
var den allmänna folkviljan, enligt en gallupunder-
sökning i december 1945, att balterna helt eller delvis 
skulle utlämnas.29 Den svenska politiken gentemot 
Sovjetunionen och den politiska utvecklingen efter 
kriget, med Pragkuppen 1948 och Berlinblockaden 
1948–1949, fick många av flyktingarna att känna 
ökad oro för sin säkerhet. Efterhand stod det också 
klart att de förhoppningar om ett återupprättande 
av de baltiska staterna som väckts av den så kallade 
Atlantdeklarationen, det vill säga Storbritannien och 
Förenta staternas programförklaring för världen efter 
kriget, inte skulle infrias – trots skrivningar om alla 
nationers självbestämmande och de berörda folkens 
samtycke till territoriella förändringar.30

Så började vad som i Baltikum idag kallas flykten 
från Sverige. Andelsföreningar bildades för att köpa 
in båtar, vilka hölls seglingsklara, ifall det politiska 
klimatet skulle försämras. Flera tusentals ester, upp-
skattningsvis 20 procent av de lettiska flyktingarna 
och de allra flesta litauer – många utan papper – tog 
det säkra före det osäkra och gav sig av till England, 
USA, Kanada och Sydamerika.31 Det råder inget tvi-

Bild 1.5. I Sverige mötte de baltiska flyktingarna inte bara vänlighet utan också misstro grundad i farhågor om en ”fascistimport”. På 
båten AR 36 från Ösel, som anlände till Katthammarsvik på Gotland, har någon klottrat ”Heil Hitler”. Foto: Harald Södergren. Ur Harald 
Södergrens arkiv, Landsarkivet i Visby.
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vel om att ännu fler hade önskat fara, men tvekade 
inför att åter sätta sig i en båt för en riskabel resa över 
havet. I många familjer fanns äldre som saknade kraf-
terna, eller kanske yngre som redan hade börjat rota 
sig och motsatte sig en flytt. Andra hade helt enkelt 
inte råd att köpa, utrusta och proviantera en farkost 
som kunde klara en längre seglats på världshaven.32 
De blev kvar, de smälte in i det svenska samhället 
och de blev nästan osynliga. Som generaldirektören 
för Statens invandrarverk långt senare påpekade i en 
skrift om den största invandringsgrupp som dittills 
bosatt sig i Sverige: ”Invandrings- och flyktingdebat-
ten är ofta högljudd. I fråga om balterna finns det 
snarast anledning att notera lågmäldheten, vilket i 
sig kan vara ett skäl att dra uppmärksamhet till de 
erfarenheter som är deras.” 33

Båtutlämningen
Genom historien har flyktbåtar då och då kommit 
till Sveriges kuster. Så skedde under ”stora och lilla 
ofreden” i början av 1700-talet, då den svenska riks-
halvan Finland ockuperades av Ryssland och stora delar 
av Österbottens och Ålands befolkning flydde över 
havet.34 Andra flyktbåtar anlände under 1800-talets 
första hälft, då estnisk, estlandssvensk och livländsk 
allmoge rymde från godsherrars övergrepp och ut -
tagning till soldattjänst.35 Ytterligare båtar kom under 
första världskriget, när först ”vita” och sedan ”röda” 
finländare tog sin tillflykt till Sverige.

Under andra världskriget anlände fler flyktbåtar än 
någonsin förr. Utöver de baltiska flyktbåtarna kom 
omkring ett par hundra båtar vardera från de nordiska 

Bild 1.6. Uppsamlingsplatser för beslagtagna båtar fanns utmed stora delar av ostkusten, särskilt på Gotland och i Stockholmsområdet. 
Grafik: Fugazi form & Anders Gutehall, Visuell Arkeologi.
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grannländerna Danmark, Norge och Finland, några 
enstaka från Holland, Polen och Ryssland och i tur-
bulensen kring krigsslutet även en del från Tyskland.36

Fram till hösten 1944 rörde det sig dock inte om fler 
båtar än att tillsynen över dem kunde ordnas ganska 
enkelt av marinpolisen (en organisation som bildats 
1942 och som bestod av Tullverkets kustbevakning 
och inkallade militärpoliser) och lokala myndighets-
personer eller genom ägarnas försorg. Båtarna fördes 
till säkra hamnar där de förtöjdes, eller så drogs de 
upp på land. Men under hösten 1944, då hundratals 
baltiska båtar anlände bara inom loppet av ett par 
veckor, började situationen bli ohållbar. Vad skulle 
göras med alla de båtar som blev kvar på ankomstorten, 
när flyktingarna placerades ut i läger och skickades ut 
på arbete runt om i landet? Och vem bar ansvaret för 
att de inte skulle förfaras under ägarnas bortavaro? 
Många av båtarna läckte och behövde pumpas kon-
tinuerligt, andra låg utsatta för väder och vind och 
riskerade att slås sönder. Dessutom nalkades vintern.

För att få bukt med situationen tillsattes en sär-
skild flyktingbåtkommitté, som i samarbete med 
några av de tidigare anlända flyktingarna omgående 
började inventera båtarna och ordna med tillsyn av 
dem. Enkäter skickades ut till marinpolisen samt till 
samtliga baltiska flyktingläger, och ett kartotek med 
uppgifter om fartygen och deras ägare upprättades. 

Båtarna fördes till olika uppsamlingsplatser där de 
drogs upp på land, motorerna vinterkonserverades eller 
togs ur och skroven täcktes eller tappades på vatten. I 
slutrapporten, som kom redan samma vinter, kunde 
flyktingbåtkommittén redovisa att uppgifter samlats 
in om 674 baltiska flyktbåtar, att vinterförvaringen av 
dem nödtorftigt säkrats och att de sammanlagt repre-
senterade ett värde på omkring 3 miljoner kronor, 
vilket omräknat till dagens penningvärde motsvarar 
drygt 60 miljoner.37

Vad som sedan skulle ske med båtarna var en öppen 
fråga. Det ekonomiska värdet var i praktiken kopplat 
till en ganska liten del av båtbeståndet – lastfartygen 
och bogserbåtarna – medan merparten av de anlända 
båtarna var motorbåtar och allehanda småbåtar med 
ett ganska blygsamt värde. Samtidigt var kommit-
tén medveten om att det bland flyktingarna fanns 
hundratals fiskare som var helt beroende av sina båtar 
och fångstredskap för sin försörjning. Kommitténs 
rekommendation blev därför att alla båtar som hade 
en ägare snarast möjligt skulle återföras till dessa, 
både för att ägarna då skulle kunna bidra till sin egen 
försörjning och för att svenska myndigheter skulle 
slippa arbete och kostnader för vidare underhåll av 
de många småbåtarna. Ägarlösa båtar skulle säljas.38

Men frågan hade politiska undertoner som krävde 
en annan lösning. Regeringen, som samtidigt som 

Bild 1.7. Flera av båtarna var läck och pumpades konstant under överfarten. Sedan människorna ombord gått iland vattenfylldes de 
snabbt. Foto: David Holmert. Ur Bengt Göran Holmerts personarkiv, Landsarkivet i Visby. 
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flyktingbåtkommittén lämnade sin slutredovisning 
tog ställning till Sovjets krav på repatriering av de 
baltiska flyktingarna, insåg att flyktingarnas båtar 
kunde bli en bricka att spela in i förhandlingarna. 
Det beslöts därför att hela listan över de ditintills 
kända baltiska flyktbåtarna, undantaget de estlands-
svenska, skulle överlämnas till sovjetbeskickningen. 
Kort därefter begärde Sovjetunionen att samtliga båtar 
som ankommit från den baltiska sovjetrepubliken 
skulle återsändas snarast, och att Sovjetunionen skulle 
kompenseras för de förluster som åsamkats genom 
att båtarna så länge hållits kvar i Sverige.

Ärendet fick hög prioritet och bereddes snabbt 
i departement och riksdag. Här konstaterades att 
Sverige hade erkänt den första sovjetiska annekte-
ringen av de baltiska staterna, och att detta gjorde det 
svårt att motsätta sig repatrieringskravet. Dessutom 
kunde återsändandet motiveras av ett stort behov av 
transportmedel i hemlandet. Visserligen skulle det 
innebära ett intrång på den enskildes äganderätt, men 
eftersom frågan ansågs vara av stor betydelse för all-
männa utrikespolitiska överväganden och relationerna 
med stormakten i öster, kunde detta inte få utgöra 
ett hinder. Kriget var över och våren hade kommit. 
Sovjetunionen tillhörde vinnarna och båtarna skulle 
helst vara tillbaka redan samma sommar.

På bara några veckor klubbades en ny lag igenom, 
Lag med vissa bestämmelser om fartyg som kommit från 
krigförande eller ockuperat land. Genom denna lag-
stiftning blev det möjligt för den svenska regeringen 
att utan hänsyn till äganderätt eller andra anspråk 
omhänderta båtarna. Som plåster på såren beslöts 
dock att ägarna skulle kompenseras. En ny myndig-
het, Fartygsersättningsnämnden, inrättades för att 
ombesörja värdering och utbetalning. Tillsynen av 
båtarna hänsköts till Generaltullstyrelsen och det 
föll på UD:s lott att utreda ägarförhållanden och 
slutgiltigt avgöra vilka båtar som skulle utlämnas.39

Till landskanslierna sändes omgående instruktio-
ner om att samtliga baltiska flyktingfartyg runt om 
i riket skulle beslagtas – med undantag av de som 
var av estlandssvenskt ursprung, de som inköpts av 
flyktingar i Finland eller de som bärgats av kustbor 
och som förvärvats enligt den svenska lagstiftningen 
om sjöfynd.40 Påbudet resulterade i en febril aktivi-
tet, med förnyade inventeringar och rannsakningar. 
På varje fartyg fästes en röd lapp med uppgifter om 
beslaget, med text på svenska, estniska, lettiska och 
litauiska, och beslagsnumret målades på farkosten 
med röd eller vit oljefärg. Ingångar till lastrum och 
kajutor förseglades och rep, fångstredskap och annat 
lösöre samlades ihop och förseddes med sigill.41

Bild 1.8. Provisoriskt hopsnickrade hytter var en vanlig syn bland flyktbåtarna. En av de större uppsamlingsplatserna fanns i Slite på 
Gotland. Foto: Ivar Roksberg. Ur Ivar (Johansson) Roksbergs arkiv, Sjöfartsmuseet Akvariet.
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Arbetet övervakades av en sovjetisk delegation, som 
i juni anlänt till Sverige för att förbereda återförandet. 
Många av båtarna låg inom militära skyddsområden, 
men detta löstes genom att Försvarsdepartementet 
utfärdade en generalorder som medgav tillträde för de 
sovjetiska tjänstemännen. Tillsammans med svenska 
följeslagare reste dessa runt i kustbygderna och gjorde 
egna inventeringar – och lyckades också spåra ett antal 
båtar som inte hade beslagtagits.42

Samtidigt gjordes de beslagtagna båtarna i ordning 
för sjösättning, ett arbete som Sverige efter förhand-
lingar åtagit sig. Många av båtarna var i dåligt skick 
– de var knappast ens sjödugliga vid ankomsten och 
under tiden på land hade träskroven spruckit upp 
ytterligare.43 Eftersom det i vissa regioner handlade 
om ett stort antal båtar som behövde sättas i stånd, 
räckte inte de lokala varven till. För att undvika för-
dröjningar ställde marinförvaltningen då upp med 
personal, som skickades ut för att rusta båtarna. 
Även estniska flyktingar engagerades för att stötta 
upp ar  betet. För att ytterligare snabba på processen 
hämtade Sovjetunionen in ryska krigsfångar, som var 
på väg tillbaka från Norge. Dessa sattes i arbete med 
båtarna och motorerna, och fick även fungera som 
besättning under återfärden. Kol till bogserbåtarna 
ordnades fram genom marinens försorg och till slut 
kunde tillbakafärden anträdas. Under sommaren sågs 
skaror av flyktbåtar lämna Slite, Västervik, Öregrund, 
Vikingshill, Värtahamnen och andra uppsamlings-
platser.44 Särskild uppmärksamhet väckte repatrie-
ringen från Slite i augusti, när sovjetiska örlogsfartyg 
och bogserbåtar anlände oanmälda, och välbeväpnade 

sovjetsoldater spärrade av torget och kvarteren runt 
kajen.

När hösten kom 1945 hade omkring 600 bal-
tiska flyktbåtar förts bort från Sverige – för egen 
maskin, bogserade eller lastade på större fartyg. UD 
var nu angeläget om att få ett slut på processen, och 
eftersom inga värdefulla båtar i praktiken återstod 
föreslogs att hela repatrieringsföretaget skulle för-
klaras avslutat. Sovjetiska myndigheter var dock 
inte beredda att sätta punkt förrän samtliga båtar – 
även de mindre – hade överlämnats. De sovjetiska 
ministrarna hänvisade till att ett antal registrerade 
båtar ännu inte hade återfunnits, och att det fortsatt 
fanns ett visst mått av osäkerhet kring en del av de 
båtar som Sverige inte velat utlämna – däribland de 
tjugo till trettio båtar som enligt uppgift inköpts i 
Finland. På begäran av den sovjetiska beskickningen 
gick därför UD med på att sätta samman en särskild 
svensk-rysk kommitté, som kunde utreda dessa fall 
närmare. Kommittén fortsatte sitt arbete ytterligare 
något halvår, vilket dock inte ledde till särskilt många 
ytterligare utlämningar.45

Ett år efter freden började repatrieringen närma 
sig sitt slut. Diverse invändningar och vädjanden från 
flyktingar som fått sina båtar beslagtagna hade hante-
rats, förhandlingarna med Sovjet hade förts i hamn, 
och de flesta flyktbåtarna var borta. Att hela processen 
varit krävande för samtliga inblandade råder det inget 
tvivel om. Utrikesrådet Gösta Engzell beskriver i ett 
förtroligt brev till svenska diplomater i Moskva arbetet 
som ”påfrestande och besvärligt”, syftande särskilt på 
samarbetet med den ryska regeringskommissionen. 
Han omtalar ”hur svårt det varit att övertyga dem om 
dubbelförda båtar, hur de kämpat för diverse praktiskt 
värdelösa båtskrov” och avslutar med kommentaren 
”Jag ska draga en lättnadens suck, när vi äntligen få 
avsluta detta ärende, ryssarna har varit mkt envisa 
tålamodsprövande. Jag hoppas det giva oss ngn liten 
goodwill i det allmänna samarbetet.” 46

I december 1946 kunde UD redovisa en slutgiltig 
förteckning över båtar som överförts till Sovjetunionen. 
Av de 740 listade båtarna hade en del fått strykas. Några 
hade försvunnit eller sålts, några hade lämnat landet 
och bortemot 30 stycken hade sjunkit eller förfallit 
bortom räddning. I slutänden fördes omkring 650 
båtar och ett antal motorer från förfallna båtar bort av 
den sovjetiska delegationen. Kvar i Sverige lämnades 
ett antal tomma skrov och båtvrak, som den sovjetiska 
kommissionen ratade på grund av deras dåliga skick. 
Kvar blev också de estlandssvenska båtarna, och de 
båtar som inköpts av baltiska flyktingar i Finland.47 
De vikar och uppsamlingsplatser där en skog av mas-
ter och ett myller av uppallade motorbåtar under det 
gångna året präglat stränderna återfick sitt tidigare 
uttryck. Båtutlämningen var genomförd.

Bild 1.9. Beslutet att överlämna de beslagtagna flyktbåtarna till 
Sovjetunionen medförde ett intensivt arbete med att få båtarna 
sjödugliga. Foto: Harald Södergren. Ur Harald Södergrens arkiv, 
Landsarkivet i Visby.
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Bild 1.10. Här sjösätts Australia från Ventspils, beslag nummer 69, inför bogseringen mot Lettiska Socialistiska Sovjetrepubliken. Foto: 
David Holmert. Ur Bengt Göran Holmerts personarkiv, Landsarkivet i Visby.

Tidigare forskning
När flykten framstod som en sista möjlig utväg och 
hemmet måste lämnas vind för våg på obestämd 
tid, hände det i Estland att människor grävde ned 
kära, nyttiga och kanske nyligen förbjudna föremål i 
underjordiska gömmor. Där skulle de bevaras medan 
stridigheter och konflikter rasade. Då lugnet lagt sig 
och de landsflyktiga esterna kunde återvända skulle 
föremålen – husgeråd, böcker, fotoalbum och flaggor 
– grävas upp och återigen komma till nytta. Detta 
var tanken. Men Estlands frihet dröjde och det tog 
decennier innan de som lämnat landet kunde åter-
vända till de platser där de förut hört hemma. De 
nedgrävda depåerna blev till tidskapslar, som ruvade på 
sitt allt mer obsoleta innehåll, medan landet ovanför 
omformades och ägarnas livssituation förändrades. 
Föremålen i jorden tappade sitt forna värde, men 
blev istället eftersökta som minnesskatter och som 
en konkretion av det förflutna. Om detta har arkeo-
logen Mats Burström skrivit i boken Minnesgömmor: 
berättelser om föremål gömda i jorden i Estland under 
andra världskriget.48

Det är nu mer än 70 år sedan kriget drog fram över 
de baltiska staterna, och med tiden bleknar minnena 
av flykten. För många svenskester och svenskletter 
idag handlar det dessutom om barndomsminnen, 

som i efterhand kan te sig förvirrande och osamman-
hängande. Samtidigt finns erfarenheterna och kanske 
också bevarade föremål från det forna hemlandet som 
pockar på uppmärksamhet. Hur minnet letar sig fram, 
hur det tar stöd av både platser och ting, och hur det 
förhåller sig till en mer etablerad historia är i fokus i 
etnologen Maryam Adjams avhandling Minnesspår: 
hågkomstens rum och rörelse i skuggan av flykt.49 Med 
utgångspunkt från den svenska exilestniska gruppen 
undersöker hon enskilda minnen av uppbrottet från 
Estland, och visar hur hågkomsterna levs fram snarare 
än bara återkallas. Genom att följa några personer 
i deras ansträngningar att minnas, gläntar hon på 
dörren till ett minneslandskap som är fullt av detaljer 
och känslostämningar, men där också frågetecken, 
tomrum och motsägelser har en naturlig hemvist.

I det sovjetiska Baltikum var det inte riskfritt att 
tala om tilldragelser och levnadsförhållanden under 
tidigare epoker. Den överföring av erfarenheter och 
minnen som naturligt sker mellan generationer upp-
hörde, och i historieböckerna fanns inte heller mycket 
information att hämta. Sedan Estland, Lettland och 
Litauen åter blev självständiga har stora satsningar 
vid universiteten genomförts för att samla levnads-
berättelser, som kan belysa den baltiska nutidshistorien 
och diasporan. Detta dokumentationsarbete, som 
numera omfattar tusentals vittnesmål, har spelat stor 
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roll för den nationella självupprättelsen, men också 
för forskningen. Tack vare de muntliga vittnesmålen 
har flykten från hemlandet blivit en självklar del av 
den baltiska historieskrivningen.50

Med tiden krymper möjligheterna att samla in nya 
berättelser och analysera hur människor relaterar till 
sina erfarenheter. Men om det ökande avståndet i tid 
försvårar fortsatt forskning med avstamp i minnen 
och muntligt berättande, har det istället inneburit 
nya möjligheter för arkivstudier. Länge hölls den 
historiska forskningen om flykten från Baltikum 
tillbaka av det faktum att källmaterialet i de svenska 
arkiven var hemligstämplat. Med hänsyn till Sveriges 
känsliga relation till Sovjetunionen hade många av 
handlingarna belagts med den strängaste sekretess-
tiden på 70 år, och undantag för forskning beviljades 
sällan. Decennierna efter krigsslutet medgav den 
politiska situationen i Östeuropa inte heller någon 
insyn i arkiven på andra sidan Östersjön.51

Precis som i Baltikum hämmades därför den svenska 
historiska forskningen länge av brist på källmaterial. 
Den första mer omfattande studien dröjde av det 

skälet till början av 2000-talet, då historikern Carl 
Göran Andræ publicerade Sverige och den stora flykten 
från Baltikum 1943–1944.52 Eftersom källmaterialet, 
i kontrast till de baltiska livsberättelserna, kretsar 
kring svenska politiska beslut och organ, tecknas 
flykten utifrån ett myndighetsperspektiv. Det ger 
en god översikt av samarbete kring hämtningsresor, 
flyktingmottagandet och av de politiska förveckling-
arna i flyktingarnas kölvatten, och utgör en värdefull 
grund för vidare forskning.

Historien om flykten över havet berör inte bara 
Baltikum och Sverige, utan också Finland, inte minst 
Åland. Många av flyktingarna som lämnade det ocku-
perade Estland med sikte på Sverige reste över Finland, 
och en del passerade under sin färd de åländska öarna. 
Där gjorde man inte sällan kortare strandhugg för att 
vila upp sig, få i sig lite mat eller vänta på bättre väder. 
De flesta blev hjälpta vidare av lokalbefolkningen, 
medan andra blev kvarhållna av myndigheterna. Bero-
en de på ödets nycker och de politiska vindarna kunde 
den fortsatta resan till Sverige antingen anträdas för 
egen maskin, med den reguljära trafiken eller med 

Bild 1.11. På grund av censur och sekretess har muntlig historia, som baserats på minnen, varit viktig för att teckna historien om flykten 
från Baltikum. Numera är det företrädesvis barndoms minnen som finns att tillgå för den sortens forskning, vilket ger ett delvis annat 
perspektiv på händelserna. Barnen på bilden har just anlänt till Gotland. Foto: David Holmert. Ur Göran Holmerts personarkiv, Lands-
arkivet i Visby.
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hjälp av flyktingsmugglare. Mötet mellan flykting-
arna och Åland har beskrivits av amatörhistorikern 
Karl-Johan Edlund i De flydde kriget: baltiska och 
andra flyktingar kring Åland krigsåren 1939–1945.53

Den mesta litteraturen om flykten från Baltikum 
finns annars i biografier, reportageböcker och hem-
bygdslitteratur. Det är ett rikt och fascinerande mate-
rial, om än inte vetenskapligt bearbetat. Två böcker, 
som ändå är snudd på oumbärliga för den som vill 
sätta sig in i dessa händelser, är Bengt Göran Holmerts 
(red.) Gotland under beredskapsåren 1939–1945: flyk-
tingströmmarna från Baltikum under andra världskrigets 
slutskede från 199954 och Margareta Hammermans 
(red.) Estlandssvenskarnas flykt över havet: flyktberättelser 
och namnförteckning över anlända 1940–194555 från 
2014. Den förstnämnda boken bygger till stor del på 
samtida fotografier och tidningsexcerpter, medan den 
andra återger redogörelser om flykten, nedtecknade 
av estlandssvenska flyktingar kort efter ankomsten 
till Sverige. I bägge fallen reflekteras flykten med en 
detaljskärpa som ger en alldeles särskild närvarokänsla.

Rent konkret innebar flyktingstatusen kraftiga 
begränsningar av möjligheterna att resa, bosätta sig, 
opinionsbilda och arbeta. De estniska och lettiska 
exilgruppernas tillvaro i Sverige, deras möte med det 
svenska samhället och relationerna mellan flykting-
politiken och arbetskraftspolitiken har varit föremål 
för flera studier. Här har bland annat belysts hur de 
nyanlända balterna utnyttjades för låglönearbete, 
hur de hade svårt att fördra det svenska klassam hället 
och hur de misstrodde fackföreningsrörelsen. De 
existentiella svårigheter det innebar att ryckas upp 
från sin tillvaro och lämna hem och släkt bakom sig 
har behandlats, liksom hur baltflyktingarna på olika 
sätt upprätthöll sina kulturer i exil. Det komplicerade 
förhållandet till det forna hemlandet, som under det 
kommunistiska styret utvecklades i en ny riktning, 
har berörts, och det har också skrivits om hur givande 
invandringen var för mottagarlandet Sverige, att den 
baltiska flyktinggruppen inverkade positivt på såväl 
företagande som kulturliv.56

För en stor grupp av de baltiska flyktingarna var 
flykten inte över i och med att de nått svensk mark. 
Oron för utlämning och sovjetiskt inflytande drev 
många av flyktingarna vidare över haven till bland 
annat Kanada och Australien. Mellan 1947 och 1950 
lämnade i hemlighet ungefär 50 båtar och fartyg – av 
eftervärlden kallade för ”vikingaflottan” – Sverige för 
en papperslös flykt vidare. Voldemar Veedam och Carl 
Bernard Wall skildrar i den självbiografiska romanen 
Segla för livet57 16 esters långa och prövofyllda seglats 
med den lilla kostern Erma från Sverige till USA. 
Ett annat av de fartyg som kastade loss från Sverige 
var ångfartyget Walnut, med 347 estniska flyktingar 
ombord. I Photography, Memory, and Refugee Identity. 

The Voyage of the SS Walnut, 1948 58 analyserar antro-
pologen Lynda Mannik vad bevarade fotografier kan 
berätta om överfarten och diskuterar dem i relation 
till de ombordvarandes egna minnesbilder.

En utlösande faktor bakom flykten från Sverige 
var utlämningen av de balter som anlänt till Sverige i 
tysk uniform. Den dramatiska baltutlämningen, som 
berörde drygt 160 flyktingar, men som satte skräck i 
många, många fler, har ofta kallats för en skamfläck 
i svensk historia och därför fått stor uppmärksamhet 
i samhällsdebatt och historieskrivning. Utlämnandet 
föregicks av hungerstrejker, självstympning och själv-
mord bland de desperata männen, som fruktade 
att straffas som landsförrädare. Eftersom en del av 
dem värvats med tvång fanns det i Sverige en hög-
ljudd opinion mot beslutet, och några år efter att de 
baltiska staterna återuppstått som fria självständiga 
nationer ursäktade Sverige officiellt utlämnandet. 
Dessa händel ser har utförligt beskrivits i såväl skön-
litteratur som forskning.59

Fler laddade frågor, som förekomsten av misstänkta 
krigsförbrytare bland de baltiska flyktingarna i Sverige 
samt den svenska underrättelsetjänstens intressen och 
agerande i Baltikum under kriget, har också bear-
betats av forskare. Det har bland annat klarlagts att 
den hemliga C-byrån inom Försvarsstaben utnyttjade 
flyktingar och motståndsmän som kurirer för att skaffa 
information om den militära situationen i Baltikum. 
I samarbete med svenska myndigheter initierades en 
hemlig kurirtrafik, som möjliggjorde att flera tusen 
flyktingar kunde hämtas till Sverige, men som också 
innebar att de skeppare som genomförde de riskab  la 
transporterna av människor och materiel inte hade 
något som helst stöd att vänta från svenskt håll ifall 
de avslöjades.60 Det har också kunnat klarläggas att 
det i flyktinggrupperna från Baltikum fanns ett antal 
krigsförbrytare, vars brott aldrig utreddes av det svenska 
rättssystemet. Det förekom att svårt belastade för-
brytare hjälptes att lämna landet eller blev kvar och 
användes som uppgiftslämnare åt säkerhetstjänsten, 
som för troendemän och i den hemliga underrättelse-
tjänsten.61

Flyktens avtryck i det svenska kulturlandskapet, och 
vilka övriga materiella spår den lämnat efter sig, har 
bara i liten utsträckning behandlats i tidigare forsk-
ning. Ett par av mottagningslägren, där flyktingarna 
förlades i väntan på uppehållsvisering och arbetstill-
stånd, har tilldragit sig arkeologiskt intresse, och ett 
av dem har även varit föremål för utgrävningar.62 
Föremål som medförts under flykten är i fokus i det 
pågående projektet Flyktens materialitet vid Sjöhisto-
riska museet.63 Men frågan om vad flyktbåtarna kan 
tillföra forskningen återstår ännu att besvara. Vad 
händer om man låter båtarna bli det nav som den 
samlade berättelsen snurrar kring?
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kapitel 2

Ingångar

okända terräng som utgörs av de baltiska flykt båtarna. 
Att strukturera avhandlingen i olika tematiska kapitel 
har varit ett sätt att göra den mer läsvänlig och att 
samtidigt belysa olika fasetter av båtarna. Tematise-
ringen kan sägas ha utvecklats i dialog med materialet 
och avspeglar vad som framträtt för mig medan jag 
lärt känna dem. Flera av båtarna har dock många 
gemensamma drag och hade mycket väl kunnat kom-
menteras i fler kapitel än de nu ingår i, eller inspirera 
till en helt annan disposition.

I det sista kapitlet vävs de olika insikterna som 
presenteras samman i en mer övergripande diskus-
sion, som sammanfattar resultaten men som med 
utgångspunkt i dem också introducerar nya tankar 
och gläntar på dörren till en vidare diskussion.

Båtregistret längst bak i boken har flera syften. Det 
är tänkt att avlasta texten från tekniska detaljupp-
gifter, och fungera som en redovisning av den gjorda 
inventeringen. Förhoppningen är att det ska ge en 
snabb överblick över materialet, de olika båtarna. En 
annan tanke är att det med sina sidhänvisningar ska 
fungera som en ingång till vidare läsning för den som 
är intresserad av en viss båt.

Jag har medvetet låtit bli att göra en typindelning 
av båtarna i registret, eftersom de visat sig svåra att 
inordna i stringenta kategorier. En typindelning base-
rad på användningsområde försvåras av att använd-
ningen kan ha ändrats över tid. En kategorisering 
utifrån utförande och traditionell benämning (eka, 
julla etc.) blir problematisk i de fall båtens proveniens 
är osäker. Att basera indelningen på framdrivningssätt 
är också vanskligt, eftersom även detta kan ändras, 
och eftersom det kan vara svårt att veta vilken som 
varit den primära framdrivningen, när flera möjlig-
heter stått till buds.

Däremot finns i registerdelen en grov bedömning av 
båtarna enligt kategorierna flyktbåt, osäker flyktbåt och 
ej flyktbåt. Kategoriseringen är inte hundra procentig, 
utan kan ses som en rimlig tolkning baserat på det 
kunskapsunderlag som föreligger. Om själva båten 
tydligt signalerar att den inte är lokal, eller uppvisar 
spår som kan tolkas som relaterade till flyktsitua-

Den här boken handlar om båtar i Sverige som uppges 
vara baltiska flyktbåtar. Det ska sägas på en gång att 
alla nog inte är av baltiskt ursprung, eller ens flykt-
båtar. Att med säkerhet avgöra hur det förhåller sig 
med den saken är många gånger svårt. Dessutom 
hade en strikt avgränsning till sådana båtar med-
fört att vissa aspekter av historiens utveckling fallit 
ur synfältet. Även de båtar som jag bedömer inte 
använts under flykten utgör likafullt del av flyktens 
minneslandskap. De människor som känner dem 
som flyktbåtar har förhållit sig till dem som om de 
vore båtar från flykten. Av den anledningen har även 
dessa båtar inkluderats i studien.

Jag har valt att kalla båtarna för just flyktbåtar, och 
inte flyktingbåtar, av två skäl. Det ena är att ordet 
”flyktbåt” ger ledet -”båt” en mer framträdande posi-
tion än vad ordet ”flyktingbåt” gör, som i högre grad 
fokuserar på människorna som flytt än farkosten de 
flytt med. Det andra skälet är att medan ordet ”flykt” 
är förhållandevis neutralt är ordet ”flykting” nära 
förknippat med en tillskriven och kanske inte helt 
bekväm etikett, som tilldelas vissa människor, och 
som speglar majoritetssamhällets blick på somliga 
människor som icke-svenska. När jag skriver baltiska 
flyktbåtar menar jag inte endast båtar som är byggda i 
Baltikum, eller som har ägare med baltiskt ursprung, 
utan samtliga båtar som använts för att genomföra 
en flykt från Baltikum till Sverige.

Avhandlingen utgörs av två inledande kapitel följda 
av åtta empiriska kapitel, ett kapitel där resultatet 
redovisas samt ett appendix i form av ett båtregister 
med tillhörande ordförklaring. Därtill finns även en 
sammanfattning på svenska, engelska och estniska.

De två inledande kapitlen ger läsaren inblick i det 
historiska sammanhanget och introducerar studiens 
utgångspunkter och inriktning. Tanken är att detta 
ska fungera som en grund för den vidare läsningen 
och ge en förståelse för vad studien vill åstadkomma.

De följande åtta kapitlen utgör studiens empiriska 
kärna, där de enskilda båtarna och deras historier 
utgör byggstenar. Varje beskriven båt kan ses som 
ett empiriskt lodskott i utforskandet av den tidigare 
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tionen, har jag fäst stor vikt vid det. I de fall båtens 
identitet är känd, eller då muntliga uppgifter om 
den kan kopplas till samstämmiga arkivuppgifter 
eller kan spåras tillbaka till själva ankomsten, har jag 
också klassificerat den som säker flyktbåt. Kategorin 
osäker flyktbåt innefattar de fall där sådan doku-
mentation saknas, där utsagorna är av senare datum 
eller där själva båten öppnar för en annan tolkning. 
Den här kategorin innehåller därför troligen både 
båtar som har använts för flykt och sådana som inte 
har det. Vartåt det lutar kan läsaren själv bilda sig 
en uppfattning om, efter att ha tagit del av det som 
redovisas i löptexten. I kategorin ej flyktbåt återfinns 
endast två båtar, där både själva båttypen och nya 
uppgiftslämnare gör det möjligt att utesluta att det 
skulle röra sig om flyktbåtar.

Det har varit min ambition att skriva en bok som 
uppfyller kraven på en avhandlings disposition och 
akribi, men där skildringarna av båtarna samtidigt 
ska kunna vara läsvärd för en bredare krets. För att 
inte tynga texten mer än nödvändigt har referenserna 
placerats som slutnoter.

Även fotografierna är avsedda att bidra till den berät-
telse avhandlingen rymmer, att förmedla något om 
båtarnas nuvarande tillstånd och miljöer, men också 
stämningen kring dem. Därutöver fyller fotografierna 
en dokumentär funktion. Det nytagna fotografiska 
materialet i sin helhet, det vill säga inte bara det urval 
som visas här, kommer att arkiveras på Sjöhistoriska 
museet och på sikt bli tillgängligt för vidare använ-
dande genom databasen Digitalt museum.

Syfte
Den här studien ansluter på sätt och vis till den forsk-
ning jag påbörjade med min licentiatuppsats, om 
människors olika förhållanden till sentida vrak och 
om dessas – i vid bemärkelse – kulturhistoriska vär-
den.64 Men med de baltiska flyktbåtarna i blickfånget 
tar jag klivet upp på land och riktar fokus mot en i 
sammanhanget tidigare ouppmärksammad kategori 
av båtar som, övergivna eller ej, utgör del av ett unikt 
kapitel i den maritima historien. Förhoppningen är 
att detta ska kunna bidra till forskningen om sentida 
vrak, till den arkeologiska migrationsforskningen och 
till det forskningsfält som kretsar kring minne och 
materialitet.

Syftet med avhandlingen är att ta reda på om det 
fortfarande idag finns baltiska flyktbåtar kvar i Sve-
rige, i vilka sammanhang och tillstånd dessa i så fall 
återfinns och vad de betyder för minnet av flykten. 
Ambitionen är att genom de kvarvarande flyktbåtarna 
skriva fram en arkeologisk berättelse om flykten och 
dess efterspel – om hur båtarna reflekterar flykten, 
om vad som hände med dem sedan och om det för-

hållande människor idag har till dem och till deras 
historiska bagage. Det är spörsmål som kretsar kring 
minne, affekt och materialitet och som också tangerar 
diskussionen om det förflutnas närvaro i nuet. Tre 
övergripande frågor står i fokus:

• Vilka är de båtar som anses vara baltiska flykt-
båtar?

• Vilka minnen och berättelser kan knytas till 
dem?

• Vad betyder de för människor idag, och vad 
gör de med sin omgivning?

Ting och affekt
Min väg in i historien om massflykten från Balti-
kum till Sverige under andra världskriget började 
i ett gotländskt fiskeläge, i mötet med en liten båt. 
Man skulle nog kunna säga att den riktade frågor till 
mig och fick mig att ge mig in i ett projekt som jag 
egentligen inte alls hade planerat. Men båtar kan ju 
inte meddela sig. Så hur gick det här egentligen till?

Jag tror att vad som hände var att jag drabbades 
av förundran. Förundran är ett tillstånd som flera 
filosofer intresserat sig för. Det är inte så konstigt, 
eftersom många ansett det vara en viktig sporre för 
just filosofi, eller, i vidare bemärkelse, för reflektion. 
Inte sällan uppstår tillståndet ur kriser, eller då tingen 
inte fungerar som förväntat. Under sådana förhållan-
den kan även vardagliga föremål bli synliga och på 
sätt och vis framstå som främmande. Förundran kan 
också väckas när vi stöter på ett ting som överraskar 
oss, som vi upplever som obekant eller annorlunda.65

En samtida forskare som utvecklat de fenomeno-
logiska tankarna om förundran, affekt och synlighet 
är den brittiska kultur- och samhällsteoretikern Sarah 
Ahmed. Förundran, menar hon, är en upplevelse 
som kan inträffa när vi inte riktigt hunnit avgöra 
vilken vår relation till ett objekt egentligen är, innan 
vårt medvetande helt hunnit ikapp. På så vis är det 
lite grann som om vi upplevde tinget ifråga för allra 
första gången. Och det är just den upplevelsen som 
gör att tinget framträder för oss, och skiljer ut sig 
från allt det där som är så vanligt, förgivettaget och 
välbekant att det liksom sjunker in i bakgrunden 
och nästan blir osynligt. Ahmed hävdar att vi van-
ligtvis tar vår omvärld för given. Vi förvandlar den 
till något alldagligt, som vi känner igen, och upp-
fattar tingen omkring oss närmast som en fond för 
vårt agerande i nuet. Och när vi gör så, menar hon, 
faller en massa saker ur vårt blickfång. Vi förbiser 
dem. Samtidigt förlorar vi också medvetenheten om 
deras historicitet.66

Förundran, däremot, får oss att öppna upp ögonen 
för vår omvärld och intressera oss för den på ett helt 
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annat sätt. För när vi upplever något som vore det 
för allra första gången, när vi ser på saker som för-
underliga, framträder objektet i fråga tydligare för 
oss, och det blir också mer uppenbart att det har en 
historia. I ett tillstånd av förundran, när vi inte längre 
tar föremål för givna och inte upplever att de bara 
”är där”, blir det lättare att inse att allt det som finns 
omkring oss i själva verket är effekter av historien. 
Detta i sin tur väcker tankar om hur allting blivit som 
det blivit, och hur det kommer sig att alla ting finns 
där de finns. Förundran, skriver Ahmed, handlar om 
att lära sig se på världen som någonting som inte alls 
måste finnas, utan som något som kommit till, över 
tid och genom människors ansträngningar. Och på 
så vis, menar hon, aktiverar vår förundran ett intresse 
för det förflutnas närvaro i nuet.67

Vad var det då som gjorde att jag fick upp ögonen 
för de baltiska flyktbåtarna? I mitt möte med båten 
i Sjaustru var det båtens byggnadssätt och typ som 
signalerade att den inte var som de vanliga gotländska 
båtarna; den var verkligen något avvikande i samman-
hanget. Att registrera detta förutsatte en särskild blick. 
Jag tycker om att titta på båtar – Ahmed skulle nog 
uttrycka det som en orientering, en tendens att rikta 
sig mot just dessa slags objekt – och ibland betraktar 
jag dem mer uppmärksamt än vad en vanlig besökare 
i ett fiskeläge gör. Det var på så sätt ingen slump att 

båten visade sig för mig, och avslöjade något om sitt 
ursprung.

Men det handlade nog inte bara om att båten var 
annorlunda i sitt sammanhang, utan också om att den 
gjorde intryck på mig. Somliga ting har en särskild 
förmåga att väcka känslor, tankar och minnen. Inte 
för att tingen i sig själva inkapslar några särskilda 
känslostämningar eller hyser några minnesbilder. Detta 
är snarare något som uppstår i vårt möte med tingen, 
under inverkan av en vidare förståelsehorisont.68 Men 
det finns föremål som faktiskt är så laddade att de 
kan sägas vara affektiva redan innan vi stöter på dem 
– de är liksom bärare av särskilda kvaliteter och har 
en inneboende förmåga att beröra. Det kan handla 
om fysiska egenskaper – som utseende, material, 
konstruktion, lukt, smak och så vidare – men det 
kan också handla om ett tillskrivet symbolvärde.69

Kanske kan man säga att ett sådant symbolvärde 
låg latent i den lilla båten i Sjaustru. Utan att veta så 
mycket om just den här båtens historiska bakgrund, 
eller om händelserna i Baltikum under andra världs-
kriget, gick den från att bara vara underlig till att också 
bli känsloladdad för mig i samma stund som jag insåg 
att den kunde vara en flyktbåt. Där fanns en direkt 
igenkänning från uppmärksamheten kring den då 
mer aktuella flyktingströmmen över Medelhavet.70 
Och någonstans i bakgrunden fanns kanske också 

Bild 2.1. En bit rysk taggtråd, som en man som flydde till Sverige från Nargö tagit med från sitt första återbesök på sin barndomsö. Foto: 
Anneli Karlsson, Sjöhistoriska / SMTM.
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en mer allmän upparbetad kulturell meningsbildning 
kring båten som symbol – föreställningar där båten 
används som en allegori över ett samhälle i stort, där 
den ses som bärare av hopp och som räddning, men 
där själva färden förknippas med faror och svårigheter 
och där skeppet antingen går i kvav eller når en trygg 
hamn som väntar vid resans slut.71

Men föremåls förmåga att upplevas som affektiva 
kan inte helt reduceras till symbolikens område och 
till de kvaliteter vi människor projicerar på dem. Fors-
kare som har intresserat sig för varför vissa föremål 
har den här effekten och andra inte har också velat 
lyfta fram mer intuitiva uppfattningar av föremåls 
egenskaper. Till exempel verkar det som om affek-
tiva föremål ibland förkroppsligar ett spänningsfält 
mellan det familjära och det främmande, mellan det 
bekanta och det obekanta. Sådana slags förnimmelser 
är många gånger svåra att verbalisera, men de känns, 
de upplevs och fungerar inte sällan som grundval för 
våra tankar och handlingar.72

Hur föremål ibland kan bli affektiva just genom 
sammansmältningen av det vanliga och det ovanliga, 
har på ett träffande sätt beskrivits av Inga Jansons, 
som under krigsåren arbetade på Rute kristidsnämnd 
på Gotland. På frågan om hur hon upplevde kriget 
berättar hon att det var väldigt många militärer överallt, 
men hon lyfter också fram ett möte med en flyktbåt 
i Valleviken:

Det var hemskt också, jag såg en båt, en liten båt, 
som låg här nere i viken. Och det var vatten i den. 
Det var som en stor roddbåt bara, och vatten i, 
och så var det bröd som flöt omkring i den. De 
hade haft bröd med sig då, och tappat i vattnet. 
Då var det så verkligt när man såg någonting reellt 
alltså, ja, bröd och vatten. Och kläder låg det väl 
också, några trasor som de hade haft. Ja, då var 
det människor inblandade, annars läste man ju 
bara i tidningarna att ”så och så många flyktingar 
har kommit idag, eller igår”.73

Den vattenfyllda båten, det flytande brödet och de 
våta kläderna gjorde intryck på Inga och fick henne 
att känna närvaron av människor som inte längre 
var där, att ta in deras existens och bli berörd av 
deras situation. Samma grupp människor som den 
gotländska lokalpressen nästan dagligen rapporte-
rade om, men då i termer av flyktingkontingenter, 
framstod plötsligt som människor av kött och blod, 
som våta och kanske rädda och hungriga personer. 
För tingen har ibland en unik förmåga att göra det 
svårgripbara greppbart. De har en tendens att krypa 
under skinnet på oss och kan inte sällan nå fram på 
ett sätt som textbaserad information inte förmår. I den 
bemärkelsen fungerar tingen som aktörer, som kan 

artikulera vissa realiteter och få landskap, människor 
och historia att framträda.

Också båten i Sjaustru samlar flera till synes mot-
stridiga associationer som riktar vår uppmärksamhet 
åt olika håll. Där finns kontrasten mellan det stora 
havet och det bräckliga skrovet, mellan det pittoreska 
fiskeläget och båtlagets förmodade olycka. Och så 
finns där en spänning mellan olika geografiska och 
kulturella kontexter. Båten som finns här men pekar 
mot ett där, mot en avlägsen plats och ett annat och 
främmande sammanhang.74 Allt detta gör sitt för att 
skapa vad etnologen Jonas Frykman kallat för ”en 
stämd plats”. För platser, menar Frykman, är mer än 
kulturella konstruktioner – de håller kvar ett minne 
av vad som tidigare utspelats där. Det går att söka sig 
till dem med förhoppningen att de ska yppa något 
av detta, och det går ibland att förnimma närvaron 
av människor som inte längre är där.75 Därför borde 
det också gå att teckna en historia med utgångspunkt 
i kvarblivna flyktbåtar, och avlocka dem något av 
deras berättelser.

Arkeologiskt berättande
De spår som migranter lämnar efter sig under sin flykt 
är ofta materiella. Det innebär att arkeologin har unika 
möjligheter att belysa flykten som realitet. Genom 
arkeologin blir det möjligt att zooma in det praktiska 
genomförandet, få syn på strategier som använts för 
att bemästra flyktens utmaningar och i någon mån 
frilägga något av de inblandades verklighet. Så har 
arkeologer på senare år bland annat studerat föremål 
relaterade till migrationen över Medelhavet och före-
mål som människor som försökt korsa Sonoraöknen 
mellan Mexiko och USA eller den rysk-finska gränsen 
lämnat efter sig. Sådana spår brukar skaffas undan 
ganska omgående, eftersom de är så starkt kopplade 
till traumatiska erfarenheter och ibland också ses som 
nedskräpning. Men faktum är att de också sprider 
ljus över företeelser som till sin natur är ljusskygga 
och om vilka många villfarelser råder.76

Att tolka och förstå spåren av migration har sina 
speciella utmaningar. Det kan handla om importerade 
eller medförda föremål som verkar ha ett affektivt eller 
identitetsskapande värde snarare än ett ekonomiskt, 
eller om föremål som är lokalt tillverkade, kanske av 
material från platsen, men enligt mönster och model-
ler från ett annat kulturellt sammanhang. Det kan 
också handla om föremål som migranterna lämnar 
efter sig under själva färden.77 Även dessa kan dock 
vara mångtydiga. Under flyktens speciella betingelser 
gäller sällan gängse kulturella och sociala mönster, 
vilket också avspeglar sig i den materiella kulturen. 
Här uppstår en egen logik, där överlevnaden och 
behovet att fortsätta bort är av avgörande betydelse. 
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Saker som normalt representerar ett blygsamt värde 
kan under dessa omständigheter bli högt eftertrak-
tade, och det är vanligt att ting börjar användas på 
nya sätt eller anpassas för den specifika situationen.78

Detta är tydligt redan vid en snabb blick på de 
flyktbåtar som fångats på fotografi efter sin ankomst 
till Sverige. Många av dem är enkla och oansenliga, 
men ändå var de snudd på ovärderliga i de ockuperade 
baltiska staterna. För att öka chanserna att klara över-
farten har de ibland också modifierats; förhöjts med en 
extra bordgång eller försetts med hastigt ihopsnickrade 
överbyggnader eller uppspända presenningar. När 
motorer saknats har i vissa fall hela drivpaketet från 
en bil installerats. De har, kort sagt, rustats för flykt.

Flyktbåtar har sällan hamnat i fokus för den arkeo-
logiska migrations- och mobilitetsforskningen. Däre-
mot finns det många intressanta arkeologiska arbeten, 
som visar hur arkeologi och materiella lämningar kan 

bidra till förståelsen inte bara av forntida utan också 
av sentida konflikter och deras konsekvenser.

Den finske arkeologen Vesa-Pekka Herva, som 
inventerat materiel som tyska soldater efterlämnat i 
finska lappmarken, har funderat över att ting ibland 
verkar åstadkomma en förlängning av varseblivandet. 
Det vi ser, menar han, förändrar både oss och det sätt 
vi uppfattar omvärlden. Ett tydligt exempel är hur 
gränsdragningslinjer på en karta får konsekvenser för 
hur vi på plats betraktar det geografiska området – 
som mitt eller ditt, borta eller hemma, hav eller land. 
Kanske kan även åsynen av det kvarlämnade tyska 
skrotet göra något med vår varseblivning, resonerar 
han. I så fall innebär förmodligen det synliggörande 
som en inventering innebär nya möjligheter att upp-
fatta, tänka och agera i landskapet.79

Ett liknande resonemang för den spanske arkeo-
logen Alfredo González-Ruibal, som menar att arkeo-

Bild 2.2. Under flykt rycks tingen loss från sina förväntade sammanhang, och får delvis nya och ofta avgörande roller. Flera av de baltiska
flyktbåtar som nådde Sverige var försedda med bilmotorer. I detta fall har hela främre delen av en A-ford monterats i båten och på så 
vis möjliggjort flykten. Foto: Harald Södergren. Ur Harald Södergrens arkiv, Landsarkivet i Visby.
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logins systematiska utforskande av vår materiella 
värld har en särskild potential att synliggöra sådant 
som annars sällan uppmärksammas – det kan röra sig 
om allt från underordnade grupper till bortglömda 
vardagsföremål eller sådant som medvetet förträngts 
eller tystats ned. Och själva synliggörandet, som han 
alltså menar ligger implicit i arkeologin, kan många 
gånger vara viktigare än de mer eller mindre alternativa 
berättelser som blir resultatet av undersökningarna. 
För även om berättelserna inte radikalt förändrar vårt 
vetande, kan den arkeologiska processen i sig vara ett 
viktigt verktyg för att få sådant som inte riktigt fått 
fäste i vårt medvetande att sjunka in, bli en del av 
våra tankesystem och också spridas till vidare kretsar.80

González-Ruibal har retoriskt ställt frågan om vi 
verkligen behöver fler narrativ om andra världskriget. 
Är det verkligen rimligt att ständigt jaga mer nyanserad 
information om varenda liten del av konflikten, när 
den redan utgör en av historiens allra mest utforskade 
episoder? Det som behövs, menar han, är kanske 
inte nödvändigtvis fler historier, men väl en annan 
typ, byggda av annat stoff. Vad han tänker på är det 
arkeologiska källmaterialet. För materiella lämningar 
har ett särskilt värde eftersom man utifrån dem kan 
konstruera särskilda narrativ. Det finns en viss poäng 
med att konfronteras med konkreta, oförtäckta spår 
av en konflikts verklighet, för det är de som berättar 
om vardagen bakom de politiska orden och som gör 
historien manifest. De kan också slå an något i oss 
och ansätta oss på ett djupare och mer omedelbart 
plan. Då gör det inget att lämningarna till sin natur 
ofta är fragmentariska och att berättelsen kan bli full 
av luckor. För ibland kan just avsaknaden av något 
förmedla en stark känsla av närvaro – vi kan läsa in 
och förnimma människor och ting just därför att de 
så uppenbart saknas.81

En annan utmärkande egenskap för det arkeolo-
giska perspektivet är att det utforskar en skuggzon, 
som González-Ruibal kallar post-history. Med detta 
begrepp syftar han på den blinda fläck som uppstår när 
historieämnet, med sitt stora intresse för förändring, 
skriver fram historien som ett pärlband av innovatio-
ner och nyordningar, som följer på varandra och där 
nyare händelser hela tiden tillåts överlagra de äldre. 
Arkeologin, med sitt unika intresse för sådant som 
en gång övergetts, har en helt annan utgångspunkt. 
Man kan säga att det är naturligt för arkeologin att 
ta vid där historikerna ofta slutar, och följa upp vad 
det blev av allt det som en gång var nytt, hur det en 
dag övergavs eller kanske återanvändes i nya sam-
manhang. Arkeologins ljus är därför riktat mot vad 
som kan kallas för historiens sopor; ruiner och annat 
som givits upp och förfallit. Men här ryms också 
spåren av alla de händelser som kan betraktas som 
misslyckanden och som kanske aldrig ledde någon 

vart, och därför inte fått så stor uppmärksamhet i 
den gängse berättelsen om utveckling, förändring och 
framåtskridande. Den sortens historiska spår, menar 
González-Ruibal, har alltid utgjort en betydande del 
av samtiden, och genom att lära känna dem kan vi 
få ett delvis annorlunda perspektiv på vår omvärld.82

Flykten från Baltikum till Sverige och hanteringen 
av flyktbåtarna i samband med detta är förhållandevis 
väl utforskad ur ett historiskt perspektiv. Det är tvek-
samt om arkeologin har särskilt mycket att tillföra den 
berättelsen. Men frågan om vad som hände med dessa 
båtar sedan, var de blev av och vilka fortsatta roller 
de kom att spela, är just en sådan process, som kan 
sägas falla under kategorin post-history, och som inte 
besvarats av den historiska forskningen. Det är rimligt 
att tänka sig att flyktbåtar, precis som Hervas tyska 
krigsskrot, i någon mån gör något med sin omvärld, 
och att en kartläggning av detta okända landskap i 
viss mån kan ge nya perspektiv på det svenska kultur-
landskapet. Dessutom har inte minst den arkeologiska 
migrationsforskningen kunnat visa att ting kopplade 
till flykt har en unik förmåga att ge ett återsken av 
migranters erfarenheter. Genom tingen kan vi leva 
oss in i situationer vi inte är i. De kan få oss att tänja 
den egna erfarenheten, få perspektiv på tillvaron och 
i någon mån utveckla vår empatiska förmåga.83

Den här boken är, menar jag, en arkeologisk berät-
telse i så mån att den tar sin utgångspunkt i mötet 
med en båt, och hämtar sin näring från uppföljande 
undersökningar av flera andra båtar. Tingen har på så 
vis fått styra forskningens frågeställningar och genom-
förande, men de har också påverkat min berättelse om 
historien. Ambitionen har varit att hörsamma både 
tingens mer informativa och mer suggestiva sida, att 
göra rättvisa både åt deras utsagokraft och åt de stäm-
ningar och associationer de väcker. Detta har bäddat 
för ett berättande där upplevelser och reflektioner, 
förundran och känslor har en naturlig plats. Det har 
även medfört ett behov av ett något mer målande 
språk och av bilder som inte bara är illustrationer 
eller strikt dokumentära. Arkeologisk är berättelsen 
i så mån att den hämtar sin huvudsakliga inspiration 
från tingen. De berättelser som de skildrade båtarna 
förmedlar är minnen förankrade i materiella objekt, 
utan vilka minnena inte skulle vara desamma, eller 
kanske inte ens finnas.

Ett biografiskt perspektiv
Ett användbart sätt att undersöka förhållanden mellan 
människor och ting, och bli uppmärksam på hur de 
förändras över tid, är att arbeta med objektbiografier. 
Termen ”biografi” fungerar i dessa sammanhang som 
en metafor och ett tankeverktyg. Det öppnar för att 
betrakta ting och platser som subjekt, som ingår i 
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olika relationer och som på så vis kan sägas ha ett 
slags socialt ”liv” och ett skiftande ”livslopp” – ett mer 
eller mindre självständigt skuggliv, som löper parallellt 
med våra egna.84 I samma anda figurerar inom denna 
forskningsinriktning även metaforer som anspelar på 
resande och därmed relaterad utveckling; det talas om 
tingens itinerarier och om deras färdvägar.85

Att utifrån ett objektbiografiskt perspektiv studera 
tingens skiftande betydelser och påverkan på sin 
omvärld kan i grund och botten göras på två sätt. 
Ett är att låsa fokus på ett unikt ting eller en plats 
och studera dess förändring – dess livsfaser om man 
så vill – i ett långtidsperspektiv.86 Det angreppssättet 
passar särskilt bra när det gäller orörliga objekt som 
till exempel fornlämningar, som bygger sina historier 
genom sina långa liv, och ofta blir föremål för flera 
omförhandlingar och omtolkningar. Ett annat sätt, 
som passar bättre för mobila ting, är att följa hur 
en kategori av föremål cirkulerar och används (eller 
inte används), och hur de tillägnar sig nya betydel-
ser genom att förflyttas eller överföras mellan olika 
tillstånd och situationer.87

Ett objektbiografiskt exempel från museernas värld, 
som illustrerar hur nära sammanflätade föremåls och 
människors biografier kan vara, är Guna Kinnes let-
tiska folkdräkt, som numera ingår i samlingarna på 
Australiens Nationalmuseum. Kinne började tillverka 
dräkten som tonåring i Riga 1939, tog den med sig 
som sitt enda bagage när hon flydde under den andra 
sovjetiska ockupationen, färdigställde den under stora 
umbäranden i det ockuperade Tyskland och bar den 
för första gången den kväll 1945 då hon på en dans i 
ett flyktingläger träffade sin blivande make. Den gifta 
kvinnans hätta tillverkade hon sedan paret flyttat till 
Australien, och där bar hon sedan dräkten vid flera 
demonstrationer för Lettlands frigörelse.88

I samband med museets förvärv av dräkten berät-
tade Kinne att vid varje tillfälle hon iklädde sig den, 
varje gång hon kände tygets tyngd och textur, väckte 
den känslor och minnen av vad hon gått igenom, till-
sammans med de olika plaggen. För henne inkapslade 
tyget, sömmarna och brodyrstygnen minnen av ett 
barndomshem, flykt, hemlöshet och lägervistelse och 
av en ny tillvaro i en annan världsdel. Det framgick 
också tydligt att samtidigt som dräkten formats av 
sin ägare har den format henne. Den ingav hopp 
och skänkte en känsla av värdighet under svåra pröv-
ningar, och den utgjorde också ett motstånd riktat 
mot försöken att utradera den lettiska nationen. För 
Kinne, och senare även för museibesökarna, länkar 
den samman händelser i ett krigshärjat Europa med 
protester på Melbournes gator 40 år senare.89

Michael Shanks, som var en av de första som 
utvecklade det objektbiografiska perspektivet inom 
arkeologin, menar att föremåls livshistoria kan för-

nimmas som ett slags aura. När vi upplever att ett 
föremål har associativa eller emotionella värden, är 
det just denna aura vi syftar på. Och auran, menar 
han, är inget vi läser in i föremålet, men det är inte 
heller något som är inneboende i tinget. För även om 
vi ibland ser spår av historien i föremålens yttre, även 
om vi kan se hur de tagit form och fårats av allt de 
gått igenom, så går deras livshistorier djupare än så. 
De är inte alltid avläsbara som avtryck på ytan. Sna-
rare handlar det om en medvetenhet om ett föremåls 
livshistoria. Så kan två identiska föremål tillmätas helt 
olika värden, i kraft av sina erfarenheter.90

I västvärlden tänker vi ofta på sådana förhållanden 
i termer av autenticitet. Men det är en logik som i 
själva verket är av ganska ungt datum, och som är 
främmande för stora delar av mänskligheten. Det 
objektbiografiska perspektivet medger en vidare för-
ståelse. Att ett föremål tillmäts olika värden och väcker 
olika känslor genom sitt ”liv” – sin historia, sina rela-
tioner och sin inbäddning i olika sociala sammanhang 
– verkar helt enkelt vara en grundläggande företeelse 
i de flesta mänskliga samhällen.91 Genom att närma 
sig historien utifrån tingen och deras biografier kan 
man därför, som i fallet med Guna Kinnes folkdräkt, 
glänta på dörren både till kulturella ordningar och 
till enskilda människors livsvärldar.

Det objektbiografiska perspektivet harmonierar 
på många sätt väl med de senare årens ökade intresse 
för agens och materialitet. Det balanserar relationen 
mellan människor och ting, så att föremål inte all-
tid ses som passiva och människor som aktiva. Det 
motverkar tendensen att ägna oproportionellt mycket 
intresse åt tingens ursprungliga sammanhang och låta 
det bestämma vad objektet en gång för alla ”är”.92 Det 
öppnar också för nya berättelser och gör det möjligt 
att få syn på fler egenskaper och relationer, som till 
exempel hur ting fungerar som minnesbärare, och 
hur människor i olika tider förhållit sig till det för-
flutna som tingen vittnar om.93 Ett objektbiografiskt 
perspektiv kan med fördel användas för att teckna 
mångfasetterade historier och synliggöra aspekter som 
inte tidigare uppmärksammats. Genom att det ofta 
utgår från ett underifrånperspektiv har det dessutom 
potential att utmana dominerande narrativ.94

Men det objektbiografiska perspektivet har också 
en del kända fallgropar. När det gäller migrations- och 
mobilitetsforskning har det påtalats att när fokus riktas 
mot olika ”livsstadier” riskerar länkarna mellan dessa 
och de mekanismer som ledde fram till förändringen 
– som till exempel migration – att hamna i skugga.95 
En annan kritik är att bristen på källmaterial under 
äldre perioder gör det svårt att åstadkomma rättvisande 
biografier, där alla intressanta perioder i ”livsloppet” 
behandlas lika utförligt. Samtidigt finns en risk att 
berättelsen antar formen av ett linjärt och stereotypt 
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utvecklingsnarrativ. Ibland tycks perspektivet med-
föra en tendens att överskatta det icke-mänskligas 
inflytande, på bekostnad av människans meningsska-
pande.96 Men den objektbiografiska forskningen kan 
också kritiseras för att vara människocentrerad, i det att 
den sällan uppehållit sig vid faser då föremål övergetts 
och befinner sig utanför människans intressesfär.97

Den kanske allvarligaste invändningen mot det 
objektbiografiska perspektivet är svårigheterna att 
avgöra när ett föremål ”föds” och när det ”dör”, efter-
som de på den punkten inte alls liknar de mänskliga 
erfarenheterna, utan snarare verkar kunna ”dö” och 
återuppstå flera gånger. Så har en del forskare före-
slagit att ett föremåls ”död” inträffar när det inte 
längre har några sociala relationer,98 när det kasserats 
och brutits ned99 eller tvärtom när det blir föremål 
för bevarandeåtgärder, som hejdar dess naturliga 
utveckling.100 Andra har istället talat om en ”död” 
som inträffar när föremålet rör sig mellan fundamen-
talt olika sociala eller kulturella sammanhang,101 och 
menat att det inte är rimligt att betrakta ett ting som 
ett och samma om det inte längre ser ut, används eller 
förstås på samma sätt som under en tidigare fas.102

Trots de svårigheter det biografiska perspektivet 
har att hantera ett objekts ofta långa och skiftande 
”livslopp”, är det en grundläggande tanke inom objekt-
biografisk forskning att det är just genom förändring 
som objekten förvärvar en historia och urskiljer sig 
som unika ting.103 För även om vissa nyordningar 
kanske suddar ut tidigare identiteter, är förändring i 
grund och botten en förutsättning för att historiska 
faser alls ska kunna urskiljas.

Dessutom är det så att varje förändring som sker 
bär med sig spår av ett äldre skede. För lämningar 
och ting uppstår inte ur intet, utan när de föränd-
ras utgår de från en tidigare existens eller en äldre 
form,104 och när de framträder för oss gör de det 
utifrån en tidigare social historia.105 Därför kan det 
ändå vara meningsfullt att följa ett objekt genom 
omvandlingar och omförhandlingar. Och om man 
gör det visar det sig inte sällan att det förflutna inte 
alltid är så överspelat och passivt som det först kan 
verka. I arkeologisk forskning som inbegriper sentida 
sammanhang finns det gott om exempel på hur det 
förflutna kan ligga latent, hur det kan återuppstå 
och på olika sätt beblanda sig med nuet. Tidigare 
passerade faser, som egentligen hör till historien, kan 
ibland välla tillbaka och överlagra de identiteter som 
hör till senare epoker.106

Frågan om vad en flyktbåt egentligen är har bäring 
på den här problematiken, och bottnar i frågan om 
hur ting, precis som människor, förändras över tid. 
Hur de rör sig mellan olika sociala sammanhang, får 
olika roller och kanske också förvärvar nya egenskaper. 
Vid någon tidpunkt är de inte längre vad de varit. 
Det yttre kanske är ungefär detsamma, men tingen 
gör inte längre samma saker, eller så betraktas de med 
andra ögon.107

Man kan hävda att flyktbåtarna från andra världs-
kriget inte längre är flyktbåtar, att de bara var det en 
eller några få dagar under deras ofta nästan sekellånga 
liv. Men jag vill ändå hävda att de i någon mån har 
kvar den identiteten. Ju längre ett ting färdas genom 
tid, rum och olika sammanhang, desto mer fragmen-
tarisk, och kanske motsägelsefull, blir kunskapen om 
det.108 Men när det gäller spår från andra världskriget 
har ännu inte så pass lång tid passerat att minnena helt 
bleknat bort. Båtarnas erfarenheter, eller åtminstone 
fragment av dem, kan mycket väl vara kända, om 
än bara för ett fåtal. Dessutom har tingen en egen 
utsago kraft, som antyder deras förflutna. Så kunde 
till exempel den första flyktbåt jag konfronterades 
med, båten i Sjaustru, genom sitt yttre få mig att 
misstänka att den kommit till Gotland österifrån, 
kanske vid tiden för andra världskriget. Så länge 
båtarna är bärare av sådana här minnen, och så länge 
historien om flykten lever kvar som en del av vad de 
är, menar jag att det är befogat att fortsätta tala om 
flyktbåtar, även långt efter det att båtarna nått land.

Dessutom går det utmärkt att ha flera identiteter 
samtidigt, att vara inte bara en sak utan många. För 
det är snarare regel än undantag att flera verkligheter 
samsas i ett och samma objekt, och att ting såväl som 
människor har olika biografier, beroende på vilken 
identitet som fokuseras.109 Kulturmiljövården och 
arkeologins traditionella sätt att kategorisera och 
etikettera har kanske inte alltid stimulerat ett sådant 
dubbelseende. Av praktiska skäl har natur separerats 
från kultur, och på samma sätt har en lämnings senare 
identiteter tonats ned till förmån för den som ansetts 
vara ursprunglig.110 Men utanför de upptrampade 
antikvariska stigarna är det inget som hindrar en bre-
dare förståelse, eller att en fas som egentligen befinner 
sig någonstans mitt i ett objekts livslopp lyfts fram.

Min ambition är inte att teckna kompletta bio-
grafier över enskilda båtar, eller att rekonstruera en 
baltisk flyktbåts typiska bana, utan att (i den mån 
underlaget medger) skissera deras biografier som just 
flyktbåtar. Det innebär att historien före flykten är 
något mindre viktig, medan allt det som hände sedan 
är desto intressantare. Som till exempel hur kriget 
materialiseras genom båtarna, hur människor har 
förhållit sig till deras dramatiska förflutna och hur 
det har påverkat den fortsatta hanteringen av dem. 

< Bild 2.3. Precis som människor kan tingen ha en unik histo ria 
efter att ha rört sig mellan olika sammanhang och ingått i olika 
sociala relationer. Den här nallen hade sitt första hem i Estland 
och medfördes av en liten flicka under flykten till Sverige. Foto: 
Anneli Karlsson, Sjöhistoriska / SMTM.
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Eller omvänt, hur båtarna, i egenskap av flyktbåtar, 
har påverkat människorna. Det objektbiografiska 
perspektivet är här ett verktyg för att syna både vilka 
historier som framhålls och vilka som av olika anled-
ningar skjutits i bakgrunden eller förpassats till det 
förgångna. Det är ett sätt att veckla ut historien och 
undersöka både dess materiella och narrativa avtryck. 
Det är helt enkelt bra att tänka med.111

Metod och material
Innan den sovjetiska repatrieringen fanns det upp-
skattningsvis bortemot 1 000 baltiska flyktbåtar i 
landet.112 Efter återlämningen återstod bara omkring 
250 stycken. Av dessa var cirka 200 – företrädesvis est-
landssvenskarnas båtar samt de båtar som införskaffades 
av baltiska flyktingar i Finland – i mer eller mindre 
funktionsdugligt skick, medan omkring 50 stycken 
redan hade förfallit, övergetts, strandat eller sjunkit.113

När jag började mitt sökande omkring 75 år senare, 
var jag väl medveten om att tidens tand liksom histo-
riens glömska i hög grad måste ha ytterligare reducerat 
antalet baltiska flyktbåtar. Högst troligt hade ganska 
många av dem vid det laget utrangerats och ruttnat 
bort, sänkts någonstans eller kanske eldats upp. På 
samma sätt kan man utgå från att kunskapen om de 
kvarvarande båtarnas bakgrund ibland försvunnit, 
med generationsskiften och ägarbyten. De allra flesta 
torde vara borta, och att ta reda på precis hur många 
som i någon mån har bevarats är förstås näst intill 
omöjligt. Mitt sikte har därför inte varit inställt på 
någon heltäckande inventering, men förhoppningen 
har ändå varit att hitta tillräckligt många för att kunna 
få svar på mina frågor.

Båtarna – flyktbåtarna – har alltså varit i fokus för 
mitt sökande. Den första båt jag kom i kontakt med, 
den lilla båten i det gotländska fiskeläget Sjaustru, 
snubblade jag över av en slump. För att hitta flera 
provade jag ett antal olika vägar. Jag började med att 
söka i det nationella kulturmiljöregistret Fornsök, 
som rymmer information om de spår i det svenska 
kulturlandskapet som utgörs av övergivna platser och 
ting, och som brukar betecknas som arkeologiska. I 
denna gigantiska informationsmängd, som i dags-
läget omfattar nästan 900 000 poster, hittade jag två 
lokaliserade vrak (eller fartygslämningar som de kallas 
i registret) som kanske kunde vara vad jag sökte.114

Nästa steg blev att höra mig för i veteranbåtskretsar, 
vilket faktiskt gav några tips som visade sig leda fram 
till bevarade båtar. Jag kontaktade också sjöfartsmuseer 
och hembygdsföreningar utmed de kustavsnitt, dit jag 
visste att särskilt många flyktingar anlänt eller slagit 
sig ned, pratade med lokala handlare och lämnade 
lappar i fiskelägen, och fick på så vis kunskap om 
ytterligare några förmodade flyktbåtar. Jag provade 

även att göra en efterlysning i det estlandssvenska 
föreningsorganet Kustbon och i P4 Gotland, liksom 
att sprida ordet i olika estniska och lettiska fören-
ingar och forum. I dagspressen nämndes ytterligare 
bevarade båtar. Slutligen visade sig sökningar på nätet 
och sociala medier vara ett bra sätt att få kunskap om 
båtar som fotograferats och kommenterats som just 
baltiska flyktbåtar.

Under forskningsprojektet fick jag på så vis känne-
dom om 35 påstådda baltiska flyktbåtar som, med 
något undantag, blivit kvar i Sverige efter båtåterläm-
ningen och som fortfarande fanns bevarade, åtmins-
tone till någon del. Naturligtvis finns det ett stort 
mörkertal – inte minst de sjunkna båtarna återstår 
fortfarande att lokalisera. Men en sådan här historia 
kan förmodligen aldrig bli komplett, utan får fungera 
som ett collage, där olika fragment, i form av båtar, 
minnen, berättelser och dokumentation, sammanfogas 
till en ungefärlig bild.115

När jag inledde mitt sökande efter baltiska flykt-
båtar, för att se vilka dessa båtar var och för att få 
en förståelse för deras ”efterliv” i Sverige, hade jag 
en mycket vag föreställning om vad jag skulle finna 
och vart forskningen skulle leda. Jag var på jakt efter 
något oväntat, oupptäckt och ännu inte beskrivet. I 
sådana lägen kan det vara klokt att lämna hypoteser 
och alltför explicita frågor därhän, för att inte på för-
hand utesluta någon information som skulle kunna 
leda till nya perspektiv och insikter. Jag blev alltså 
vad man brukar kalla en explorativ forskare, med 
strävan att närma mig mitt undersökningsområde 
med så öppna ögon som möjligt.116

En viktig grund för den explorativa kunskapens 
tillkomst är inte bara systematik, utan också intui-
tion, kreativitet och improvisation. Den input som 
kommer från det empiriska arbetet föder tankar, idéer 
och anknytningar till teorier efter hand. Hur ämnet 
vecklas ut och belyses är därför i viss utsträckning 
beroende av forskarens personliga kunskaper och 
associationer.117 Den belysning jag kan ge de båtar 
som undersökningen kretsar kring kan inte vara all-
deles densamma som en annan forskare hade kunnat 
åstadkomma. Det är inte en svaghet, utan ligger i 
den explorativa metodens natur. ”Det är omöjligt 
att fältarbeta på annat sätt än som hel person”, som 
etnologen Eva Fägerborg118 uttryckt det. Men meto-
den medför också ett särskilt behov av eftertanke och 
självrannsakan. I den explorativa forskningens natur 
ligger därför ett fortlöpande reflekterande kring urval, 
tillvägagångssätt och tolkning.119

För att möjliggöra flexibilitet i forskningen, men 
ändå inte riskera att hamna alldeles på villovägar, har 
jag tillämpat vad som ibland kallats pragmatisk syste-
matik. Det är en metod som innebär att metodiskt 
kunskapssökande – att följa en genomtänkt logik och 
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vägledas av ett bestämt kunskapsmål – kombineras 
med en öppenhet för att pröva nya vägar och tankar. 
Den pragmatiska systematiken bejakar forskarens 
egen kreativitet, men också källmaterialets förmåga 
att skänka nya och ibland oväntade insikter och på så 
vis påverka forskningen i olika riktningar.120 I prak-
tiken handlar det om att skifta mellan öppen och 
fokuserad observation, att låta uppmärksamheten 
”omväxlande ta formen av ett rörligt sökarljus och 
en målstyrd missil”.121 För mig har metoden bland 
annat inneburit ett frekvent och obekymrat växlande 
mellan olika slags källor som vägar till kunskap.

I humanistisk forskning har ting och materiella 
lämningar länge varit ett viktigt källmaterial för olika 
slags kulturanalyser. De är på många sätt ett fantas-
tiskt källmaterial, både genom sin utsagokraft, men 
också genom sin förmåga att stimulera minnen och 
samtal, framkalla hågkomster och känslor och genom 
sin förmåga att väcka intresse och aktualisera olika 
historier – vilket mitt möte med båten i Sjaustru och 
den här boken är ett av flera exempel på.122

Inom arkeologin har tingen alltid haft en själv-
skriven roll som källa till kunskap och förståelse. I viss 
mån har det att göra med avsaknaden av källor under 
tidigare årtusenden, som av tradition utgjort arkeo-
logernas huvudsakliga expertområde. Men textlösa 
zoner är inte heller ovanliga i senare tids perioder.123 
Ett sådant exempel är kalla krigets era, då censur och 
tystnadsplikt gjort att många aspekter av konflikten 
bara har varit möjliga att studera utifrån materiella 
källor.124 De kvarlämnade baltiska flyktbåtarna befin-
ner sig också i ett till stora delar textlöst sammanhang. 
Svaret på var dessa båtar befinner sig idag, vilket skick 
de är i, vad de är av för typ, hur de uppenbarar sin his-
toria och vilka narrativ som cirkulerar kring dem låter 
sig svårligen sökas fram i litteratur och arkiv. Denna 
information är istället förborgad i själva båtarna, och 
i alla de människor vars liv de utgör del av.

En viktig grund för min forskning har varit själva 
besiktningarna av båtarna. Att vara på plats, att dela 
plats med en flyktbåt, har varit relevant på flera sätt – 
för att kunna avgöra sannolikheten för att en båt är en 
flyktbåt men också som fenomenologisk erfarenhet. 
Inte minst har det varit av betydelse när det gäller att 
förstå vad som mötte flyktingarna vid ankomsten i 
termer av bränningar, vindexponering, bebyggelse och 
så vidare, eller för att få en bild av de miljöer båtarna 
fortsättningsvis brukades i. Därutöver har det även 
gjort det möjligt att förstå hur båtlämningarna kan 
uppfattas som kulturlämningar idag. I mötet med 
båtarna på plats blir det uppenbart att en båt i ett 
museimagasin är något annat än en sönderfallande 
båt på en strand, och att de ger upphov till delvis 
olika insikter, berättelser och associationer. Genom 
att vara på plats har jag kunnat få syn på sammanhang 

och detaljer som inte framgick av tidigare tillgängliga 
fotografier. Jag har också upplevt båtarna med flera 
sinnen, vilket inte minst underlättat beskrivningen av 
dem, när båtarna och platserna så småningom skulle 
överföras till text.

Jag har försökt besiktiga så många av båtarna som 
möjligt. I några fall fick jag av praktiska skäl nöja 
mig med att studera dem utifrån fotografier, i andra 
fall har jag istället besökt dem flera gånger. Utrustad 
med måttband, kamera och fältdagbok samlade jag 
in vissa tekniska fakta för att beskriva deras grund-
läggande drag, samtidigt som jag också sökte efter 
signifikativa detaljer som kunde avslöja något om 
deras historia. Jag har växlat mellan närstudium och 
tolkning av helheten, och tagit notis om båtens typ, 
tillstånd och omgivande miljö. Dokumentationen 
har inte varit heltäckande, utan anpassad för forsk-
ningens frågeställningar, och för att kunna svara på 
frågan hur sannolikt det är att den undersökta båten 
ifråga verkligen är en flyktbåt.

Vid ett par tillfällen tog jag vid besiktningarna 
prover för dendrologisk analys, i syfte att se om det 
kunde vara en framkomlig väg för att klargöra var 
virket i en båt med oklar proveniens vuxit.125 Att syste-
matiskt tillämpa dendrokronologisk analys visade sig 
dock svårt. I de flesta fall hade båtarna i studien för få 
årsringar i virket för att sådan provtagning skulle var 
meningsfull. Andra gånger bedömde jag att det antal 
prover som normalt krävs för ett eventuellt analys-
svar skulle medföra ett omotiverat stort ingrepp i 
lämningen och påverka bevarandet alltför negativt.126

En annan viktig dimension av besiktningarna 
var att de blev en ingång till informanter. Det har 
påpekats att fältarbete är en social verksamhet, som 
inbegriper etablering och upprätthållande av ett antal 
sociala relationer, och att föremål kan vara bra vägar 
till kontakt och även fungera som samtalsmotor.127 
Men det finns också mer direkta anledningar till att 
använda föremål – eller platser – som utgångspunkt 
för samtal, och kanske i synnerhet inom forskning 
som intresserar sig för biografier. De har nämligen 
en särskild förmåga att locka fram minnen och berät-
telser som annars hade varit svåråtkomliga eller till 
och med onåbara.128

Det blev snart uppenbart för mig att runt så gott 
som varenda båt finns ett nätverk av människor som 
förvaltar berättelser om dem, som har personliga min-
nen eller erfarenheter av dem och som kanske också 
har varit med och format deras vidare historia. En 
del av de här människorna visade mig själva båtarna, 
vilket gav särskilda möjligheter att ventilera frågor 
och bolla tankar och intryck med varandra. Då geo-
grafiska avstånd, hälsa eller mängden information inte 
motiverade ett personligt möte, genomfördes samtalen 
istället via telefon, mejl eller sociala medier. Jag har 
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inte gjort strukturerade intervjuer med förberedda 
frågor, utan samtalen har från min sida snarare haft 
karaktären av ett lyssningsarbete, där jag vid behov 
återkommit via e-post eller telefon med komplette-
rande frågor. Den muntliga informationen, till vilken 
jag även räknar inlägg på Facebook, har varit av stor 
betydelse både för kunskapen om båtarnas historia 
och för förståelsen av de relationer som kringgärdar 
båtarna och vad de betyder för människor idag.

När det gäller researchen kring båtarnas historik 
lutar sig studien i stor utsträckning också mot skriftligt 
källmaterial i tidnings- och myndighetsarkiv. I vissa 
fall har den framkomligaste vägen varit dagspressen, 
vars reportage och rapportering visat sig vara en källa 
till detaljrika skildringar om lokala incidenter. Dock 
är dagspressmaterialet fortfarande ett delvis svår-
arbetat material, eftersom vissa regionala tidningar 
(bland annat från Gotlands och Gävleborgs län) ännu 
inte digitaliserats, utan för närvarande endast finns 
tillgängligt via mikrofilm, vilket innebär att använd-
ningen av det förutsätter kunskap om aktuellt datum 
för nyheten eller är mycket tidskrävande.

Myndighetsarkiven, som innehåller ett digert mate-
rial om de baltiska flyktingarna, är alltför innehålls-
rika för att någon fullständig genomgång skulle vara 
genomförbar. Men i de fall jag känt till en båts eller 
ägarens namn, alternativt då fyrpersonal bistått vid 

mottagandet, har myndighetsarkiven varit en bra källa 
för mer information om flyktingarna, om flykten och 
om förehavanden kring specifika båtar. Det gäller i 
synnerhet Utrikesdepartementets material kring båt-
utlämningen och flyktingbåtkommitténs handlingar. 
Även bevarade förhörsprotokoll har varit ett viktigt 
material – i synnerhet från före hösten 1944, då för-
hören fortfarande inbegrep utförliga redogörelser för 
orsakerna till uppbrottet liksom hur flykten förlöpt. 
När strömmen av flyktingar ökade, blev det nämligen 
omöjligt att dokumentera lika många detaljer vid 
förhören. De nedtecknade vittnesberättelserna byttes 
då mot standardiserade blanketter med kortfattade 
noteringar. Man kan säga att människorna registre-
rades, men deras egna röster försvann och med dem 
en del av flyktens nyanser.

En tredje sorts källa av stor betydelse har varit det 
fotografiska materialet, både i form av privata foto-
grafier, fotosamlingar i arkiv och historiska ortofoton. 
Att gå igenom fotografier av baltiska båttyper och 
flykt båtar som ankommit till Sverige har varit ett 
sätt att få en bättre förståelse av de båtar som ingått 
i min studie. Visserligen rådde fotograferingsförbud 
i svenska hamnar under kriget, men betrodda mili-
tärer och personer kopplade till fartygsersättnings-
nämnden kunde ändå fotografera relativt obehindrat, 
och flera sådana samlingar med jämförelsematerial 

Bild 2.4. Att skaffa ett främlingspass var nödvändigt för att få lov att lämna flyktingförläggningarna. Många förblev statslösa i flera år. 
Foto: Mirja Arnshav.
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har bevarats.129 Historiska ortofoton i Lantmäteriets 
öppna data liksom privata fotografier av kvarläm-
nade flyktbåtar har även gjort det möjligt att närma 
sig de kvarlämnade båtarna och spåra förändringar i 
användandet och skicket över tid.

Alla dessa källor – materiella, muntliga, skrift-
liga och visuella – är, menar jag, att betrakta som 
arkeo logiska källor, när de används i ett arkeologiskt 
projekt.130 Det finns många fördelar med att växla 
mellan många olika typer av källor, att triangulera 
som metoden ibland kallas. En sådan fördel är att det 
ger möjlighet till en fylligare bild, en annan har att 
göra med källkritik. Det är inte bara så att de olika 
källorna kompletterar varandra, de kan också tyd-
liggöra skillnader och kanske motsättningar mellan 
de olika källmaterialen.131 Ofta har jag funnit att 
muntliga utsagor, som återberättade minnen eller 
levnadsberättelser, innehåller detaljer eller passager 
som inte stämmer med vad de fysiska lämningarna 
eller andra dokument ger vid handen.132 Det skrift-
liga materialet har också visat sig innehålla en hel 
del missvisande uppgifter, inte minst när det gäller 
tekniska uppgifter kring båtarnas uppmätta storlek, 
ankomstdatum, antal ombordvarande och så vidare. 
Båtarna själva, liksom (historiska) fotografier av dem, 
har å ena sidan varit viktiga för förståelsen av båtarna 
som sådana, inklusive ombyggnationer eller skador, 

och deras geografiska sammanhang, men ger å andra 
sida en begränsad insikt om deras historiska ”livslopp”.

Dessutom har de olika källmaterialen på olika 
sätt bidragit till en vidare förståelse av flykten, som 
påverkat mina ordval och reflektioner. I det foto-
grafiska materialet blev det till exempel tydligt att 
de små flyktbåtarna var många och illa rustade för 
havsresan de hade använts för. De muntliga källorna 
bidrog med minspel, känslouttryck och betoningar 
som inte på samma sätt framgår i nedtecknade livs-
berättelser. Den samtida pressen gav en bra inblick i 
flyktingsituationen utmed olika kustavsnitt, hur den 
upplevdes utifrån ett svenskt perspektiv och vilka övriga 
nyheter och tilldragelser som tävlade om uppmärk-
samhet. I arkiven gjorde de väldiga pappershögarna 
med namnlistor på personer som flyttats mellan olika 
läger det konkret hur väldigt många människor som 
gömde sig bakom siffrorna för ankomna flyktingar. 
De små pappersremsor som utgjorde inlämningsbevis 
för tillvaratagna ägodelar tycktes reflektera hur enkla 
flyktingarnas materiella tillgångar var efter flykten. 
Kuverten med små svartvita fotografier från ansök-
ningarna om främlingspass, de handskrivna breven från 
båtägare om deras beslagtagna båtar och inte minst ett 
litet krucifix, som vidhäftats en undersökningsrapport 
om en ilandfluten kvinnokropp, gjorde också sitt för 
att ge flykten ett mer personligt ansikte.133
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kapitel 3

Strandfynd

emot 3 000 personer har nämnts, liksom en dödlig  het 
på upp till 6–9 procent för hela den estniska flyk-
tinggruppen, inräknat de som på lagliga vägar sökte 
sig mot Tyskland.140 Men dessa siffror måste anses 
som mycket osäkra. En del av de som omkom under 
flyktförsöken mot Sverige fördes iland av överlevande, 
andra sköljdes så småningom upp på land, men de 
allra flesta försvann spårlöst i havet.

Att döda kroppar emellanåt spolas upp på strän-
derna är ingen obekant företeelse i svenska kustbyg-
der, utan något som går igen genom historien och 
som på olika sätt gjort avtryck i både landskap och 
folkminne. Efter sjöslag, när ett fartyg lidit skepps-
brott eller då lokala fiskare och skärgårdsbor råkat 
ut för hårt väder, kunde döden på havet göra sig sär-
skilt påmind. I skärgårdslandskapet vittnar ortnamn 
som Döskär eller Likskär om var ilandflutna kroppar 
påträffats, rösen markerar platserna där främmande 
kroppar lagts till den sista vilan och i kyrkor och på 
kyrkogårdar finns ibland minnesvårdar över enskilda 
skeppsbrott.141 Som regel har de ilandflutna fått en 
värdig begravning, även om de varit främmande, 
oidentifierade eller av annan nationalitet och tro – 
det verkar ibland till och med som att människor 
som dött till havs behandlats med större aktning och 
respekt av lokalsamhället än vad som hade varit fal-
let om de infunnit sig som levande.142 Det är nästan 
som om de genom döden i havet fått en ny identitet, 
och gått upp i ett nytt kollektiv – som de drunknade 
eller havets offer.

I många kustbygder har särskilda minnesmärken 
rests över dem som dött på havet. Även om dessa ibland 
innehåller kvarlevorna efter enskilda människor, ibland 
kanske till och med människor kända till namn, riktar 
de sig ofta till de döda som ett kollektiv, precis som 
monument över den okände soldaten. På samma sätt 
kan enskilda människor som avlidit under en flykt 
göras till representanter för ett större kollektiv, och 
få en tillskriven identitet som flykting.

På Åland och på Gotland finns det flera sådana 
kollektiva gravar, tillägnade baltiska flyktingar som 
omkommit på havet. På kyrkogården på Föglö i Ålands 

Den 14 november 1941 gjorde en femtonårig pojke 
en hemsk upptäckt vid Honungstorp på norra Öland. 
Vid stranden, i en vattenfylld båt, låg en död man. 
Av hans få tillhörigheter framgick att den omkomne 
var den tjugofyraårige sjömannen Adalbert Must från 
Estland. I båten fanns även en anteckningsbok, som 
avslöjade att det från början varit fler personer ombord, 
vilka troligen dött av förfrysning under överfarten.134

Adalbert Must fick sin grav på Källa kyrkogård. 
Bland bagaget fanns en bibel, och en del av de bibel-
ord som var understrukna lästes vid begravningen. 
En krans från församlingen, dekorerad med band i 
de svenska och estniska färgerna, nedlades av kom-
munalnämndens ordförande.135 På graven placerades 
ett träkors, tillverkat av en lokal möbelsnickare och 
försett med en plakett som upplyste om att Must var 
en av de estniska medborgare som dog under flykten 
från Estland 1941.136

När jordfästningen ägde rum kunde nog ingen 
av de församlade ana vilken omfattning flykten från 
Baltikum skulle anta några år senare, och att många 
fler flyende människor skulle gå samma grymma öde 
till mötes under färden över Östersjön. En händelse 
som särskilt gått till historien är sänkningarna av de 
tyska evakueringsfartygen och främst då Moero, som 
sänktes i september 1944 under en sovjetisk flyg-
attack och som tog med sig över 600 personer, varav 
många civila ester, i djupet. Nästan lika många flyk-
tingar gick till botten med Nordstern, som i oktober 
samma år torpederades av en sovjetisk ubåt.137 Men 
i det fördolda omkom också ett okänt antal balter 
på väg mot Sverige. De svenska jagare som skickats 
ut för att bistå flyktingar i sjönöd observerade under 
sina patrullrundor flera övergivna båtar, liksom båtar 
som strandat och slagits sönder.138 Utanför Svenska 
Högarna i Stockholms skärgård blev en kustbevak-
ningsbåt, som gått ut för att undsätta en observerad 
flyktbåt på väg in i skärgården, vittne till hur denna 
vattenfylldes av en brottsjö och försvann med alla 
ombordvarande innan hjälpen hann fram.139

Hur många som omkom under flykten är det ingen 
som vet. Siffror på allt mellan några hundra till bort-
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skärgård står ett stort vitt träkors, flyktingkorset, med 
inskriptionen ”Vi flydde från kriget. Förliste i havet. 
Här funno vi vila i främlingegraven”. På Jomala och 
Lemlands kyrkogårdar på Fasta Åland finns två när-
mast identiska gravstenar med inskriptionen ”Fyra av 
de ester som drunknade på vägen till friheten hösten 
1944”, och så, på estniska, ”Längtan efter frihet var 
större än fruktan för döden”, Vabadusiha oli suurem 
surmaohust. På Kökar, långt ut i havsbandet, finns en 
stor sten tillägnad både Kökarbor och ”främmande” 
som drunknade utanför ön under de svåra krigsåren 
och som ”försvann på villande hav eller fann sitt rum 
i denna mull”.143 På Lärbro kyrkogård på Gotland 
finns slutligen också en gravhäll där sammanlagt fem 
baltiska flyktingar vilar: en kvinna och en man, som 
träffades av ryska kulor från flygplan under över-
farten, en vuxen som drunknade och två små flickor, 
som dog när båtarna de färdades i kantrade i brott-
sjöarna utanför Gotska Sandön respektive Fårö. De 
omkomnas namn står inte nämnda på stenen, men 
däremot finns en inhuggen vers som kort samman-
fattar det olyckliga öde som de delar med ett okänt 
antal landsmän: ”I ödesmättad ofredstid / De sökte 
lä vid Gotlands strand / För stormen i sitt fosterland 
/ Och vila här i frid / 1944”.144

Det var förstås inte alltid som de som omkom 
under flykten kunde jordas så som vore önskvärt. 
En del döda fick helt enkelt lämpas överbord, medan 
andra begravdes hastigt och i all enkelhet, på en för 
de anhöriga främmande kyrkogård. Dessa gravar 
är sällan utmärkta och numera svåra att lokalisera. 
För de som begrovs utanför kyrkorna är dokumen-
tationen naturligtvis ännu sämre. Någonstans i en 
strandskreva i Föglös skärgård lär det till exempel 
finnas ett röse uppkastat över en nittioårig estnisk 
kvinna, som under överfarten träffades i huvudet av 
en kula från ett attackerande ryskt flygplan och som 
måste lämnas kvar av sina anhöriga eftersom båten 
var farligt tungt lastad och knappt gjorde fart framåt. 
Försöket att rista in kvinnans namn i berghällen ville 
inte riktigt lyckas, och graven har aldrig återfunnits.145

I de fall de döda flöt iland upprättades rapporter, 
som syftade till att ligga till grund för identifiering. De 
vars namn inte kunde spåras fick genom dokumenta-
tionen en ny identitet som civila baltiska flyktingar, 
en identitet hoppusslad av alltifrån papperspåsar till 
vigselringar och kläder, och som skiljde dem från de 
tyskar, militärer och sjömän som också flöt iland med 
strömmarna. Rapporternas beskrivning utgör en skarp 
kontrast till minnesmärkenas högtidliga ord. De ger 
en närgången och obeslöjad beskrivning av krop-
pars bevarandetillstånd, men återger också med stor 
noggrannhet materiella detaljer såsom utsmyckning, 
klädsel liksom fickornas innehåll; små sjödränkta led-
trådar som kunde ge en glimt av en svunnen existens:

I fickorna till den mörka promenaddräkten anträf-
fades: 1 st cirkelrunt metallföremål (bly) med 
5,3 cm diameter och blommotiv på framsidan; 1 
st vit näsduk, vit med gredelina ränder i rutmöns-
ter; 1 st liten vit papperspåse med firmamärke ”E. 
Wildtag & Ko. Tallinn. Valli 4. Tel. 451-67”; en 
mindre papperslapp med blyertsskrift, vilken dock 
på grund av papperets dåliga skick icke kunde 
helt uttydas; dock framgick av enstaka ord att 
skriften var estnisk.146

Men det var inte bara döda som flöt iland i kust-
bandet, utan också båtar. Tomma båtar, som under 
hösten 1944 blev fler och fler, och som utgjorde en 
otäck påminnelse om de tragedier som utspelade sig 
ute till havs.

Det har ibland påståtts att döden genom vatten 
har ett långt minne, att den på något egendomligt 
sätt är långvarigare än döden på land. Dels för att 
dödförklaringen ofta drar ut på tiden när en kropp 
saknas, dels med tanke på den förtätade kulturella 
energi som ofta uppstår kring sådana händelser. Min-
net av drunkningsolyckor tenderar att traderas över 
generationer i lokalsamhällen och släkter, och de döda 
fortsätter på så sätt att göra sig påminda, som ett osaligt 
minne.147 Liknande förhållanden har också beskrivits 
när det gäller undangömda kroppar efter politiska 
avrättningar och försvinnanden. Mänskliga kvar levor 
som dväljs i massgravar bär på särskilda politiska 
och emotionella spänningar, som genom skelettens 
beständighet ibland kan aktiveras flera generationer 
efter det att illdåden begåtts, oftast i samband med 
att gravarna lokaliseras och att kvarlevorna tas upp 
och återbegravs.148

Om en död kropp kan ha en sådan verkan, hur 
är det då med en båt? Finns det baltiska båtar som 
vittnar om tragedier till havs? Hur ser de spåren i så 
fall ut, hur har de bemötts av lokalsamhället och vilka 
minnen är knutna till dem?

Fritidsbåt i flyktens landskap
På Hållnäshalvöns östra strand, några mil söder om 
Gävle, ligger en liten båt, som i olika sammanhang 
omtalats som en av de få flyktbåtar som finns kvar 
i Sverige (båt 4).149 Den ligger precis i skogsranden 
ovanför strandtunet, med yngre barrträd runt omkring 
och med en matta av blåbärsris i sitt inre. Strandför-
skjutningen är snabb på de här breddgraderna, och 
i den låglänta terrängen har strandlinjen flyttat sig 
åtskilliga meter under de senaste decennierna. Båten 
har alldeles tappat kontakt med vattnet, som knappt 
kan skymtas bortom strandvegetationen. Dess orien-
tering hjälper inte heller till att framhäva någon sådan 
anknytning, utan den pekar snarare förbi stranden, 
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ungefär som ett nedblåst träd som lagt sig till rätta 
utan hänsyn till den omgivande geografin. I närom-
rådet ligger en och annan sommarstuga, men i övrigt 
är strandpartiet väglöst och obebyggt.

Det var 1944, i slutet av kriget, som några fiskar-
bönder och beväringar fick syn på båten i fjärden 
utanför. Den hade legat och huggit mot stranden, 
var skadad och låg nu i marvatten. Den drogs upp på 
land och lämnades åt sitt öde. Några veckor senare 
gjordes ett nytt fynd i vattnet, då två kroppar, eller 
rättare sagt en och en halv, påträffades. De döda var 
en man och en kvinna, som såg ut att ha kommit i 
vägen för en fartygspropeller. De jordades senare i 
Österlövsta kyrka, och även om deras identitet aldrig 
fastställdes, antogs det allmänt att det rörde sig om 
två estniska flyktingar.150

”De måste ha kommit med den vattenfyllda och 
övergivna båten”, menar sonen till en av de beväringar 
som hittade båten och var med och bärgade den. Det 
är i alla fall vad hans pappa berättat för honom, och 
han minns att båten låg där den ligger redan i slutet 
av 1940-talet, då pappan brukade visa den för honom 
och berätta den hemska historien om hur först den 
vattenfyllda båten och sedan de vattenfyllda kropparna 
drogs upp ur fjärden här utanför. Under torven har 
han hittat lösa delar av båten, som han tillsammans 
med urtaget i akterspegeln tolkar som en bekräftelse 

på att den verkligen körts ned av ett fartyg. Eventuellt 
kan båten vara byggd på ett lokalt båtbyggeri, tror 
han, eftersom han hört att dessa brukade fara ut och 
släppa båtar utanför den estniska kusten när det var 
pålandsvind, för att på så vis hjälpa människorna där 
att rädda sig.151

Eftersom mannen som vårdar båtens minne är 
bosatt bara en liten bit bort, har han under alla år 
tagit för vana att titta till båten, för att se efter om 
den tagit skada av vintrarna och stormar. Han har 
också tagit som sin uppgift att se till att den får ligga 
kvar i fred. Det har hänt vid ett par tillfällen att 
markägaren velat skaffa undan den, men då har han 
berättat historien om de drunknade och yrkat på att 
båtvraket måste få bli kvar. ”Den är ju ett fornminne 
och får inte röras”, som han uttrycker det.152

Men det finns också en annan utsaga om båten, 
som går tillbaka till en annan man som bodde här 
förr, och som lämnat andra uppgifter om dess bak-
grund. Enligt honom har båten inte det minsta med 
döda flyktingar att göra, istället skulle den ha tillhört 
en sommargäst, som brukade hyra en av stugorna 
här. Båten brukade ligga nere vid vattnet, men så 
småningom drogs den upp i skogsbrynet av den 
nuvarande markägarens farfar. Det är i alla fall vad 
den lite yngre markägaren hört berättas. Han delar 
inte uppfattningen att det skulle vara något speciellt 

Bild 3.1. En sommargästs fritidsbåt har blivit en del av berättelserna om flyktingarna som passerade Hållnäshalvön mellan Gävle och 
Öregrund (båt 4). Foto: Anneli Karlsson, Sjöhistoriska / SMTM. 



de små båtarna och den stora flykten

40

med den här båten, men av hänsyn till bybon som 
håller den för ett fornminne och en flyktbåt har han 
ändå låtit den ligga där den ligger, och där den ju 
egentligen inte heller är i vägen, som han säger.153

Det rör sig om en ganska liten båt, och linjer, 
form och utförande avslöjar direkt att det inte rör 
sig om någon allmogebåt, utan om en varvsbyggd 
liten passbåt eller liknande. Det är också tydligt att 
båten har legat still på platsen i åtskilliga årtionden. 
Trots det skuggiga och relativt skyddade läget hänger 
det lilla som är kvar av fernissan i flagor. I förstävens 
förtöjningsring sitter fortfarande en repstump, som 
ser ut att ha knutits dit före syntettamparnas entré. 
Bottnen har blivit mull, en liten tall har börjat spira i 
aktern och några rönnskott skjuter upp vid styrbords 
bog. Akterspegeln liksom förpartiet är helt, och även 
skrovsidorna är i det närmaste intakta, fast alldeles 
murkna och något utfallna. I akterspegeln syns ett 
uttag efter en utombordsmotor, och i fören finns ett 
litet till hälften nedrasat fördäck, täckt av träfiber-
skivor. Här, i mörkret på instrumentpanelsbrädan 
under sargen, sitter även en liten tillverkningsskylt. 
Ingen av de boende på orten har uppmärksammat 
den tidigare, den är patinerad och lite flammig men 
fortfarande fullt läsbar. ”Flinks Båtbyggeri” står det 
och därunder ”Söderköping telf. 75.”

Att minnet ibland sviker, att vi omedvetet lämnar 
felaktiga uppgifter och gör slutledningar som helt 
enkelt inte stämmer med den historiska verkligheten 
är ganska vanligt. När arkeologiskt källmaterial ställts 
mot muntliga källor – även förstahandskällor – har 
det ofta visat sig att det finns en påtaglig diskrepans 
mellan vad vi tror oss veta och fakta.154 Bland de 
trade rade uppgifterna om baltiska flyktbåtar i Sverige 
idag finns det flera exempel på minnen och berättel-
ser, som inte bara motsägs av konkurrerande utsagor, 
utan också av båtarna själva. Men i inget annat fall är 
det så tydligt som med båten på Hållnäshalvön. För 
det verkar helt enkelt inte särskilt troligt att den här 

båten skulle ha varit involverad i flyktingtransporterna. 
Nog för att en hel del hämtningsresor gjordes, också 
med svensktillverkade båtar, men på de här bredd-
graderna verkar smuggelbåtarna med få undantag 
ha utgått från Finland eller Åland. Och även om det 
fanns en och annan varvsbyggd fritidsbåt bland de 
båtar som flyktingarna anlände med från Baltikum, 
var de jämförelsevis få.

Vad man däremot kan konstatera är att båtvraket 
mycket väl kan vara just så gammalt som ryktet gör 
gällande. Det är inte alls omöjligt att det verkligen 
har bärgats och dragits upp i skogen någon gång kring 
mitten eller slutet av 1940-talet. Vid den här tiden 
var flyktingströmmen till Hållnäshalvön omfattande 
och utgjorde ett återkommande inslag i den lokala 
nyhetsrapporteringen. Flera av båtlagen kom iland 
vid fiskeläget Fågelsundet, bara några kilometer bort 
vid Hållnäshalvöns norra udde (mannen som vårdar 
båtens minne har i sin ägo en mössa, som en av de 
estniska flyktingarna skänkte till hans pappa, när denne 
hjälpte till med mottagandet där155). Här fanns också 
en av de uppläggningsplatser dit flyktbåtar anlända 
till södra Norrlandskusten samlades och registrerades.

Det är lätt att föreställa sig att flyktingarnas upp-
dykande och närvaro gjorde bestående intryck i 
bygden och fick minnen att formas och berättelser 
att traderas. Mot den bakgrunden är det inte heller 
särskilt konstigt om ett och annat gammalt båtvrak 
ibland blivit felaktigt utpekat som flyktbåt. Så har 
bland annat skett med en gammal båt vid Ekeviken 
på Fårö, dit många baltiska flyktingar kom under 
kriget (båt 21). Båten, ur vilken träd och växtlighet 
spirar, väcker i sitt bedagade tillstånd förbipasse-
randes intresse och lånar sig gärna åt funderingar: 
”tänk om den kunde tala.”156 Vid flera tillfällen har 
den uppmärksammats som möjlig baltisk flyktbåt 
och ”ett minne från en mörk tid”.157 I själva verket 
har den framlevt alla sina dagar invid Fårös stränder 
och ligger alldeles nära sitt gamla båthus.158 Kanske 

Bild 3.2. Ett stenkast bort skymtar havet (båt 4). Foto: Anneli 
Karlsson, Sjöhistoriska / SMTM.

Bild 3.3. Fernissan har sedan länge flagnat och inga vågor rycker 
längre i förtöjningstampen (båt 4). Foto: Anneli Karlsson, Sjö-
historiska / SMTM. 
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har själva vetskapen om flyktingarna som kom över 
havet gjort människor särskilt benägna att fästa dessa 
historier i landskapet, för att på så vis ge minnena 
tydligare konturer? Kanske är båten i Hållnäs, precis 
som den i Ekeviken på Fårö, ett exempel på just ett 
minne som gärna vill förtingligas?159

Trots att båten i Hållnäs med största sannolikhet 
inte är resterna av en flyktbåt, härbärgerar den ändå 
minnet av en historisk händelse vid den här kusten, 
som är obestridligt sann och som lämnade starka 
upplevelser i lokalsamhället. På så sätt skulle den 
historia som tillskrivits båten kunna betraktas som 
en så kallad ”narrativ sanning”. En sådan sanning 
behöver inte – till skillnad från en historisk sanning 
– vara faktamässigt riktig. Den kan ändå likafullt vara 
sann, fast på ett annat sätt. Den narrativa sanningen 
betonar ofta affektiva aspekter av den historiska er-
farenheten och säger mer om händelsens mening än 
om händelsen själv.160 Även om just den här båten 
inte är någon flyktbåt, är det den minner om i stora 
drag korrekt. Det stämmer att många flyktingar kom 
till Hållnäshalvön och att flyktförsöken ibland miss-
lyckades, med drunkningstillbud som följd.

Om det också stämmer att två döda kom till den 
här sidan av halvön, kan de mycket väl ha hört till 
den skara baltiska flyktingar som bara nästan lyckades 
med att ta sig över havet. Men att de skulle ha färdats 

i en passbåt från Söderköping verkar som sagt mindre 
sannolikt. Ändå har den här båten under mer än ett 
halvt sekel fungerat som en påminnelse om flykting-
arna som kom iland vid den här kusten, och kanske 
framför allt riktat uppmärksamheten mot det faktum 
att en del av dem inte kom levande iland. Man kan 
säga att båten har gjort något frånvarande närvarande. 
Och paradoxalt nog är det kanske just den här båten 
som visats störst vördnad av alla de tomma båtarna.

Främlingen i fiskeläget
En båt, som trots avsaknad av tillverkningsskylt eller 
namnbeteckning ändå helt klart signalerar något om 
sitt ursprung, är det lilla strandvrak som numera ligger 
och multnar i det gotländska fiske läget Sjaustru (båt 
28). Det är en riktig särling i det gotländska sam-
manhanget, och det var just genom sitt avvikande 
utseende, med sina skråspikade ekbord och sin helt 
inbyggda förstäv, som den väckte mitt intresse och 
fick mig att börja undra över dess historia.

Senare insåg jag att jag inte var den första som 
undrade. Etnologen Albert Eskeröd, känd för sitt 
stora intresse för traditionell båtkultur, observerade 
samma båt redan i början av 1960-talet och funde-
rade även han över dess östeuropeiska drag. För med 
tanke på vad han beskriver kan det helt enkelt inte 

Bild 3.4. På Fårö finns en annan båt som i sin övergivenhet lånat sig åt minnen om flyktingarna, men som aldrig varit en flyktbåt (båt 
21). Foto: Anneli Karlsson, Sjöhistoriska / SMTM.
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vara någon annan båt än den han åsyftar i sin bok 
Gotländska stränder:

Från Sjausterhammar kan man se över till Vitvär 
och man kan vandra dit i en vid båge på stranden. 
Gör man så stöter man ofta på strandfynd. Vi fann 
en flatbottnad båt med två breda bordgångar av 
ek på fyra bottenplankor. Stävarna var spetsiga 
och något uppåtsvängda. En ännu primitivare 
båt, urholkad ur en väldig stock, men av samma 
kynne, hämtade oss för många år sedan över den 
lilla insjön åt marsklandet till det lilla fiskeläget 
Kamp i Hinterpommern. Främlingen från andra 
sidan havet, som hamnat här på den gotländska 
stranden, kunde mycket väl vara från den tyska 
östersjökustens många små marsksjöar bakom 
havets strandvall, men också lika gärna från den 
baltiska kusten.161

”Främlingen från andra sidan havet” och ”ett strand-
fynd”, kallar Eskeröd båten. Han anade varifrån den 
kommit, men om han också anade varför den kommit 
hela vägen över havet så avslöjar han det i varje fall 
inte för läsaren. Boken om de gotländska stränderna 
är en essäartad skildring av några ålderdomliga bygder 
och deras historiska rottrådar, och Eskeröds intresse 
när det gällde båtar drog åt det funktionalistiska 

hållet och var snarare inriktat mot byggnation och 
traditionella användningsområden än senare bruk 
och sammanhang.162

När båten hittades på Gotland för allra första gången, 
fanns det däremot andra skäl än de rent skeppsbygg-
nadstekniska att misstänka att strandfyndet kunde ha 
sitt ursprung på andra sidan havet. Det var i slutet av 
kriget, och under hösten hade nya grupper av flyktingar 
från Baltikum anlänt så gott som dagligen i allehanda 
små och större farkoster. Nu var det vinter och båten 
hade drivit upp på iskanten som bildats vid stranden. 
Skrovet låg med bottnen upp och var olycksbådande 
tomt, utan spår av vare sig människor, packning eller 
åror. Längst fram i fören fanns ett litet tvärskott med 
lite fiskeutrustning, men i övrigt verkade allt innehåll 
ha fallit ur. ”Vi tänkte direkt att det måste röra sig 
om en flyktingbåt som förlist och slagit runt” berättar 
Hans Nordström, som tillsammans med sin pappa var 
den som först fick syn på båten där i strandisen. Och 
de insåg i samma stund de såg den att det måste ha 
gått illa för dem som färdats i den.163

Insikten om den tragiska olyckan hindrade ändå 
inte upphittarna från att ta vara på båten. I fiske-
läget Sjaustru någon mil längre söderut hade fiskarna 
börjat bygga en pir som skydd för sjön, och när de 
fick höra om fyndet frågade de om de inte kunde få 
använda båten för att transportera sten till bygget. 

Bild 3.5. Båten i Sjaustru på Gotland (båt 28). Förskeppet med sina släta silvergrå bord höjer sig fortfarande envist över marken. Den 
flata botten saknas men antyds av kvarsittande spant. Foto: Anneli Karlsson, Sjöhistoriska / SMTM.
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Sven Norberg, som är född och uppvuxen på orten, 
berättar att båten därefter tillhörde hans farbror. När 
arbetet med stentransporterna var klart väntade nya 
uppgifter. På den här tiden flöt det iland mycket ved 
och virke på stränderna, som det var lite besvärligt att 
få hem, och här kom den flatbottnade båten väl till 
pass. Som barn var Sven själv med på ett par sådana 
expeditioner, men när farbrodern senare flyttade till 
Landsort drogs båten upp på land och blev liggande.164

Idag är båten alltjämt kvar där den lämnades, 
centralt mellan längorna av bodar i fiskeläget. Den 
gotländska seden bjuder att en båt som tjänat ut inte 
ska skaffas undan, utan lämnas ifred på stranden för 
att försvinna i egen takt. Nere vid stranden några 
meter bort, alldeles vid den smala vägen in till fiske-
läget, ligger två gamla tvåmänningar (traditionella 
gotlandssnipor) på lit de parade, och nere vid vatten-
brynet återfinns dagens bruksbåtar. Kanske finns det 
också rester av ytterligare en flyktbåt i närområdet, 
för under kriget bogserades en större motorbåt från 
orten Pāvilosta vid den lettiska östersjökusten in hit 
till fiskeläget bara för att kort därpå slita sig under 
en storm, driva in mot Ardrekusten och försvinna.165

Ryktet om att en gammal flyktbåt finns i fiskeläget 
har idag fått viss spridning, men få människor som 
nåtts av det vet vilken av båtarna ”Främlingen från 
andra sidan havet” egentligen är.166 Det är nästan 

märkligt hur många människor som varje år ser den 
här båten, men som ändå inte riktigt ser den, som 
nöjer sig med att registrera den som en gammal båt 
bland flera. För svaret ligger faktiskt alldeles i dagen, 
tydligt avläsbart i de bevarade båtdelarna, som skvallrar 
om en konstruktion som har mycket lite gemensamt 
med vanliga gotländska bruksbåtar.

Till sin form är båten betydligt smalare och längre 
än traditionella flatbottnade båtar, som gotländska 
flatäskor, och påminner mer, som Eskeröd påpekade, 
om en förädlad stockbåt eller en flatbottnad kanot. 
De fyra bottenplankor som Eskeröd skrev om finns 
visserligen inte längre kvar, utan har blivit en del av 
den gotländska myllan, men de bottenstockar som 
hållit dem samman sitter fortfarande i ursprungligt 
läge och visar på ett ovanligt skarpt slag mellan den 
flata bottnen och båtens raka sidor. De två sidoborden 
är byggda i ek. De är påfallande breda och lagda på 
kravell, vilket precis som trävalet får anses vara lite 
avvikande då de flesta svenska allmogebåtar är byggda 
på klink och på Gotland vanligtvis av furu. Rader av 
små snedborrade hål avslöjar att farkosten inte heller 
byggts i sedvanlig skelettbyggnadsteknik, vilket brukar 
vara fallet med kravellbyggda båtar, utan att borden 
istället skråspikats till varandra. Ytterligare en speciell 
detalj är det översta, kilformade bordstycket, som 
fogats till relingsbordet mellan förstäven och bogen 

Bild 3.6. Sällskap på båttur i Kuriska sjön någon gång under 1930–1940-talet med en så kallad kurėnas av samma slag som den i Sjaustru. 
I bakgrunden syns en större variant av båttypen. Foto: okänd, Bildarchiv Ostpreußen. 
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och på så vis skapat båtens språng. I fören omsluter 
borden den spunningslösa förstäven på ett sätt som 
skiljer sig från hur de brukar se ut i svenskbyggda 
båtar. Dessutom finns det spår över läbord på bogen 
– en detalj som man inte sett på småbåtar i Sverige 
under de senaste århundradena.

Båtar av den typ som den i Sjaustru fanns, som 
Eskeröd påpekat, på flera håll i den södra Östersjö-
kustens sjöar och vattendrag. Före kriget var de även 
en vanlig syn i Kuriska sjön, där de seglade i skydd 
bakom den långa sandrevel som sträcker sig mellan 
Litauen och Polen, och som skiljer lagunen från det 
öppna havet.167 På lettiska kallas de ibland ever-laiva, 
på litauiska kurėnas och på tyska Kurenkahn. De 
byggdes i både större och mindre modeller, och var 
riggade men aldrig motoriserade. Flera replikbyggen 
och äldre original finns idag att beskåda på museer 
och i hamnarna utmed den här delen av Östersjö-
kusten. Ett exemplar, som nästan kunde vara en kopia 
av båten i Sjaustru, finns till exempel utställt utanför 
det etnografiska fiskerimuseet i den lilla byn Nida mitt 
på Kuriska näset. Ett annat nästan identiskt exem-
plar bärgades år 1960 från bottnen av floden Venta, 
som mynnar i Östersjön vid Ventspils på Lettlands 
västkust – rakt öster om Sjaustru – och finns idag 
utställt i stadens friluftsmuseum över traditionell 
lettisk kustkultur.

Dessa båtar har traditionellt använts för fiske och 
för att transportera last och förnödenheter till större 
fartyg på redden. Det flatbottnade, långsmala skrovet 
är en anpassning till kustens långgrunda sandstränder 
och lugna vatten och floder. Däremot är båtarna inte 
byggda för att färdas över öppet hav med brytande sjö 
och dyning. Mellan Kuriska näset och Östergarns-
landet på Gotland är det nästan 27 mil fågelvägen, 
från Ventspils lite drygt 15 mil. Det är en färd rakt 
över öppet hav, utan några skyddande öar eller kuster.

Om den båt som idag ligger i Sjaustru lade ut 
från just Kuriska sjön eller om den ursprungligen 

kommit från Ventspilsområdet eller någon annan av 
Lettlands många floder och sjösystem går inte säkert 
att säga. Men det är likafullt olustigt att inse att den 
här sortens båt härstammar från de områden där en 
hel del av de flyktingströmmar den framryckande 
Röda armén pressade framför sig hamnade, när de 
undan för undan drevs mot kusten.

Det känns nästan lite som ödets ironi att just den 
här båten, en av de allra minsta, har blivit kvar till idag 
när så många andra större och kraftigare flyktbåtar 
har försvunnit för gott. Men även båten i Sjaustru är 
numera ganska sönderfallen. Att bottnen saknas är 
i och för sig snarast ytterligare en indikation på att 
det verkligen är en kurėnas, eftersom dessa hade en 
botten av furu, medan resten av båten var av ek. Med 
förskeppet i vädret och aktern nedrasad ger den nästan 
intryck av att växa upp ur marken, eller omvänt, att 
vara i färd med att sjunka ned i ett grönt hav med 
aktern först. Och det är tydligt att den nu tippat över 
den punkt, då sönderfallet snabbt eskalerar. I fören 
har styrbordsidans bordhalsar börjat släppa från för-
stäven, så att en glipa öppnats upp och blottlagt en 
rad av taggiga spikspetsar som inte längre har något 
att greppa tag i.

Inom loppet av bara några månader, under vintern 
2018–2019, märks också flera tydliga förändringar. 
Glipan mellan styrbords bordhalsar och förstäven 
växer, och i aktern på babordsida, där borden tidigare 
spretade rakt ut i luften, lossnar en stöttande botten-
stock och tar i fallet med sig bordet, som redan tidigare 
lossnat i en lask. Någon har föst in de lösa båtdelarna 
i skrovets inre, i vad som ser ut som ett försök att in 
i det sista hålla ihop de förlupna beståndsdelarna. 
Synen är nästan lite förvirrande – dels för att båtens 
anatomi därmed hamnat alldeles i oordning, dels för 
att den börjat likna en sorts livbåt för det egna vrak-
godset. Men det är tveksamt om båten går att rädda. 
När dess beståndsdelar väl börjat lossna i fogarna är 
risken överhängande att lösa delar börjar spridas och 
försvinner, och när de når den fuktiga marken blir 
det också lättare för rötan att få fäste, och att träet 
ruttnar bort på samma sätt som redan skett med 
bottenplankorna.

Det har ibland påpekats att skrovhela vrak utgör 
en särskild utmaning för marinarkeologin, för att de 
helt enkelt inte erbjuder några titthål in till sin inre 
konstruktion och sina hemliga rum.168 Så är knappast 
fallet med Sjaustrubåten. Den är så liten och öppen att 
den direkt avslöjar det mesta om sig själv, åtminstone 
vad gäller själva konstruktionen och typen.

Men också i ett så sönderfallet och nätt skrov finns 
förborgad information, som bara kan nås genom för-
störande ingrepp. Förskeppet med de allra bredaste 
plankorna, vars årsringar förmodligen skulle kunna 
avslöja mer exakt i vilken region virket en gång växte 

Bild 3.7. Förstäven (båt 28). I styrbordssidan anas de försänkta 
spikarna som sammanbinder de numera silverskimrande ek -
borden. Foto: Anneli Karlsson, Sjöhistoriska / SMTM.
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och när det fälldes, sitter fortfarande stadigt ihop och 
bildar ett sammanhängande sjok höjt ett litet stycke 
ovan marken. Det är frestande att på naturvetenskap-
lig väg försöka utvinna ännu mer kunskap om båten. 
Men samtidigt – även om tiden är utmätt för båten 
i Sjaustru, bjuder den omsorgsfullt sammanfogade 
och nästan sömlösa skrovsidan ett tyst motstånd 
mot tanken på att kapas itu för att tillgängliggöra 
informationen i dess inre. Det är visserligen möjligt 
att dendrokronologisk provtagning och analys skulle 
kunna ge mer exakt kunskap om var och när båten 
är byggd, men säkert är det inte. Vad som däremot 
är säkert är att ett sådant ingrepp skulle rasera den 
sista delen av båten som fortfarande är någorlunda 
intakt, och som ännu ger en bra förståelse av båtens 
rum – hur smalt det är och hur nära vattenytan det 
måste ha varit för de som färdades i den. Hemligheten 
om var virket till den lilla båten i Sjaustru en gång 
hämtades och vilket år det skedde är inneslutet i de 
släta, silverfärgade borden och får så fortsätta att vara.

Och det är egentligen inte den exakta byggnads-
regionen eller för den delen de skeppstekniska dra-
gen som gör att den här båten hänger kvar i tanken, 
utan snarare det de antyder. Man kan säga att båten, 
åtminstone för mig, utgjorde ett materiellt punctum i 
fiskeläget; den var en detalj som drog min uppmärk-
samhet till sig, som en vacker men ändå störande faktor 

i en likaledes vacker men i övrigt harmonisk bild.169 
Och det som störde var en aning om att båten bar på 
en tragisk historia. För precis som upphittarna insåg 
att det nog gått illa för de människor som gav sig ut 
på havet i den, kan man fortfarande ana samma sak 
flera decennier senare. Inte för att den är kapsejsad, 
så som den var när den hittades, utan på grund av att 
dess skeppsbyggnadstekniska särdrag skvallrar om en 
hemvist på andra sidan Östersjön. Båtar av det här 
slaget ska inte ge sig ut på det öppna havet.

Den seglivade ”Ryssen”
I en betraktelse över uppspolade ting på en nord-
norsk strand, där modernt plastavfall blandar sig 
med istidsslipade stenar och grånad drivved, låter den 
isländska arkeologen Þóra Pétursdóttir strandgodset 
bli en påminnelse om att saker ofta tillbringar långa 
perioder för sig själva, utanför människans sfär. Hon 
tänker på hur de driver iväg från oss, överlever oss och 
ibland kanske dyker upp igen i en avlägsen framtid 
och i ett nytt sammanhang, på ett oförutsägbart och 
opåverkbart sätt.170

Ovanför strandvallen vid fiskeläget Tubod i Fide 
socken på södra Gotland finns en båt som stämmer 
väl in på den beskrivningen (båt 29). Det är en stor, 
kraftig båt, som havet kastat upp på strandtunet och 

Bild 3.8. Med fören pekande mot horisonten ser ”Ryssen” i Tubod på södra Gotland ut att vara redo att kasta loss igen (båt 29). Foto: 
Anneli Karlsson, Sjöhistoriska / SMTM.
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som nu ligger där som en strandad val, eller som en 
sovande jätte, till synes vilande och oberörd av tidens 
gång. ”Det är märkligt hur den sett likadan ut i alla 
år”, säger markägaren, som bott i närheten och sett 
båten ända sedan han var barn i slutet av 1960-talet. 
”Det är nästan som att den inte bryts ned, som de 
andra båtarna gör.”171

När han säger ”de andra båtarna” syftar han framför 
allt på de som brukat användas i Tubod, och särskilt 
det båtvrak som fortfarande idag återfinns invid den 
mur som kringgärdar det lilla fiskeläget. Det är resterna 
av en gammal gotländsk tvåmänning som ligger här. 
Att döma av flygfoton tillgängliga via Lantmäteriets 
hemsida har den inte legat där särskilt många decen-
nier, för den finns inte med på bilderna från 1975.172 
Numera är den ändå tämligen sammanrasad, med 
tunna spant och bord spretande ikapp med törnen och 
rester av hoprullat stängsel som trasslar sig över delar 
av skrovet. En och annan som nåtts av ryktet om en 
förmodad flyktbåt på platsen har förväxlat dessa två 
båtar, som ligger knappt hundra meter ifrån varandra, 
och om man inte så noga lägger märke till båtarnas 
art är det inte alls särskilt konstigt. På sommaren, när 
strandgräset vuxit upp, är den större av dem knappt 
synlig där den ligger, för sig själv och ett stycke vid 
sidan om vägen som leder fram till fiskeläget.

Den som ändå stegar ut över strandtunet till den 
större av båtarna finner ett skrov som förmodligen 
inte har sin like på hela ön. Det är tillverkat helt i ek 
och trots att det är byggt på klink är allting ovanligt 
kraftigt dimensionerat. De galvaniserade nitar som 
håller ihop bordläggningen har så stora brickor att 
skrovet nästan ger intryck av att vara prickigt, och 
grova bultar och spikar håller den likaledes kraftiga 
intimringen på plats. Några bastanta, fyrkantshuggna 
balkar som bildat ett sorts fackverk i båtens inre 
kan precis skönjas i marknivån, och kanske gömmer 
sig fortfarande resterna av en botten lite längre ned 
under torven. I för och akter finns i stort sett intakta 
tvärskott med öppningar, som att döma av rester av 

kasthakar en gång kunnat stängas med luckor. Inga 
som helst spår av framdrivning eller roder syns på 
den breda akterspegeln, men över den kröker sig 
en grov rorkultsliknande spak som i sin aktra ände 
avslutas med en stor blockskiva, som för att mata ut 
något tungt akteröver. Med sina över dryga nio meter 
över stäv och nästan fyra meter breda sidor är den 
utan tvekan en av de största och stadigaste av alla de 
kvarlämnade flyktbåtarna på ön. Men vilket slags 
båttyp det egentligen handlar om är svårt att avgöra.

Av lokalbefolkningen är båten känd som ”Ryssen”. 
Inte för att den skulle vara rysk, utan för att det var så 
man i folkmun ofta kallat sådant som haft med Est-
land eller Baltikum att göra. För det är därifrån folket 
i bygden har gissat att den kommit. Den anlände i 
mitten av 1940-talet, tom på folk, men med en ode-
tonerad handgranat och en massa blodiga gasbindor 
ombord. I relingssidorna fanns två stora skador, som 
fortfarande är tydligt synliga. Det ser nästan ut som 
om något monster tagit en stor tugga i varje sida, 
och förmodligen är det spår efter någon grov projek-
til, som susat genom skrovet.173 Det är på grund av 
dessa skador, som gjort båten obrukbar, som den blev 
liggande på platsen utan att återanvändas. Traktens 
barn började istället leka i den och det var alltid 
välbetat runt omkring, eftersom fåren som gick på 
det trädlösa strandtunet brukade söka skugga under 
relingssidorna.174

Här på de sydöstra delarna av Gotland var flyk-
tingströmmen från Baltikum först inte lika kännbar 
som den var utmed de nordöstra kusterna. Men under 
hösten 1944 och våren 1945 kunde man se lämmel-
tåg av evakueringsfartyg som strök förbi Gotlands 
sydspets, då tyskarna drog sig tillbaka från Baltikum. 
Flera flaskposter som kastats ut av balter på väg till 
Tyskland guppade iland, ofta med en önskan om att 
upphittaren skulle meddela bekanta att de ännu var vid 
liv.175 Just utanför Tubod fiskades två flaskposter upp, 
en lettisk och en estnisk. Den förstnämnda innehöll 
en hälsning från det lettiska polisregementet samt 
ett emblem som sprättats loss från en uniform, och 
den sistnämnda en lapp på vilken man kunde läsa:

Vi är estländare, färden går mot det okända på ett 
tyskt fartyg, vi är utan hembygd och har redan 
tidigare släpats bort från vårt fosterland och nu 
för man oss alltjämt vidare. Estniska män! Visa 
estniskt mannamod!
Klockan 20.15, på havet den 2 oktober 1944.176

De tumultartade dagarna kring Tysklands kapitu-
lation i maj 1945 inträffade sedan vad som ibland 
har kallats ”den andra flykten” till Gotland, då tyska 
soldater men också civila, i huvudsak lettiska flyk-
tingar, angjorde den sydöstra kusten. Många av dem 

Bild 3.9. Blockskivan i aktern (båt 29). Foto: Anneli Karlsson, 
Sjöhistoriska / SMTM.
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kom från Kurlandsfickan, som Tyskland hållit in i 
det sista. I ett försök att pröva om det är tänkbart att 
båten kan relateras till de här händelserna sågar jag 
några träprover, för att genom dendrokronologisk 
analys få kunskap om båtens ursprung. Analysen ger 
inget resultat.177

Där emot kan konstateras att den båt som senare flöt 
iland och blev liggande i Tubod inte var den enda som 
kom till trakten med tydliga sår efter kriget och med 
spår av blodspillan ombord. Den 9 maj strandade en 
stor motorbåt med 150 letter ombord vid en grusbank 
alldeles utanför Tubod, och några kilometer norrut, 
till Ronehamn, ankom tre stora landstigningsbåtar 
med några tiotal civila letter samt hundratals tyska 
soldater, av vilka många var sårade och några döda. 
Vid Faludden, några kilometer söder om fiskeläget, 
strandade ett par dagar senare en bogserbåt, som tagit 
en 15 meter lång landstigningsbåt på släp. Denna 
hade attackerats av såväl flyg som torpedbåtar, varvid 
fler än 30 personer hade dödats och många sårats.178

Såväl bogserbåten som landstigningsbåten, som 
var av järn, verkar så småningom ha sjunkit på plat-
sen.179 Från dessa har dykare bärgat en bajonett, som 
numera förvaras på Gotlands försvarsmuseum.180 Det 
finns också andra spår av krigets dödsryckningar på 
södra Gotland: gravar över tyska soldater och rester 
av ett läger där de överlevande internerades.181 Men 
med de fortfarande synliga skadorna i skrovsidan 

bevarar båten i Tubod på ett sällsynt sätt en otäck 
ögonblicksbild av krigets slutskede. Den ligger där 
på stranden som ett gigantiskt fossil och minner om 
ett våldsamt förflutet.

När jag för första gången besöker båten sommaren 
2018, är gräset på tunet gulbränt efter den varmaste och 
torraste sommaren i mannaminne. När jag kommer 
tillbaka i februari, för att ta träproverna från skrovet, 
är det nytt värmerekord. Gräset är fortfarande lika 
gult, men fåren är borta och vägen ned till fiskeläget 
är översvämmad. Stora vattenpölar breder ut sig runt 
båtens akter och det ser nästan ut som om den är i 
färd med att driva iväg igen, kanske för att dyka upp 
på någon annan strand utmed någon av Östersjöns 
kuster. För att ta mig ut till båten torrskodd måste 
jag balansera på strandvallen, som fortfarande ligger 
som en skyddande mur mellan skrovet och havet. De 
understa tvärbalkarna, som under vintern är delvis 
sjödränkta, visar sig i stort sett vara i nyskick när jag 
sågar i dem, och jag slås av hur friskt virket i båten 
överlag verkar vara, även om jag begränsar ingreppet 
till de delar som börjat lossna och hör till de mindre 
välbevarade partierna.

Det är tydligt att den här kraftiga båten trots allt 
är en överlevare. Den är så pass robust byggd att om 
den bara lämnas åt sig själv kommer den sannolikt 
att finnas kvar långt efter det att alla som använt den, 
eller senare tänkt på den som ett av krigets offer, gått 

Bild 3.10. I relingen midskepps saknas två stora sjok efter en förmodad skottskada (båt 29). Foto: Anneli Karlsson. Sjöhistoriska / SMTM.
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ur tiden. Inom överskådlig tid kommer den att ligga 
skyddad här, utan att röra mer på sig. Men det är 
inte uteslutet att den en dag kanske gör det. Flygfo-
ton avslöjar att båten faktiskt inte har legat alldeles 
stilla sedan den kom till Tubod. Åtminstone vid ett 
tillfälle sedan 1958 har havet vridit den ett kvarts 
varv eller mer.

Då låg den fortfarande alldeles vid strandlinjen, 
men sedan dess har stranden byggts på och ändrat 
form.182 Om det stämmer som FN:s klimatpanel 
uppskattar, att havet vid slutet av seklet kommer 
att ha stigit över en halv meter, kanske till och med 
bortåt en meter, är det inte omöjligt att båten återigen 
börjar röra på sig och kanske rent av ger sig av, efter 
att någon storm brutit igenom strandvallen, spolat 
bort sedimenten och sjösatt skrovresterna.183 Båtens 
dagar som funktionsduglig må vara över, men den 
kan mycket väl leva vidare ändå, som drivgods eller 
som översvämmat vrak på havsbottnen.

Under sina besök till den nordnorska stranden – 
som hade kunnat vara nästan vilken havsstrand som 
helst – konstaterar Þóra Pétursdóttir att det är just 
de varaktiga, seglivade tingestar hon finner bland 
strandgods och strandstenar som tydligast visar att 
ingenting egentligen är statiskt, utan hur allt är på 
drift bortom vår kontroll.184 Det är en tanke som 
också utvecklats av Sara Ahmed, fast då snarare i 
fråga om människans villkor, och inte tingens. I sitt 
resonemang använder hon just båten som en allegori 
om den mänskliga tillvaron, och menar att även om 
framtiden alltid är svår att förutse vill vi gärna tro att 
vi kan kontrollera våra båtar. Att försöka göra det är 
också helt nödvändigt, menar hon, för somliga fram-
tidsscenarier är definitivt bättre än andra. Det finns 
framtider som är värda att styra mot, på samma sätt 
som det är klokt att försöka styra bort från andra. 
Och även om saker och ting i slutänden sällan blir 
riktigt som vi trodde, är just själva känslan av att vi 
kan kontrollera vår färd, eller våra båtar som hon 
säger, en viktig nyckel till lycka. Att staka ut kursen 
och färdas mot ett önskat mål är grundläggande för 
människans välbefinnande.185

Även om vi inte kan veta säkert, kan vi föreställa 
oss ungefär vilka val de människor som senast färda-
des i båten i Tubod stod inför, vilken framtid de ville 
undvika och vilken de istället siktade mot. Vi vet också 
att försöket att nå dit inte verkar ha lyckats. Stående 
vid det kraftiga ekskrovet, som för närvarande funnit 
ro på strandtunet, och som har alla förutsättningar 
att bevaras i många århundraden framåt, är det lätt 
att börja undra över vilken framtid vi styr mot idag, 
var morgondagens konflikter kommer att bryta ut 
och mellan vilka stränder framtidens klimatflyktingar 
kommer att färdas. Det är frågor båtvraket i Tubod 
kan väcka, men förstås inte besvara.

Två döende livbåtar
Den kanske mest välkända av de påstådda flykt båtarna 
på Gotland är den som återfinns i utkanten av det 
numera övergivna fiskeläget Vikstadar i Boge söder 
om Slite (båt 25). Även om den ligger lite avsides till 
är den förhållandevis välbesökt och ett populärt motiv 
att fotografera. Då och då dyker den upp på sociala 
medier, och den finns även med som ett besöksmål 
på hemsidan Guteinfo, som presenterar sig som Got-
lands största portal för turistinformation.

Anledningen till att den är så pass känd har för-
modligen att göra med att den är skyltad. En ganska 
lavbevuxen och kraftigt lutande skylt står nedkörd 
genom en öppning i båtens uppochnedvända skrov. 
”Flyktingbåt” står det med stora bokstäver på skylten, 
och därunder ytterligare några upplysningar:

Under åren 1943–44 kom mer än 10 000 baltiska 
flyktingar till Gotland. De kom i farkoster av de 
mest skiftande slag, ofta bara i enkla små roddbåtar.

Vid krigets slut överlämnades båtarna till det 
forna Sovjetunionen, endast ett fåtal blev liggande 
kvar på de gotländska stränderna.

Denna båt är en av dem som blev kvar – låt 
den få vara ifred och dö värdigt här på stranden.
Hembygdsföreningen

När jag frågar runt om båtens historia i den lokala 
hembygdsföreningen visar det sig ganska svårt att få 
ytterligare information om vad som egentligen är 
känt om båten. Ingen av de jag kontaktar säger sig 
veta något om dess bakgrund, eller för den delen om 
skyltningen. Det närmaste jag kommer är en tidigare 
ordförande, som drar sig till minnes att det funnits 
lite olika teorier om båten, även om han inte själv 
kan redogöra för dem. De flesta ansåg att det var en 
flyktbåt, minns han, men samtidigt påpekar han att 
det inte är alldeles säkert att det var så. Nu har hur 
som helst alla som vetat något om detta gått ur tiden 
och han kan själv inte minnas mer, det är honom 
för avlägset, som han säger. Hembygdsföreningen 
grundades 1977, men skyltens formulering om ”det 
forna Sovjetunionen” avslöjar att den måste ha satts 
upp någon gång efter 1991, då unionen föll samman. 
Att döma av skyltens skick har den funnits på platsen 
i åtskilliga år. Men vem satte upp den, och vad var 
det de visste, eller trodde sig veta, om båten som vi 
inte vet idag?

Vikstadar är en plats där fisk tidigare brukade lan-
das. Spår från denna tid är en äldre bod, som håller på 
att förfalla, och rester av bryggor och uppdragnings-
platser. På stranden finns också ett par nyare bodar, 
några plastskrov och en eldstad, som vittnar om senare 
användande. Den skyltade båten har att döma av det 
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nedbrutna skicket varit övergiven i åtskilliga decen-
nier. Flygfoton över det forna fiskeläget bekräftar att 
båten legat precis på stället åtminstone sedan 1975. 
På fotona från den tidigare överflygningen år 1958 
är den däremot svårare att upptäcka. Den ser inte ut 
att ligga exakt på samma plats, men några meter åt 
sidan syns en vit fläck, som skulle kunna vara den 
här båten – kanske fortfarande med spår av ljus färg 
på skrovet.186

Den som besöker Vikstadar idag hittar båten lite 
i utkanten av strandtunet, vid kanten av strandsko-
gen och lite avsides i förhållande till övriga båtar 
och bodar, precis så där som ofta verkar vara fallet 
med båtar som sägs vara flyktbåtar. Om det är så att 
främmande båtar regelmässigt brukat placeras lite 
vid sidan om, eller om det tvärtom är själva läget 
som väckt misstankar om att dessa båtar skulle vara 
främmande, går inte att säkert svara på. Men pre-
cis som andra påstådda flyktbåtar gett exempel på 
skvallrar kvarlevorna av båten om att den faktiskt 
inte riktigt verkar höra hemma där den ligger. Redan 
vid ett snabbt ögonkast kan man se att båten inte är 
avsedd för fiske.

Båten är uppdragen på strandtunet med aktern 
pekande mot havet. Borden är silvergrå, men tittar 
man noga kan man ana spår av ljus målarfärg. Mid-
skepps har skrovet knäckts, och flera bord har loss-

nat. Genom de öppningar som bildats kan man se 
in i båtens innandöme. Under det uppochnedvända 
skrovets skyddande valv har ett litet miniatyrland-
skap av sand och småsten bildats. Små sedumväxter 
sträcker sig mot ljusstrimmorna som letar sig in genom 
springorna i skrovet och en vildkaprifol spirar upp 
genom öppningarna, klänger sig fast runt förstäven 
och klättrar vidare upp på informationsskylten. Ett 
myrsamhälle har också funnit skydd under båten, och 
en myrstig leder in vid relingen till en stack i fören.

Här och var har delar av skrovets inredning rasat 
ned på marken, och förmodligen trivs även båt delarna 
i den här torra och skuggiga miljön, för virket ser 
förvånansvärt friskt ut. Tunna, basade spant löper 
över de smala bordgångarna. På andra ledden löper 
en bred vägare, som burit upp såväl längsgående som 
tvärgående tofter. Resterna av kistbänkar kan också 
anas i halvdunklet, utmed skrovsidorna. Vid för- och 
akterstäv hålls ändskeppen ihop av ett par ordentliga 
fastbultade järnanordningar, ett par lyftbultar, som 
fortsätter upp till relingsnivå, och ett ovanligt kraf-
tigt kölsvin, som bultats till kölen, avtecknar sig i 
det uppochnedvända skrovets krön. De aningar som 
redan båtens skrovform och smala ekbord ger upphov 
till förstärks av vad som avslöjas interiört. Det är ett 
skrov byggt på varv, med tofter för många passagerare. 
Och, inte minst, med särskilda förstärkningar och 

Bild 3.11. Båten i Vikstadar på Gotland har sjunkit ihop, men stävarna står fortfarande i givakt tack vare de bägge lyftbultarna i för och 
akter (båt 25). Foto: Anneli Karlsson, Sjöhistoriska / SMTM. 
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anordningar för att kunna hänga i en dävert. Det är 
en båt från ett stort fartyg, en livbåt.

De flesta som passerar platsen tänker nog inte på 
att det är just en livbåt som är uppdragen på stranden. 
Det är visserligen tydligt, men bara om man intresserat 
tittar efter. Klart iögonfallande är däremot skylten, 
som direkt fångar besökarens uppmärksamhet och 
låter antyda att det är något viktigt, något speciellt 
med den här båten. Texten på skylten deklarerar klart 
och tydligt att det är en baltisk flyktbåt.

Skyltar är ett särskilt tydligt exempel på hur ting 
kan påverka människors tänkande och handlande. 
De styr våra vägar, riktar vår uppmärksamhet och 
nästan prackar olika budskap på förbipasserande. 
De kan bidra till att muta in platser, stabilisera olika 
ordningar och upprätthålla förbud eller säkerhet. De 
har en unik förmåga att utöva sin påverkan även när 
själva avsändaren inte är närvarande, och tillverkas 
de i beständiga material kan de fortsätta att göra så 
under mycket långa tidsperioder. Att skylta en plats 
kan vara en sorts maktutövning, precis som resan-
det av monument. För skyltarna förändrar inte bara 
landskapet och rummet, utan har också potential att 
ta kontroll över människorna som rör sig i det och 
inympa olika intryck och impulser i oss.187

Ett exempel på en välkänd skylt från litteratu-
rens värld är den fornminnesskylt som utgör själva 
incitamentet till handlingen i Stig ”Slas” Claessons 
berömda roman Vem älskar Yngve Frej? från 1968. 
Boken kretsar kring några landsbygdsbor, som blivit 
kvarglömda i moderniseringens och urbaniseringens 
kölvatten och som känner att deras värv förpassats till 
historiens sophög. Sedan en av dem fått impulsen att 
resa en hänvisningsskylt med texten ”fornminne” vid 
landsvägen, börjar nyfikna besökare strömma till den 
förut bortglömda byn. Under loppet av den sommar 
då handlingen utspelas blir stämningen kring den 
husgrund som får agera det uppdiktade fornminnet 
Yngve Frejs grav (inte efter sagornas sveakung utan 
efter en strävsam man som de äldre byborna påstår 

sig minnas från sin barndom) allt mer förtätad och 
sentimental. Det är tydligt att skylten och ”fornmin-
net” får påtagliga och delvis oförutsedda effekter i 
byn. Det skapar sammanhållning och ingjuter stolthet 
samtidigt som det också bryter bybornas isolering.

Utan vidare jämförelser kan man konstatera att 
skylten i Vikstadar och den gamla båt den pekar ut 
som flyktbåt bidrar till att skapa ett besöksmål och 
ett intresse för en historia som till stora delar faktiskt 
verkar ha glömts bort, precis som i fallet med Yngve 
Frejs grav. Skylten får det att verka så säkert att det 
vackra lilla skrovet verkligen är resterna av en flykt-
båt. Sättet på vilket den har körts ned genom skrovet 
tycks riktigt nagla fast identiteten, nästan som om 
den vore ett öronmärkt kreatur.

Men den som låter blicken svepa över skrovet 
upptäcker snart att där också finns andra påskrifter, 
som kanske inte är lika iögonfallande som skylten, 
men som också vill upplysa om båtens historia. På 
styrbords bog, den sida som vetter mot det öppna 
strandtunet, dit vägen leder ned och där övriga båtar 
och bodar ligger, har någon präntat ”KARL” med vit 
målarfärg, och därunder ”ROSTOCK”. Påskriften är 
helt uppenbart sekundär. Den vita texten sitter alldeles 
för långt ned, och dessutom har båten förmodligen 
haft ett vitmålat skrov, som livbåtar brukar. Ännu 
närmare kölen finns ytterligare en påskrift, som är 
så vittrad att den nätt och jämnt syns; ”Dec 1944” 
står det. Eftersom siffrorna finns i bottnen under 
vattenlinjen, och dessutom är skrivna för att läsas när 
båten ligger upp och ned, verkar den här påskriften 
ha gjorts vid ett annat tillfälle. Någon, eller kanske 
snarare några, har uppenbarligen varit angelägna om 
att föra vidare sin kännedom om båten, efter det att 
den dragits upp på land, dess färg flagnat och even-
tuella beteckningar försvunnit.

Samtidigt är det något som skorrar här. Uppgifterna 
som fästs på båten – skyltens text och påskrifterna – 
verkar ge delvis olika besked om dess identitet och 
ursprung. Det är nästan som om en liten kamp mellan 
åtminstone två alternativa sanningsanspråk utspelas 
på och kring båtens skrov. ”En flyktingbåt från Balti-
kum”, trumpetar skylten, medan påskrifterna på själva 
bordplankorna lite mera lågmält men likafullt envist 
förespråkar att båten är tysk och från Rostock.

En kontroll i skeppslistor från tiden visar att det 
bara fanns ett registrerat fartyg vid namn Karl och 
med Rostock som hemmahamn i trafik vid den här 
tiden. Det var ångfartyget Carl Cords, som byggdes 
1910 och som ägdes av Cords rederi, som namngav 
alla sina fartyg med rederinamnet som tillnamn. Carl 
Cords var en för sin tid ganska typisk ångare, med 
ett mittbygge, fyra lastrum och några ljusmålade 
skeppsbåtar upphängda i dävertar på bryggdäcket i 
aktern. Den 10 november 1944 torpederades fartyget 

Bild 3.12. Den förliga lyftbulten, som visar att båten firats från 
dävert (båt 25). Foto: Anneli Karlsson, Sjöhistoriska / SMTM.
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Bild 3.13. På den uppochnedvända båtsidan har någon präntat 
”Karl Rostock” och ”Dec 1944” (båt 25). Foto: Sten-Åke Stenberg, 
Most Photos.

av den sovjetiska ubåten SC-309 – en av de sovjetiska 
attackubåtar som tidigare samma höst, i enlighet med 
vapenstilleståndet med Finland, kunde passera ut i 
Östersjön efter att under två års tid varit instängd 
bakom tyska och finska ubåtsnät och minspärrar tvärs 
över Finska viken. Innan kriget var slut skulle SC-309 
hinna sänka tre större handelsfartyg, och Carl Cords 
blev ubåtens första offer.188

Numera ligger ångaren på drygt 30 meters djup 
mellan Liepaja och Ventspils utanför Lettlands kust. 
Ibland besöks den av dykare, som rapporterar om ett 
demolerat förskepp, men ett i övrigt ganska välbevarat 
skrov, som visserligen utsatts för souvenirplockning 
och delvis är insvept i trålgarn, men som ändå är 
ett uppskattat dykmål med möjligheter till genom-
simning in i gångar och prång.189 Och även det här 
vraket är skyltat. I skylighten över maskinrummet 
sitter en fastsurrad skylt med upplysningen: ”Privat 
område, Sergeis vrak.” En dykande före detta sovjetisk 
marinofficer gör anspråk på vraket, som han menar 
sig ha hittat och därför ha särskild rätt till. I likhet 
med hembygdsföreningens vädjan om att båten i 
Vikstadar ska få ligga i fred, vill Sergei inte att några 
besökare ska ta delar från Carl Cords vrakplats.190

Det ligger nära till hands att tro att den eller de 
som skrev ”KARL” och ”ROSTOCK” och kanske 
även ”Dec 1944” på skrovet hade sett eller hört talas 
om något igenkänningsmärke, som knöt båten till 
Carl Cords. Tidsmässigt skulle det mycket väl kunna 
stämma, att någon av Carl Cords båtar anlände till 
Gotland i december 1944, några veckor efter torpe-
deringen. Men varifrån kommer då uppgiften att 
båten skulle vara en flyktbåt?

I slutet av oktober 1944 rapporterade den lokala 
dagstidningen Gotlands Folkblad att en grupp flyktingar 
kommit iland vid en fyrplats nästan fem mil söder om 
Vikstadar. Dessa hade berättat för fyrpersonalen där 
att de siktat ytterligare några flyktbåtar ute till havs, 
och detta, påpekar tidningen, tycks bekräftas av att 
det under den gångna helgen flutit iland tre tomma 
”flyktingbåtar”, som man skriver, i Friggårdsviken 
vid Vikstadar. Samma dag rapporterar tidningen Got-
länningen att en styrhytt tillhörig några lokala fiskare, 
som försvunnit till havs utan spår i det hårda vädret en 
dryg vecka tidigare, påträffats i samma vik. I samband 
med undersökningen av detta spår efter de saknade 
fiskarna konstaterades även att tre främmande båtar 
drivit iland i viken. Sammanlagt framgår av tidning-
arnas uppgifter att det rörde sig dels om en 22 till 23 
fot lång roddbåt med åror och en frälsarkrans, dels en 
skeppsbåt målad i gult och vitt och slutligen också en 
större fiskebåt, som enligt Gotlänningen var av ett slag 
som ofta användes vid flyktingtransporter, och som 
därför sågs som ett direkt bevis på att några flyktingar 
fått sätta livet till under överfarten.191

Det är frestande att anta att den ilandflutna gulvita 
skeppsbåten, som enligt tidningsnotiserna drev in nära 
Vikstadar med kölen i vädret, skulle vara en av Carl 
Cords båtar. Men så kan det inte vara, för strand fyndet 
gjordes mer än en vecka innan Carl torpederades. 

Det verkar nästan otroligt att ytterligare en liten 
båt från ett fartyg flutit in i viken, med bara några 
veckors mellanrum. Å andra sidan är det ett faktum 
att inte mindre än tre båtar och en styrhytt, alla vad 
det verkar alldeles utan inbördes samband, faktiskt flöt 
iland här inom loppet av bara en enda helg. Vem vet 
hur många tomma båtar som kom iland under den 
här höstens övriga dagar, men som inte sammanföll 
med andra incidenter av nyhetsvärde, och därför aldrig 
gav anledning till några tidningsskriverier?

Hösten 1944 var en turbulent tid på Östersjön, 
med både civila och militära, små och stora, båtar i 
rörelse. Samtidigt som allt fler baltiska flyktingar sökte 
sig över havet pågick överskeppningen av tusentals 
finska krigsbarn. Delar av Röda arméns Östersjöflotta 
hade tagit sig ut från Finska viken och utmanade för 
första gången det tyska herraväldet över Östersjön. Den 
tyska sjötrafiken å sin sida hade också intensifierats, 
när en storskalig evakuering av Baltikum inleddes. 
Läget var minst sagt spänt. Ännu fler minor lades ut, 
flyktbåtar beströks med automateld och såväl tyska 
som sovjetiska torpeder hotade sjöfarten. På grund 
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av ökad risk för krigshandlingar stängdes alla svenska 
hamnar för utrikessjöfart. Sedan Tyskland utökat sitt 
operationsområde ända fram till Sveriges territorial-
gräns, och förklarat att samtliga fartyg som befann 
sig inom operationsområdet skulle angripas utan 
föregående varning, tvingades den svenska sjöfarten 
söka sig in mot kusterna. Men inte heller där var 
säkerheten garanterad. I september skapade bomb-
ningen av evakueringsfartyget Moero svarta rubriker i 
dagspressen, och i november skakades Sverige av sänk-
ningen av Gotlandsbolagets passagerarfartyg Hansa, 
på resa mellan Nynäshamn och Visby. Bortom den 
svenska horisonten pågick ständiga sänkningar och 
krigshandlingar, som inte alltid nådde de gotländska 
kustbornas kännedom. Det gjorde däremot en del av 
vrakspillrorna, som var resultatet av de tragedier som 
utspelades till havs. Ibland var det bara kläder eller 
utrustning som flöt iland, ibland små motorbåtar, 
men ofta var det just skeppsbåtar eller livbåtar.

Huruvida det är riktigt att benämna sådana båtar, 
som ursprungligen hört till större fartyg, för flykt-
båtar är inte alltid lätt att säga. Några, däribland 
det torpederade handelsfartyget Carl Cords båtar, 
var det inte – såvida de inte först flöt iland någon-
stans utmed Lettlands kust och där blev de flyktbåtar 
många människor så desperat sökte efter. Andra båtar, 

som kom från evakueringsfartyg med baltiska civila 
och militärpersonal, vilka försökte undkomma de 
sovjetiska framryckningarna genom att retirera till 
Tyskland, kan kanske i vidare bemärkelse kallas för 
flyktbåtar. Detsamma kan i så fall också gälla de båtar 
som uppges ha gått förlorade under de operationer 
som den hemliga underrättelse- och hämtningstrafik 
som gick mellan Gotland och Lettland genomförde.192

Flyktbåtar eller ej – vad som i alla fall kan sägas om 
de här livbåtarna, som under 1944 drev in tomma mot 
den svenska ostkusten, var att de, i bjärt kontrast till 
de indrivande flaskposterna, var ett slags dödsbud eller 
åtminstone ett tecken på att en olycka hade inträffat. 
Närmare än så är det svårt att komma Vikstadarbåtens 
förflutna. Det bord på vilket månaden och året står 
skrivet har under senare år börjat lossna från skrovet. 
De påmålade siffrorna har redan nästan blekts bort, 
precis som minnet av båtens historia. Förmodligen 
kommer ingen att fylla i namnet och hemorten igen 
den dag de inte längre är läsbara, och det är tveksamt 
om någon kommer att resa en ny informationsskylt 
när den lutande skylten slutligen fallit. Kanske finns 
det då inte ens något skrov kvar att skriva en skylt om.

Den lokala seden på Gotland att uttjänta båtar ska 
visas respekt genom att inte eldas upp eller huggas 
sönder införlivar uppenbarligen även båtar av främ-

Bild 3.14. Lastångfartyget Carl Cords byggdes 1910 och torpederades i november 1944 mellan Liepaja och Ventspils. I akterskeppet 
skymtar en livbåt upphängd i dävertar – kan det vara densamma som idag ligger uppdragen i Vikstadar på Gotland? Foto: Theodor F. 
Siersdorfer, Sjöhistoriska / SMTM. 
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mande ursprung, som den i Vikstadar. ”Låt den få vara 
ifred och dö värdigt här på stranden”, vädjar skylten 
till besökarna. Som om den fortfarande är litegrann 
vid liv och bara sakta släpper det ifrån sig. Det är en 
fin tanke, att en livbåt verkligen har ett slags liv och 
att dess död skulle vara något relativt, en process som 
sker över en längre tid, till skillnad från den död som 
drabbar skeppsbrutna.

Nästan två mil söderut, mellan Hammarudden och 
Garnudden norr om Katthammarsvik, ligger en båt 
som fått vara ifred och dö på stranden, just så som skyl-
ten vid Vikstadarbåten uppmanar till (båt 26). Några 
detaljer om dess historia är inte längre kända, men i 
trakten omtalas den sedan gammalt som en baltisk 
flyktbåt, som alltsedan kriget legat på platsen.193 Inga 
andra båtar finns i närheten, utan båten ligger alldeles 
ensam, knappt hundra meter från stranden, på en flack 
och trädlös udde utan vare sig vägar eller bebyggelse 
– undantaget ett av beredskapstidens kulsprutevärn 
med skottgluggarna riktade mot havet. På 1980-talet 
var förskeppet fortfarande någorlunda intakt, men 
numera är båten så gott som helt bortvittrad, och de 
få bevarade delarna ligger platt på marken. Vore det 
inte för några få mer motståndskraftiga metalldelar, 
och närboendes utpekande av platsen, skulle det vara 
nästintill omöjligt att lokalisera båtens sista viloplats.

Men även om mycket lite återstår av båten, är just 
de få bevarade delarna tursamt nog bärare av en del 
information. De lite märkliga metalldelar som bitvis 
avtecknar sig ovan mark, lyftbultarna från båtfirnings-
anordningen, är nämligen i det närmaste identiska med 
de som fortfarande sitter på plats i båten i Vikstadar. 
Resterna av ett extra kraftigt kölsvin med kvarsit-
tande bultar har även sina direkta motsvarigheter i 
Vikstadarbåten. Även här utanför Katthammarsvik 
har det uppenbarligen funnits en livbåt som omtalats 
som flyktbåt. Det faktum att de bevarade delarna, 
inklusive en förstäv, dessutom verkar ligga i mer eller 
mindre ursprungligt läge, indikerar även att de bägge 
båtarna skulle kunna vara av ungefär samma storlek: 
lite drygt sex meter.

Om båten i Vikstadar idag är en av Gotlands 
mest kända utpekade flyktbåtar, är tvillingbåten vid 
Garnudden definitivt en av de minst kända. De få 
och delvis övervuxna resterna ger på sätt och vis 
en bild av Vikstadarbåtens framtid och tillstånd ett 
par decennier från nu. Som parallell får de också 
Vikstadarbåten att framstå i delvis ny dager och ger 
upphov till fler frågor. Hur ska man förstå förekoms-
ten av inte bara en, utan två vad det verkar närmast 
identiska livbåtar utmed kuststräckan? Har de något 
samband? Och är det en slump att bägge relaterats till 

Bild 3.15. De få resterna av livbåten på Garnudden är knappt synliga i strandgräset, men lyftbultarna är fortfarande snudd på intakta 
(båt 26). Foto: Mirja Arnshav.
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flykten från Baltikum? Eller är det helt enkelt så, att 
den en gång talrika ankomsten av flyktbåtar till ön 
lagt grunden till ett folkminne, som delvis brett ut 
sig på bekostnad av en annan historia; nämligen den 
om de många sänkningar och krigshandlingar som 
skedde ute till havs, utom åsyn för gotlänningarna?

De icke-frånvarande
I officiella register över baltiska flyktbåtar finns det 
endast en båt som uppges ha flutit iland tom. Det rör 
sig om en sju meter lång motorbåt, med ett två meter 
stort hål i ena sidan, som drev in till Svartlöga i Stock-
holms skärgård i december 1944 och som registre rades 
som ett vrak, troligen av estniskt ursprung.194 Men 
spåren av ilanddrivna båtar på stränderna visar att de 
tomma båtarna förmodligen var långt fler än vad som 
kom till myndigheternas kännedom och fäste sig i 
arkivens minne. Hur många sådana flyktbåtar som 
egentligen drev in till Sveriges kust under krigsåren, 
och hur många av dem som finns kvar idag, finns det 
ingen som kan svara på.

De tomma båtar som jag uppmärksammar ovan 
verkar som regel ha lämnats på platsen där de flöt iland, 
och aldrig mera använts – men kanske inte primärt 
av känslomässiga skäl, utan därför att de helt enkelt 
varit skadade och obrukbara. Trots att flera båtar flöt 
iland på stränderna kring Vikstadar finns bara en av 
dem kvar på platsen, vilket betyder att de övriga måste 
ha flyttats eller återanvänts. Båten i Sjaustru fortsatte 
också att användas under en tid, innan den till slut 
lades upp för en sista vila. Den pietetsfulla hänsyn 
som numera visas dessa båtar, när de behandlas som 
fredade, verkar med andra ord ha tilltagit med åren.

Som enskilda lämningar betraktade framstår de 
här båtarna idag som mer eller mindre kontextlösa. 
Höjer man blicken finns det naturligtvis ett större 

mönster av andra vrak och kulturhistoriska läm-
ningar som de kan relateras till, men det är en mer 
abstrakt tanke, och kanske inte direkt det man i första 
hand upp lever på plats. Där slås man snarare av att 
dessa båtar avviker från allt det som finns omkring 
dem – inte för att de är båtar, utan för att de är av 
ett annat slag. De befinner sig till synes utkastade 
i en främmande terräng, där de verkar ha hamnat 
av faktorer över vilka deras människor inte kunnat 
råda. Vad gör en båt med drag från södra Östersjö-
regionen i ett gotländskt fiskeläge, och vilken rela-
tion har egentligen en ilanddriven skeppsbåt, som 
under veckor villat runt på havet vind för våg, till 
den omgivande miljön?

Avsaknad av rumsliga sammanhang och samband 
med omgivande lämningar har ofta ansetts som en 
svår brist inom arkeologin. Men samma avsaknad 
av kontext, om vi vill kalla det så, kan också ses som 
något meningsbärande i sig själv. Tänk på när per-
sonliga föremål, till exempel en barnsko, grävs upp i 
förintelseläger, skriver arkeologen González-Ruibal. 
Som få andra fynd kan sådana ting förmedla en insikt 
om att de ryckts från ett förväntat sammanhang och 
tvingats till en för dem främmande miljö, där de inte 
alls hör hemma. Just den insikten, om att något är 
fel, att något stört tingens och människornas tillvaro, 
framkommer särskilt tydligt just genom de ting som 
berövats sin kontext.195

Det har ibland påtalats att det förflutna inte kan 
anses vara helt över så länge som det finns lämningar 
och historiska spår kvar, och att traumatiska episoder 
verkar ha en särskild benägenhet att dröja sig kvar 
som en olustig och ibland nästan lite kuslig närva-
ro.196 I historieforskningen har sådana här tillstånd, 
när det förflutna inte riktigt vill sjunka undan utan 
på olika sätt fortsätter att genomsyra människors 
tillvaro, ibland uttryckts med termen icke-frånvaro.197 

Bild 3.16. Skiss över båtresterna vid Garnudden (båt 26). 1. Förstäv 2. Förliga lyftbulten 3. Bordplanka 4. Kölsvin 5. Fyllnadstimmer 6. 
Aktre lyftbulten med lyfthake. Skiss: Mirja Arnshav & Niklas Eriksson.
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Just så kan man kanske tänka på de tomma båtarna. 
De tillhör på samma gång både det förflutna och 
nuet, och de som färdades i dem är visserligen fysiskt 
frånvarande men ändå på sätt och vis närvarande, 
åtminstone i tanken.

Arkeologer som studerat lokala minnen av gömda 
massgravar från det spanska inbördeskriget har kon-
staterat att människans kunskap om traumatiska 
kulturarv påverkar hennes upplevda landskap. Från 
att gravplatsernas lägen varit kända och ingått som 
självklara referenspunkter i den vardagliga miljön, 
där många av offrens anhöriga levt vidare, tenderar 
de att förskjutas mot periferin i takt med att min-
nets detaljer bleknar bort. Även om kunskapen om 
de hemliga gravarnas existens lever kvar efter flera 
generationer, förläggs de felaktigt längre bort från 
bebyggelsen, ofta med svepande hänvisningar om att 
de finns ”någonstans i bergen”. Kanske kan den här 
tendensen förstås som en vilja att skjuta ifrån sig det 
obehagliga, eller ett uttryck för svårigheten att ta in 
att lämningar som vittnar om våld och död faktiskt 
kan finnas just på den egna trygga bakgården.198

Till skillnad från de dolda massgravarna har de 
ilandflutna baltiska flyktbåtarna alltid varit synliga, 
och har på så vis envist fortsatt att påminna om de 
tragedier de varit inblandade i. Och även om dessa 
i det här fallet faktiskt hände ”någonstans i bergen”, 

eller rättare sagt ute till havs, många gånger utan vitt-
nen, har båtarna tagit med sig minnet av tragedierna 
in mot bebodda trakter.

Det greppet – att synliggöra det som sker utan-
för vårt blickfång – har på senare år ofta använts av 
såväl konstnärer som stadsguider och museer, som 
velat belysa tragedierna på Medelhavet och diskutera 
migration till EU genom att låta autentiska flytväs-
tar, flyktbåtar eller gravar med drunknade migranter 
ta plats i Europas centrum, på platser där många 
människor kommer i kontakt med dem. När så sker 
blir tragedierna mer påtagliga för gemene man. Sam-
tidigt blir också de autentiska tingen och kropparna 
till representanter för ett kollektiv och fungerar som 
ett slags ställföreträdare för alla de migranter som 
omkommit under överfarten.199

På samma sätt kan den som besöker de tomma 
flyktbåtarna idag känna att dessa inte bara talar för 
den egna besättningen, utan för alla dem som kriget 
drev ut på Östersjön i små båtar och som försvann i 
djupet. När man väl invigts i deras mörka historia är 
det lätt att känna att det vilar något kusligt över de 
här båtarna. Även om det inte säkert går att säga att 
de utgör spår av flyktingtragedier till havs, går det, 
med något undantag, inte heller att avfärda tanken. 
Vi vet inte att de inte är det. De lämnar oss i en 
olustig ovisshet.

Bild 3.17. Ingen vet hur många av de baltiska flyktingarna som omkom ute till havs. Foto: Anneli Karlsson, Sjöhistoriska / SMTM.
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kapitel 4

Fragment i förvar

där fragmenteringen varit en konstruktiv handling 
snarare än en destruktiv process. I det arkeologiska 
källmaterialet finns det belägg för att fragment använts 
redan under förhistorisk tid för att skapa och upp-
rätthålla relationer mellan individer och grupper.204 

Under de galjonsfigurprydda segelfartygens tid lär 
sjömän ibland ha huggit loss små bitar från galjons-
bilden med förhoppning om att de skulle skänka 
dem lycka när de gick iland. Senare blev ofta själva 
galjonsbilderna avskilda från fartyget, för att pryda 
trädgårdar eller minna om svunnen segelsjöfart i 
sjöfartsmuseer runt om utmed kusterna. Att dessa 
skulpterade och bemålade figurer i möjligaste mån 
har sparats är inte förvånande. De är så uppenbart 
bearbetade, så tydligt avläsbara och på samma gång 
så symboliska.205 Men vilka har incitamenten varit 
för att spara delar av flyktbåtarna? Hur har delarna 
kommit dit där de befinner sig idag? Vad betyder de 
i sina nuvarande sammanhang och vilka historier 
bär de med sig?

Många av de flyktbåtar som blev kvar i landet efter 
båtutlämningen finns inte längre. De övergavs redan 
vid ankomsten, eller så användes de för en tid men 
slopades sedan – för att fisket upphörde, för att bättre 
båtar gjort intåg på marknaden eller för att deras skick 
helt enkelt blivit för dåligt. Så småningom skaffades 
de sorgliga resterna bort som avfall, eller så förvand-
lades de helt till mull. Sådana båtar låg i många år i 
Simrishamn i Skåne (båt 32)200, i Hamra på Gotland201 
och på många andra ställen utmed Sveriges ostkust. 
Idag är de helt borta.

Men ibland finns faktiskt delar av de bortgångna 
flyktbåtarna kvar, små spillror som tagits tillvara och 
sparats medan båtarna i övrigt försvunnit. I Grissle-
hamn norr om Stockholm fanns en gång en motorbåt 
av vilken bara en liten träbit och motorn återstår (båt 
9). Inte långt därifrån fanns fram till 1980-talet också 
en roddbåt, från vilken spegeln i fören och några 
bitar av borden bärgats (båt 8). Och i ett garage på 
Gotland finns en järnskoning till en köl från en båt 
som tidigare låg uppdragen på Ekevikens strand men 
som numera är helt borta (båt 20).

Vad blir egentligen kvar när bara ett fragment 
kvarstår, vad finns då kvar utöver det rent uppenbara? 
Det kan faktiskt vara en hel del, om man får tro fors-
kare som intresserat sig för fragment och fragmente-
ring. De har påpekat att föremål kan vinna och inte 
bara förlora mening genom att sönderdelas. Att det 
ofullständiga lockar till en större mångfald av tolk-
ningar, att glappet mellan vad som var och vad som 
är lämnar utrymme för fascination och fantasi. Att 
fragment ibland kan ha särskilda estetiska kvaliteter 
men också en särskild förmåga att härbärgera minnen. 
Och att de inte sällan kan peka mot något större och 
mer komplext än den helhet de en gång var del av.202

Att arbeta med fragment är därför ett ofta använt 
grepp inom litteraturen och konsten, men också inom 
arkeologin och museisamlingar.203 När arkeologer 
arbetar med fragment handlar det ofta om bitar av 
föremål och byggda strukturer som blivit kvar mer eller 
mindre av en slump. Men i vissa fall kan fragmenten 
också vara resultatet av ett avsiktligt sönderdelande, 

Bild 4.1. På Sjöfartsplatsen i Simrishamn fanns tidigare en båt 
som dokumenterades av Sjöhistoriska museet år 1962 (båt 
32). Till bilder na har antecknats: ”Klinkbåt från Balticum i vilken 
baltiska flyktingar tagit sig över till Skånes östkust.” Båten föll 
sönder av sig själv ungefär kring millennieskiftet. Där ska också 
ha funnits en skylt med den ungefärliga texten: ”I den här båten 
flydde x personer från Baltikum till Sverige och friheten.” Foto: 
Nils Nilsson, Sjöhistoriska / SMTM. 
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En mystisk man med en ovanlig båt
Den båt vars köl var skodd med den järnskena som 
numera förvaras i ett uthus på Gotland anlände till 
Fårö en eftermiddag i augusti 1942 (båt 20). Då var 
fort farande flyktingar någonting ovanligt, och för 
Erik Nordström, som bodde på orten, var det första 
gången han siktade en flyktbåt:

Ville Nordström och jag var ute på åkern och körde 
halm. Plötsligt fick vi se en båt som såg ovanlig 
ut och som betedde sig ovanligt. Båten var lång 
och smal och kom smygande utmed land, och det 
var en ensam man i den. När båten nådde land 
hoppade mannen ur, sköt iväg båten och sprang 
iväg med ett paket i famnen.206

Båten var inte bekant på trakten, den kunde inte tas 
för en lokalt byggd Fåröbåt och den såg inte ut att 
ägna sig åt fiske. Fårö var dessutom militärt område, 
dit utländska medborgare inte ägde tillträde. Vad var 
det egentligen som försiggick här? Var det en kanon 

som skymtades ombord? Männen på stranden blev 
misstänksamma och skyndade upp till affären för 
att låna telefonen och anmäla det inträffade. De 
blev då beordrade att oskadliggöra båten, så att den 
mystiske främlingen inte skulle kunna fly, samtidigt 
som stabschefen vid KA 3 i Fårösund meddelade 
landsfiskalkontoret att ”en rysk motorbåt” anlänt till 
Fårö och påbörjade förberedelser för en skallgång.207

De Fåröbor som fick i uppdrag att ta hand om 
båten kunde snart konstatera att det som hade sett ut 
som en kanon bara var en länspump av fyra hopslagna 
bräder. Och när mannen påträffades senare samma 
kväll, visade det sig att han var en estnisk medbor gare, 
som inte medförde något annat än lite proviant, kläder 
och några värdelösa tyska krigsmynt. Vid det förhör 
som följde framkom att han hette Voldemar Avloi, 
var 18 år gammal och utbildad trädgårds arbetare och 
biskötare. Sedan tyskarnas ankomst hade han hållit 
sig gömd i skogarna, då han fruktade att bli fängs-
lad eller satt i tvångsarbete. Flykten hade påbörjats 
några veckor tidigare, då han hade lämnat Pärnu och 
så småningom nått Ösel, där han efter en tid fick 

Bild 4.2. Flyktbåten som vid sin ankomst väckte dramatik på Fårö blev senare känd som fiskebåten Ormen Långe och fick en löstagbar 
hytt (båt 20). Teckning i privat ägo signerad ST -58. Foto: Anneli Karlsson, Sjöhistoriska / SMTM. 
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Bild 4.3. Metallskenan som löpte under köl och akterstäv, och 
på vilken rodret häktades fast, är idag det enda som finns kvar 
av den båt med vilken 18-årige Voldemar Avloi ensam flydde 
till Fårö (båt 20). Foto: Anneli Karlsson, Sjöhistoriska / SMTM.

tillgång till en bekants båt och slutligen kunde sätta 
kurs västerut.208

Om Avloi någonsin återvände till Fårö är ovisst, 
men kvar blev båten, som Charles ”Challen” Ekström 
– en av bärgarna – senare köpte av landsfiskalen i 
Slite och döpte till Ormen Långe. När tullare några 
år senare ändå spårade upp båten och ville beslagta 
den och lämna ut den till Sovjetunionen protesterade 
Charles och visade sitt kvitto för landsfiskalen, som 
lyckades utverka att båten till slut fick bli kvar. Det 
var en motorbåt på cirka sju till åtta meter och, som 
namnet antyder, var den ganska smal, med en avtag-
bar ruff i aktern. Från början hade den en bensintank 
med en inskription på ryska,209 men motor och tank 
byttes senare ut. Charles använde i många år båten 
till laxfiske, men till slut drogs den upp på stranden 
vid Ekeviken på Fårö.

Idag finns ingenting alls kvar av skrovet. Eller 
nästan ingenting. För kölskoningen, den metallskena 
som löpt under kölen för att skydda den från slitage, 
hittade Charles son senare i pappans förråd på går-
den. Uppenbarligen hade Charles sparat den för att 
den kunde vara bra att ha, tror sonen, och skrattar 
lite åt de äldre Fåröbornas vana att spara och återan-
vända alla möjliga material och föremål. Själv har han 
också valt att behålla kölskenan, trots att han inte har 
några förhoppningar om att den ska bli nyttig igen. 
För honom handlar det mer om ett minne. ”Det är 
ju historia lika bra som den där båten i Slite”, säger 
han och syftar på den på Gotland mer allmänt kända 
flyktbåt som står uppställd som ett monument vid 
hamnen utanför samhällets sjöfartsmuseum (båt 24).210

Men medan båten i Slite har ett skrov av metall, 
har Charles båt numera ett skrov av luft. Det låter 
kanske inte som så mycket för världen, men behöver 
faktiskt inte betyda att den är alldeles osynlig. Man kan 
jämföra med de berömda rekonstruerade vikingaskep-
pen i Vikingeskibsmuseet i Roskilde, där ett ramverk 
av metallskenor fått ersätta de saknade borden och 
spanten och låter båtarnas form framträda. I Charles 
båt är förhållandena tvärtom – här saknas träet helt, 
medan det är metallen som är original. Kölskoningen 
och skäddan bildar en linje som låter oss ana något 
av den försvunna båtens konturer, nästan som om 
någon dragit ett par tunna tuschstreck men sedan 
lämnat illustrationen ofärdig.

Att det skulle vara något ”ovanligt” med båten är 
däremot inget man kan se utifrån själva kölskenan. 
Men bara det att den finns, att den tagits tillvara och 
har en plats i ett uthus, avslöjar ändå att det är något 
speciellt med den. Och visst bär den på en ovanlig 
historia. År 1942 var flyktingankomster fortfarande 
en ganska obekant företeelse på Fårö. Under de föl-
jande åren skulle tusentals andra baltiska flyktingar 
stiga iland på Fårös stränder. Utmed vissa kustpartier 

tilldelades hushållen till och med extra kaffekuponger 
av kristidsnämnden, för att de titt som tätt fick öppna 
sina kök för frusna människor på flykt.211 Men berät-
telsen om den första estniska flyktingen som kom till 
ön verkar vara en av dem som tydligast etsat sig fast 
i bygden, och det är mycket möjligt att det faktum 
att hans båt blev kvar på ön har bidragit till det. När 
historien återberättas ingår i alla fall båtens upp  -
dykande och dess fortsatta öde – hur den övertogs 
av en Fåröbo, användes i laxfisket och slutligen drogs 
upp för gott – som en given del av historien.212

Flykt i fem knop
Samma år som den första estniska flyktbåten siktades 
på Fårö byggdes en båt på den lilla ön Odensholm 
utanför Estlands nordvästra kust, just där Finska 
viken möter Östersjön (båt 9). På ön levde sedan 
gammalt en svenskspråkig befolkning, som mestadels 
livnärde sig på säljakt och fiske. Vid den här tiden 
fanns på holmen tretton gårdar (eller egentligen sju, 
men några var delade) och en befolkning på drygt 
hundra personer.213 Samtliga hade avhysts under 
den första sovjetiska ockupationen, då en militärbas 
anlades, och nu hade de just börja återvända. Sakta 
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men säkert påbörjades arbetet att återställa de sköv-
lade gårdarna och att få igång det för försörjningen så 
viktiga fisket. Men framtiden verkade ytterst osäker. 
Det var andra gången på bara ett par decennier som 
Odensholmsborna fått lämna sin ö för krigets skull, 
och många fruktade att fronten skulle vända söderut 
igen och att ön återigen skulle bli en krigsskådeplats.214

Som många andra estlandssvenskar hoppades 
därför Odensholmsborna på att en gång för alla få 
flytta över till Sverige. Men den svenska hållningen 
var fortfarande att man måste avvakta utvecklingen. 
Under tiden skickades hjälpsändningar till svensk-
bygderna. Till Odensholm, där samtliga kvarlämnade 
båtar förstörts av de retirerande ryska trupperna, 
sändes sju Solomotorer, encylindriga tvåtaktare på 
fyra hästkrafter. Tanken var att dessa skulle under-
lätta den ansträngda livsmedelsförsörjningen (vilket 
även uppskattades av tyskarna, som sålde fångsterna 
genom en fiskeriförening). Det blev bråttom att bygga 
passande båtar, och så byggdes den lilla båten som i 
Sverige skulle komma att kallas Aftonsnäckan215 och 
som var ungefär sex meter lång.216

Våren 1943 kom en order om att alla estniska unga 
män skulle anmäla sig till tyska armén. Odensholms 
ungdomar fick tillfälligt uppskov, eftersom de var 
fiskare och bidrog till folkförsörjningen. Samtidigt 
insåg de att uppskovet bara var tillfälligt. När som 
helst kunde de bli inkallade, och då med största sanno-
likhet skickas till fronten vid Leningrad.217 En kväll i 
början av sommaren beslöt sig därför nio unga män 
i tjugoårsåldern att ge sig av till Sverige. ”En vacker 
junikväll funderade vi grabbar hur vi skulle rymma 
över till Sverige. Vi hade nämligen dagen förut varit på 
fastlandet och hört att mobiliseringen skulle börja när 
som helst, så vi trodde nog det vara bäst att komma 
undan alltsammans”, berättar Valter Vesterbom, som 
blev den i sällskapet som efter ankomsten till Sverige 
redogjorde för flykten.218

Att obemärkt lämna Odensholm var inte det lät-
taste. Eftersom ön var så pass liten – inte ens 5 kilometer 
lång och bara lite drygt 1,5 kilometer bred – var den 
lätt att övervaka för den tyska vaktposten. Odens-
holmsbornas egna båtar hade på order av tyskarna 
förts samman till en och samma uppläggningsplats, 
och patrullbåtar kretsade utanför ön dag som natt. 
Dessutom var nätterna ljusa så här om sommaren.219

De unga männen väntade till kvällen. Då smög 
de hemifrån, skyndade till hamnen, bröt upp dörren 
till fiskeriföreningen och tog ett fat fotogen. Två av 
båtarna, en från Nibondas gård och en från Nigårds, 
gjordes i ordning. Till sist kapades även tyskarnas 
telefonledning. Det var under stor sinnesrörelse som 
bägge båtlagen lade ut från stranden. ”Det glömmer 
vi aldrig hur bitter avskedsstunden var, men här var 
ej annat val och det tjänade ingenting till att tänka 

på det, för det är nog bäst att rädda sig, den som 
rädda sig kan”, som Valter uttryckte det.220 Vid det 
här laget hade natten hunnit bli så mörk som den 
kan bli i juni.

Mörkret har alltid skapat möjligheter att und-
komma överhetens vakande öga. Och just därför har 
makten också varit intresserad av att skingra mörkret, 
för att förhindra brott och kontrollera ljusskygga 
individer. Forskare som studerat spritsmugglingen 
över Östersjön på 1920- och 1930-talen har visat att 
kontrollen av det marina gränslandskapet innebar ett 
spel med ljus och mörker. Smugglare färdades i skydd av 
mörkret, medan tullare arbetade med strål kastare och 
ficklampor. Bägge parter vidtog också olika åtgärder 
för att minska motorljuden från de egna farkosterna. 
Att kunna färdas tyst, för att antingen smyga sig på 
eller smyga sig förbi sina antagonister, var en stor 
fördel. Men kanske ännu viktigare var hastigheten, 
där snabbgående båtar gjorde det möjligt att åka ifrån 
förföljare eller hinna upp de förföljda.221 

Samma taktiska förhållanden som präglade sprit-
smugglingen från Baltikum till Sverige åren innan 
kriget gällde också för de som under ockupationsåren 
försökte fly över havet, och för dem som var satta att 
hindra flyktförsöken. Men medan de professionella 
smugglarna färdades i snabbgående racerbåtar, fick 
de flyende hålla till godo med små fiskebåtar som 
tuffade fram i sakta mak.

De två båtar som lämnade Odensholm i juni 1943 
var varken snabba eller tysta. För att åstadkomma 
minsta möjliga motorljud startades därför bara den 
ena motorn, där avgasröret först hade lindats med en 
blöt hopvikt tygsäck. Båten från Nibondas gård, med 
fyra av männen ombord, togs på släp. Men ekipaget 
gick olidligt långsamt, bara i några få knops fart. 
Efter en stund startade de därför även motorn på den 
andra båten. Det bullrade till, och i den stilla natten 
fortplantades motorljudet snabbt över vattnet. Den 
tyska vaktposten avfyrade en lysraket som fick himlen 
att ljusna, och de flyende trodde för en stund att det 
var ute med dem. Medvetna om att de var upptäckta 
fortsatte de ändå flykten – i några få knops fart.222 
”Vi styrde vidare, för vi kunde inte tänka oss att gå 
tillbaka”, förklarar Valter.223 Till deras lättnad kom 
ingen efter dem, och båtarna kunde försvinna bort i 
mörkret ute till havs.

Så grydde morgonen, efter vad som verkat som en 
onaturligt lång natt. Men nu var båtarna inte längre 
dolda av mörkret och så länge de befann sig utanför 
finskt vatten riskerade de att attackeras antingen av 
tyska eller sovjetiska enheter. ”Äntligen blev klockan 
tre, i öster färgades himlen röd av de första solstrålarna 
och vi visste alla att snart var den mörka natten förbi. 
Måtte lyckan ännu stå oss bi några timmar kanske vi 
då voro i säkerhet”, skriver Valter. ”Några båtar hade 
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vi inte sett till, men värst för oss var flygmaskinerna. 
Timmarna gick, vi stirrade ut i diset med ögon, som 
voro halvblinda av vågskum.” 224

Till allas lättnad siktades till slut de finska skären, 
och båtarna lade om kursen och styrde västerut ”dolda 
i den finska skärgården mellan de väldiga gråa klip-
porna”, som det står i Valters redogörelse. Säkrast var 
att inte ge sig till känna, eftersom de inte kunde vara 
säkra på hur finska myndigheter skulle agera om de 
fick kännedom om flyktföretaget. Men dagen blev 
regnig och dimmig, och ingen verkade uppmärk-
samma de två små båtarna. Natten tillbringades i en 
folktom bod i den åländska skärgården. Här kunde de 
genomvåta och uttröttade unga männen pusta ut, och 
anspänningen släppte: ”På kvällen innan vi lade oss 
till vila, hade vi alla ett utmärkt humör så vi skrattade 
och skämtade så glädjen stod högt i tak.” Nästa dag 
sken solen och så fortsatte färden mot Sverige. En 
halvmil från den svenska kusten blev de uppfångade 
av en svensk patrullbåt och förda i hamn.225

En av de som färdades i båten från Nibondas gård 
– den som byggdes till den svenska Solomotorn 1942 
och vars motorbuller fick den tyska vakten att skjuta 
lysraketer – var Ernst Brus. Han var uppvuxen på 
Nibondas, hade tillsammans med övriga öbor tvingats 
flytta ifrån holmen när den militariserades och sedan, 
precis som många andra estniska och estlandssvenska 
män, hållit sig gömd i skogarna under resten av den 
första sovjetiska ockupationen. Efter att de ryska sol-
daterna drivits iväg hade han återvänt till Odensholm 
och tilldelats ett armévapen och lite ammunition 
av tyskarna, med uppgiften att skjuta varningsskott 
om ryssarna åter siktades. Geväret tog han med sig 
ombord den där kvällen när Odensholms unga män 
bestämde sig för att fly undan militärtjänstgöring, 
men han släppte det i vattnet med pipan först så snart 
de nått säkerheten.226

Vid ankomsten till Sverige var han 21 år. Den nya 
hemorten blev Grisslehamn, där han ägnade sig åt 
torskfiske och säljakt. Flyktbåten behöll han och gav 
namnet Aftonsnäckan. När den så småningom tjänat 
ut drogs den upp på land, och till slut eldade Ernst 
upp den.227 Den låg i vägen och i Estlands kustbygder 
var det brukligt att varje år göra ett bål av de båtar 
som tjänat ut.

Det är nu mer än 40 år sedan resterna av Afton-
snäckan blev aska, berättar en av Ernsts söner. Men 
när han ärvde huset efter pappans bortgång hittade 
han ändå några delar av båten, delar som Ernst valt 
att spara, och som nu är i sönernas förvar. Dels fanns 
motorn kvar, dels en liten del av båtens intimring, 
där siffrorna 42 karvats in med sirlig stil i träet.228

Inristningar i form av årtal, båtbyggarens initi-
aler eller gårdens bomärke har alltid varit vanliga på 
allmogebåtar. Ofta har inristningen gjorts på stam-

kraften, centrerad i båten och placerad så att den varit 
väl synlig för de ombordvarande. Precis var i båten 
det lilla trästycket med inskriptionen 42 har suttit är 
svårt att säga. I ena änden kan man ana konturerna 
av ett genomgående hål med svagt välvda kanter 
runt. Möjligen har trästycket från början utgjort den 
övre änden på ett spant. Ett dokumenterat särdrag 
på en del av Odensholms sprisegelförsedda båtar var 
att spanttopparna hade hål, ”gat”, där skotet kunde 
löpa.229 Båtar brukar vara symmetriskt ordnade, och 
det är mycket möjligt att en inskription funnits även 
på andra sidan hålet, och att det är årtalet 1942 som 
åsyftas. Det var året då livet på Odensholm började 
om, då familjerna kunde återförenas och flytta tillbaka 
till sina hem, återuppföra de nedbrända gårdarna och 
återta fisket. Det var också då båten som senare blev 
Ernsts flyktbåt byggdes – kanske av honom själv eller 
av äldre släktingar.

Att Ernst senare, innan båten eldades upp, sågat 
ut just siffrorna 42, indikerar att han fäst särskild vikt 
vid inskriptionen. Det är också tydligt att det endast 
är själva inskriften som Ernst varit mån om att spara, 
och inte båtdelen som sådan. Timret är tvärt avsågat 
på vardera sidan om siffrorna, med bara några få centi-
meters marginal. Ändå är träet som siffrorna är ristade 
i inte bara ett betydelselöst underlag. Tvärtom har 
inskriptionens materiella sida både varit en förutsätt-
ning för dess tillkomst och tillfört ytterligare mening. 
Det är som en del av en båt inskriptionen blivit till, 
och det är i egenskap av sådan som trämaterialet blivit 
bärare av särskilda erfarenheter.

Fragmentet indikerar också att just den här båten, 
som Ernst använde för flykten till Sverige, betydde 
något alldeles särskilt för honom. Och säkert visste han, 
precis som observerats av flera humanistiska forskare, 
att ting, miljöer och fotografier kan underlätta ett 
återvändande till det egna förflutna och fungera som 
ett sätt att bearbeta både ljusa och mörka minnen.230 
Många år senare återvände Ernst till det lilla ensliga 

Bild 4.4. En son till Aftonstjärnans ägare håller i den bevarade 
delen av pappans flyktbåt (båt 9). Båten byggdes på Odensholm 
1942. Foto: Anneli Karlsson, Sjöhistoriska / SMTM. 
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skäret utanför Kökar för att titta på den bod där han 
och kamraterna vilade och torkade sina kläder under 
passagen över Ålands skärgård.231 Och när flyktbåten 
inte längre kunde bevaras, valde han, i enighet med 
pars pro toto-logiken, där delen får spegla helheten, 
att låta ett litet avsågat stycke representera den båt som 
skulle bli aska. I kraft av sin historia räckte ett litet 
trästycke för att påminna om vad som varit – även 
sedan både båten och tiden gått vidare. Den utvalda 
delen blev en minnessak och som sådan ännu mer 
meningsbärande än när den utgjort en funktionell 
del av en båt.

Med motorn förhåller det sig troligen delvis annor-
lunda. Båtskrov och deras motorer har sällan samma 
livscykel – ibland överlever båten flera motorer, ibland 
är det tvärtom motorerna som får flytta från båt till 
båt, i takt med att dessa blir dåliga och slopas. Motorer 
brukar som regel tas ur uttjänta båtar, av praktiska 
skäl. Dels kan de ju inte brinna upp eller ruttna bort 
som resten av båten, dels har de ofta ett visst värde. 
Många estlandssvenskar hade sedan uppväxten som 
vana att ta tillvara och återanvända saker och ting. Och 
kan man inte få liv i en motor kan man åtminstone 
använda den till reservdelar. Det är därför tveksamt om 
den sparade motorn från början hade ett lika affektivt 
värde som den sparade skrovdelen. Förmodligen var 
det mer praktiska överväganden som spelade in när 

motorn ställdes undan. Idag är det däremot nära till 
hands att betrakta familjen Brus bevarade Solomotor 
som ett föremål som fångar centrala delar av historien 
om estlandssvenskarnas flykt till Sverige.

Solofabriken i Borlänge var innan krigsutbrottet 
en av landets största tillverkare av båtmotorer och 
särskilt inriktad på marinmotorer för mindre bruks-
båtar. Motorerna var driftssäkra och starka vid låga 
varv. De blev mycket uppskattade och såldes inte 
bara över hela Sverige, utan gick också på export. 
Bara ett halvår innan kriget bröt ut lanserade fabri-
ken sin sista motorserie, S-typen. Dessa motorer var 
kompakt byggda, tog liten plats och förutspåddes bli 
storsäljare. Men på grund av bränslebrist och leve-
ranssvårigheter gick båtmotorproduktionen under 
de kommande åren på sparlåga. Istället fick fabriken 
ställa om till krigsproduktion, med tillverkning av 
granater, sotluckor för gengasaggregat och annat.232

Att inte mindre än 47 båtmotorer nådde Estlands 
svenskbygder mitt under brinnande krig har att göra 
med den tidigare nämnda svenska hjälpkommitté, 
som bildades 1941 för att stödja estlandssvenskarna 
i deras svåra situation. De senaste tre åren före kriget 
hade skördarna varit klena. Fronten hade sedan gått 
tvärs över Estland, och ockupanternas rekvisitioner 
var stränga.233 För att mildra nöden organiserades 
på privat initiativ en hjälpsändning med allehanda 

Bild 4.5. De svensktillverkade Solomotorer som skickades i en hjälpsändning till estlandssvenskarna för att underlätta försörjningen kom 
nästan undantagsvis tillbaka till Sverige kort därefter, då fiskebåtarna blev motoriserade flyktbåtar. Foto: Mirja Arnshav. 
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förnödenheter, som införskaffats med hopskramlade 
medel. Initiativtagaren bakom insamlingen, majoren 
Carl Mothander, berättar:

Det var mycket olika ting som hopades i vårt 
magasin i Stadsgården: traktorer och tröskverk, 
symaskiner och slipstenar, knappnålar och sy -
grejor, alla slags järnvaror för bygge och hantverk, 
socker och sättpotatis, Röda Korsets sjukstugu-
grejor och en personbil för sjuktransporter, några 
lådor av någon from stiftelse skänkta biblar och 
några tusen volymer nyare svensk litteratur. […] 
Framme på fördäck paraderade hundra tunnor 
salt sill […]. Dessutom några ton begagnade klä-
der och skor, vartill en omtänksam givare fogat 
en tunna magpulver. Det lastrum som blev över 
fylldes med jordbruksredskap […].234

Båtmotorer som också ingick i hjälpsändningen hade 
Solofabriken generöst sålt till hjälpkommittén endast 
för arbetskostnaden.235 Den stora uppskattning dessa 
motorer rönte i svenskbygderna är omvittnad, och 
eftersom så gott som alla estlandssvenskar lämnat 
sitt hemland innan kriget var slut – inte sällan med 
hjälp av motorerna – var de kanske också de föremål 
som visade sig komma till störst nytta. Visserligen 
var de små motorerna som skickats från Sverige 
inte avsedda för flykt, utan för det kustnära fisket 
– båtarna som byggdes för att passa deras kapacitet 
var för klena för att korsa det öppna havet och för 
långsamma för att undkomma kustbevakningen – 
men Solomotorerna kom tillbaka till Sverige, mer 
eller mindre allihop. De var på många sätt vinstlot-
terna i hjälpsändningen, biljetter till friheten. Och 
för Ernsts del kan man säga att det kom att stämma, 
det som stod i försäljningsbladet: ”Men motorn blir 
icke blott en prydnad för Er båt, utan vad viktigare 
är: den kommer att bli Er till verklig glädje och nytta 
under många år framöver.” 236

Tjärstrykning vid sommarnöjet
När konstnären Folke W:son Berg 1946 skaffade sig 
ett sommarställe vid kusten strax norr om Grissle-
hamn, låg det en liten övergiven roddbåt nere vid 
stranden (båt 8). Båten låg på rätt köl, uppdragen 
på land och fastkedjad kring ett träd. Det såg nästan 
ut om den fjättrats vid trädet för att inte spolas bort 
i någon storm, där den låg med fören mot stranden. 
Havet utanför ligger öppet, utan skyddande skär, 
men med ett bälte av skummande bränningar. Redan 
vid måttliga vindar tornar stora vågor upp sig och 
bryter in över strandens hällar och stenar. Men där 
finns också en smal öppning mellan två branta hällar, 
precis lagom bred för att en liten båt ska kunna ta sig 

igenom och dras upp på den strandremsa av småsten 
och grus som bildats mellan klipporna.

På platsen fanns sedan tidigare några militär-
baracker, varav en blev Bergs ateljé och sommar-
boende. Av folk på orten fick Berg veta att båten hade 
kommit från Estland med flyktingar några år tidigare. 
Vilka som kom med den, varför den lades upp här och 
om det var militären som låste fast den runt trädet 
förtäljer däremot inte historien. Kanske hade en eller 
flera flyktingar verkligen lyckats ta sig iland på denna 
ogästvänliga strand, eller kanske hade militären tagit 
hand om båten och flyttat den hit för att hålla den 
under uppsikt – en uppgift som inte var ovanlig vid 
ostkustens militärförläggningar – eller för att använda 
den som arbetsbåt (jfr båt 30). Grisslehamn var efter 
kriget en av flera uppsamlingsplatser för beslagtagna 
flyktbåtar. Före repatrieringen fanns sammanlagt 14 
sådana båtar upplagda på orten – 13 motorbåtar och 
1 segelbåt. Men dessa hämtades allihop för att föras 
tillbaka till Sovjet, och var de sedan blev av är ovisst.237

Den lilla oregistrerade roddbåten blev däremot 
liggande kvar, fjättrad under sitt träd, alltmedan åren 
gick. Den användes inte, men sjönk heller aldrig 
riktigt in i bakgrunden, som något förgivettaget och 
osynligt. Tvärtom inbjöd den till att låta tankarna 
vandra, och det råder inget tvivel om att familjen på 
sommarnöjet hade en särskild relation till den. Folkes 
son Björn Berg, som bland annat är känd för att ha 
illustrerat böckerna om Emil i Lönneberga, gjorde 
1973 en teckning av den. På teckningen kan man se 
en liten bukig roddbåt, plattgattad och rundbottnad, 
med en roddtoft, ett par tullfästen och en masttoft 
som ser ut att ha hamnat lite för långt akterut. Skrovet 
är fortfarande intakt, men i babordssidan har en 
glipa öppnat sig mellan borden. Runt om båten har 
rotskott och annan vegetation börjat springa fram, 
och från trädet, i vilken den förtöjts, har vuxit ut en 
gren som nästan ser ut att pressa båten mot marken.

Det kanske mest slående med den avtecknade båten 
är hur liten den är. Det verkar nästan orimligt att en 
så liten båt skulle ha tagit sig hela vägen över havet. 
Även om de flesta flyktbåtar var små, framgår det av 
arkivmaterial och fotografier att de i regel var försedda 
med motor. Men inte alla – en och annan roddbåt 
finns faktiskt listad bland de beslagtagna båtarna, och 
det finns flera berättelser om människor som rodde 
hela vägen över havet, eller hissade ett litet segel på 
en avtagbar rigg av sådant slag som en gång hört 
till den övergivna båten på familjen Bergs tomt, att 
döma av hålet i den förliga toften på Bergs teckning. 
Om båten lagt ut någonstans från Estlands kust med 
kurs mot Finska viken, har den finska och åländska 
skärgården erbjudit skydd under stora delar av fär-
den, och endast etappen mellan Estland och Finland 
och mellan Åland och Grisslehamn har behövt göras 
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över öppet hav. Under goda väderförhållanden kan en 
sådan delsträcka tillryggaläggas under en dagsseglats. 
Dessutom finns också möjligheten att båten kom som 
följebåt till en större, motordriven farkost.

Att närmare avgöra vad för slags båt det var som 
Berg dokumenterade med sin teckning är inte helt 
enkelt. Den ser egentligen ut som vilken roddbåt som 
helst, och där finns inget som särskilt pekar mot ett 
estniskt ursprung. Kunskapen om Estlands minsta 
bruksbåtar är visserligen långt ifrån fullständig, men 
utmed Estlands kust brukade de minsta båtarna, till 
skillnad från den på familjen Bergs tomt, vara spets-
gattade. Vissa sorter, till exempel rupan, lådjan och 
vissa arbetsbåtar, byggdes med akterspegel, men hade 
då en förstäv och var alltså spetsiga fram. Det förekom 
dock undantag. Ett sådant exempel var Runölådjan 
(även kallad nåpa eller napa), som lite modifierad 
såldes på båtmarknader i Sverige och som vanligtvis 
byggdes med förstäv, men som i vissa fall kunde ha 
en liten spegel framtill.238 Däremot var plattgattade 
roddbåtar – ökstockar, som de kallades i trakten – 
med både för- och akterspegel en vanlig syn bland 
Grisslehamns bryggor, vilket inte minst framgår av 
Folke W:son Bergs egna målningar.239

Den övergivna roddbåten i Grisslehamn inspirerade 
inte bara till en teckning, utan också till en dikt av 
Sven Halldén. Han ingick precis som Berg i Dagens 

Nyheters Namn och nytt-redaktion, där han under 
signaturen GAUT knåpade ihop verser varje måndag. 
Någon gång i mitten av 1970-talet besökte han, vad 
det verkar, kollegan Berg på dennes sommarnöje och 
beskådade den lilla båten – eller om han helt enkelt 
nöjde sig med att titta på Bergs teckning. 1976 infördes 
i alla fall teckningen och versen tillsammans i Dagens 
Nyheter, under rubriken ”Flyktingbåten”:

Båten som bar över Östersjön
var inte större än så.
Här får den murkna, landfast och grön,
men en aning besvärlig ändå.
För den påminner om var Litauen fanns
och var Estland och Lettland låg
som en orealistiskt förhoppningsfull krans
av nationer på eget bevåg.
Sånt passar sig inte att knysta om
i supermakternas tid.
vi söker oss säkrare gräl, liksom,
än de gamla, här hemmavid.240

Att skriva historia, eller för den delen tillbakablickande 
betraktelser, är att skriva om ett sammanhang i ett 
annat. När Halldén skrev versen var det kalla kriget 
sedan decennier tillbaka ett faktum. Nya supermakter 
och nya allianser hade uppstått bland andra världs-

Bild 4.6. Teckning signerad Björn Berg, Grisslehamn 13 maj 73, föreställande båten på dennes landställe (båt 8). Längst ner har Berg 
skrivit ”den gamla flyktingbåten”. © Bildmakarna Berg AB. 
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krigets segrare. Genom Östersjön, som tidigare varit 
en förbindelselänk mellan öst och väst, löpte järnridån. 
Att de små baltiska staterna, med sitt strategiska läge 
vid Östersjökusten, någonsin skulle kunna bli fria 
igen kändes för många avlägset.

I versen är därför den lilla båten inte bara en över-
given båt, utan också en spegling av hur västvärlden 
övergivit de baltiska länderna, och en påminnelse om 
att den tid då små nationer kunde finnas ”på eget 
bevåg” var förbi. Den vittnade i första hand inte bara 
om en enskild båts färd över havet, eller ens om den 
baltiska flyktingströmmen i stort, utan uttolkades 
som fragment av en krossad nation, och ett offer för 
supermakternas och kommunismens hårda nävar. 
Båten var, i Halldéns ögon, precis ett sådant slags 
lämning som vi gärna blundar för, eftersom dess 
inneboende utsagokraft skaver mot rådande politiska 
ordningar241 – i det här fallet den svenska undfallen-
heten gentemot Sovjetunionen. Men i kalla krigets 
antikommunistiska retorik var det också vanligt att just 
baltflyktingar exploaterades i media för att framhäva 
kommunismens grymhet och låta mottagarlandet 
framträda som humanitärt.242

Nästa gång den illustrerade dikten figurerade i 
offentligheten – den här gången på sociala medier – 
var kalla kriget över. Världen hade då hunnit bevittna 
ytterligare två gigantiska båtflyktingkatastrofer. Först 
efter det kommunistiska maktövertagandet i Laos, 
Kambodja och Vietnam. Mellan 1977 och 1979 gav 
sig nästan 300 000 vietnameser iväg över havet som 
en reaktion på ett hårdnande förtryck, och någonstans 
mellan 30 000 och 40 000 av dessa beräknas ha avlidit 
under flykten. Nästa stora båtflyktingvåg inträffade i 
slutet av 1980-talet, sedan den organisation som FN:s 
flyktingorgan satt upp för att skapa säkrare flyktvägar 
ut ur Vietnam bröt samman.243

När Bergs ena dotter hösten 2015 återpublicerade 
den illustrerade versen på sociala medier, var det dock 
EU:s gräns genom Medelhavet som stod i centrum för 
båtflyktingproblematiken. Just 2015 mångdubblades 
överfartsförsöken plötsligt, bland annat på grund av 
konflikten i Syrien, till en fortfarande oöverträffad 
nivå med mer än en miljon båtburna migranter.244 
”Historien upprepar sig”, skrev hon, som en kom-
mentar till den rådande situationen, och ”Sverige 
fortsätter att välkomna flyktingar”.245

Att Sverige redan tidigare varit första mottagarland 
för flyktingar som kommit över havet, i stor skala 
under 1940-talet och därefter mer sporadiskt, verkade 
annars i viss utsträckning ha glömts bort när frågan 
om båtflyktingar åter blev aktuell. Så rapporterade 
Dagens Nyheter några veckor senare att en flyktingbåt 
för första gången anlänt till Sverige. Tidningen hade 
tagit del av en hemligstämplad underrättelserapport 
från polisens nationella operativa avdelning, där det 

rapporterades att en liten gummibåt med fem personer 
ombord anlänt till den lilla orten Skillinge i Skåne.246 
Avslöjandet fick stor uppmärksamhet i media, och 
flera tidningar ställde nu med påtaglig oro frågan om 
flyktingbåtar och människosmuggling skulle bli ett 
nytt modus i Sverige, som en reaktion på de hårdare 
gränskontrollerna.247

Att båtflyktingar får en särskild uppmärksamhet 
i media, även om de bara står för en mindre del av 
den totala illegala migrationen, är ett faktum som 
verkar skära genom historien. Både under det kalla 
krigets era och senare tenderar migration över havet 
att beskrivas som något särskilt hotfullt – inte sällan 
används metaforer som floder, vågor och strömmar, 
som för tankarna till en okontrollerbar naturkata-
strof.248 Men för familjen Berg verkar den lilla flykt-
båten på tomten ha skänkt ett delvis annat perspektiv. 
Åtminstone kunde den vittna om att båtflyktingar 
inte var en ny företeelse i Sverige, såsom artikeln i 
Dagens Nyheter låtit påskina.

Vid det här laget var dock den lilla roddbåten borta 
sedan länge. Björn Berg hade brukat tjärsmörja den 
ibland, för att själva vraket skulle hålla så länge som 
möjligt. Men till sist ruttnade det i alla fall bort, och 
idag syns inga spår alls på platsen där det brukade 
ligga. Men även i det här fallet räddades några delar 
undan förgängelsen av familjen i sommarstugan. Det 

Bild 4.7. Den sparade delen av fören och kättingen (båt 8). Foto: 
Anneli Karlsson, Sjöhistoriska / SMTM. 
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lilla framstycket med kedjan togs tillvara av Berg, och 
under många år låg det på en kakelugnshylla i hans 
ateljé i hemmet i Djursholm. Efter hans bortgång 
har båtdelen övertagits av ena dottern, som tog den 
tillbaka till stugan i Grisslehamn.249

En av sönerna, Torbjörn Berg, som är konstnär och 
skulptör, tog vara på de allra sista delarna av båten 
i slutet av 1980-talet. ”Den var helt slut då”, minns 
han, ”en sten hade tryckts upp genom bottnen under-
ifrån och där låg bara några få trädelar kvar.” Av dessa 
skapade han två skulpturer. Den ena påminde om ett 
relikskåp, sådana som brukar finnas i ryska kyrkor, 
och den finns numera hos en bekant i Berlin. Det 
andra verket är en parafras på det berömda konstver-
ket ”Dödens ö”,250 som målades i flera olika versioner 
av den schweiziske konstnären Arnold Böcklin på 
1880-talet. Gemensamt är ett svart vatten där en 
liten roddbåt närmar sig en naturhamn i en skräm-
mande klippö som reser sig ur havet. I aktern vrickar 
en rorsman båten, i fören står en helt vit skepnad 
– och mellan dem ligger en kista. I Torbjörn Bergs 
tappning är det istället de omhändertagna borden av 
flyktbåten som formar de mörka cypresserna på ön. 
En svart metalllåda motsvarar öns mausoleum, där 
en liten benknota kan vevas upp och ned, och havet 
är en mosaik.

Genom Bergs version av ”Dödens ö” har båtdelarna 
alltså åter sammanfogats, men nu i en ny ordning 
och form. Trots den totala omgestaltningen, och det 
alldeles nya sammanhanget, råder ändå ingen tvekan 
om att materialet i skulpturen är valt just på grund av 
sin speciella erfarenhet, att de betraktas som historiska 
reliker. ”Jag tyckte det skulle vara synd om båten helt 
skulle ruttna bort och försvinna”, säger konstnären 
och påminner om hur väldigt liten båten var och hur 
farlig resan måste ha varit.251

Flyktbåtar har inte bara inspirerat konstnärer, utan 
också författare. I litteraturen har flyktbåten liknats 
vid en skyddande kokong, en mage och en livmoder, 
som omsluter och skyddar livet inuti och bär på ett 
löfte om pånyttfödelse, men som också snabbt kan 
förvandlas till en klaustrofobisk likkista som för de 
ombordvarande mot döden.252 Den konstnärliga och 
skulpturala bearbetningen av flyktbåten i form av 
”Dödens ö” och ett relikskrin ligger väl i linje med 
de tankebanorna.

Kunskapen om den estniska roddbåtens bakgrund 
är numera minst lika fragmentarisk som dess skrov. 
Men det lilla som varit känt om den har ändå varit 
nog för att skapa ett engagemang hos människorna i 
dess närhet, och en vilja att bevara några mindre delar, 
när nedbrytningen av själva båten inte gick att hejda. 
Vilken större helhet som dessa delar komprimerar 
och innehåller må skifta med olika tidsutsnitt och 
läsningar. Men en central kärna är och förblir deras 
historia som delar av en flyktbåt, eller i alla fall en 
påstådd flyktbåt. Och just för att så lite är känt om 
den estniska roddbåtens resa till Grisslehamn lämpar 
den sig kanske särskilt väl som inspirationskälla för 
reflektioner om både samtid och dåtid.

Tysta objekt
Att spara en autentisk del av ett föremål eller något 
från en plats som är förknippad med ett särskilt märk-
värdigt minne är något djupt mänskligt. Oavsett om 
det handlar om en sten från semesterstranden eller en 
bit av Berlinmuren följer det samma slags logik. Det 
lilla fragmentet blir en representant för något större, 
ibland kanske en konkretion av något mer svårgripbart 
och en länk till historien. Tinget i sig behöver inte 
nödvändigtvis vara särskilt iögonfallande, utan det är 
dess erfarenhet och dess förmåga att binda minnen, 
berättelser och känslor till sig som ger det dess speciella 
värde. Men dessa bindningar är inte absoluta. För den 
som är invigd i deras hemligheter kan sådana här ting 
mycket väl fortsätta att beröra och frammana min-
nen och associationer långt efter att de lösgjorts från 
sitt sammanhang. För den oinvigde kan de däremot 
framstå som tom kuriosa, som anonyma föremål och 
kanske till och med som odefinierbara tingestar.253

Bild 4.8. Dödens ö i Roslagen? En av skulpturerna som skapades 
av de omhändertagna resterna av båten (båt 8). Av konstnär 
Torbjörn Berg. Foto: Anneli Karlsson, Sjöhistoriska / SMTM.
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Det är mycket möjligt att de föremål som jag 
berättar om ovan – den avsågade båtdelen med siffer-
inskriptionen, den gamla motorn, den otympliga 
kölskenan, den lilla spegeln med vidsittande kätting 
och de avsågade bordstumparna – kommer att framstå 
som ganska obegripliga och värdelösa efter ytterligare 
några ägarbyten. Men i nuläget fungerar de utmärkt 
som minnen av de båtar de kommer från, och det 
är tydligt att dessa båtar i sin tur har betytt en hel 
del för de människor som levt med dem, liksom för 
deras efterkommande. För de enskilda familjerna bär 
fragmenten på berättelser både om flyktens erfaren-
heter och om saknade båtar. De små sparade delarna 
skulle kunna liknas vid vad som i museisammanhang 
ibland kallats ”tysta objekt”, som inte direkt intresse-
rar och engagerar en betraktare i kraft av sina yttre, 
visuella kvaliteter, men som ändå ställs ut och med 
olika medel görs intressanta – därför att de besitter 
ett annat slags inneboende värde, som kommer sig 
av den historia de utgör del av.254

Även om själva båtarna i de här fallen är borta, lever 
de i någon form ändå kvar. För fragmenten gör oss 
uppmärksamma på att något saknas, och därmed blir 
detta saknade ibland nästan mer framträdande än om 
det hade funnits framför ögonen på oss, som något 
familjärt, fungerande och förgivettaget.255 I vidare 
bemärkelse bidrar de bevarade fragmenten till att 

rikta ljuset inte bara mot de båtar de en gång utgjorde 
del av, utan även mot de många flyktbåtar som med 
tidens rätt spårlöst försvunnit.

Och egentligen kan kanske även de bevarade bal-
tiska flyktbåtarna ses som en sorts fragment, som 
delar av en större historia. Inom den museologiska 
forskningen har det påpekats att fragmentering inte 
bara handlar om tingens fysiska sönderfall utan också 
om ett avskiljande, som kan vara fysiskt men också 
ske på ett mer intellektuellt och kulturellt plan, som 
när samlande museer lyfter ut ett föremål från en 
ursprunglig kontext och kategoriserar det på ett sådant 
sätt att avstånd skapas mellan tidigare relaterade ting, 
eller för den delen när en intendent eller en muse-
ibesökare betraktar det med en distanserad attityd. 
Det har till och med hävdats att det finns en särskild 
estetik kring museiobjekt som bygger på just avskil-
jande, att de ting som möter museibesökaren alltid 
är ett fragment av en kultur, ett sammanhang eller 
en föremålsvärld.256

Med detta sagt är det ändå tydligt att också själva 
materialet har vissa begränsningar som styr fragmen-
teringen. Som till exempel när en kölskoning består 
efter att ett träskrov blivit odugligt, när en inristning i 
en båtdel gör den särskilt lämpad för att komprimera 
ett större skeende eller när en kedja förhindrar en 
båt från att segla vidare och kanske ut ur historien.

Bild 4.9. På det märkvärdiga föremålet har Berg fäst en etikett med texten "EST BÅTEN GRISSLEHAMN" (båt 8). Foto: Anneli Karlsson, 
Sjö historiska / SMTM.
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kapitel 5

Den musealiserade flykten

den delen som avfall – allt mer avlägsen. Det verkade 
som om identiteten som museiföremål helt höll på 
att ta överhanden.259

På senare år har det allt oftare hävdats att olika 
bevarandeåtgärder, som musealisering, konservering 
eller skyddsformer, vållar kulturarvens ”död”. Den 
underliggande tanken är då att bevarande stävjar den 
kontinuerliga utveckling som i själva verket utgör 
kulturarvens livsnerv.260 Mot detta kan man invända 
att museer inte på något sätt står utanför historien. I 
magasin och i utställningar får objekten nya relationer, 
nya identiteter och nya ”liv”, i närmast stafettliknande 
serier av betydelseväxlingar. För den första kontextens 
”död” är ofta en förutsättning för det nya ”livet” som 
museiobjekt.261

Sanering och musealisering till trots lyckades ändå 
pateran bevara något av sitt förflutna. Nästa gång 
den ställdes ut var dess olika identiteter och livsfaser 
inte längre lika orediga. Nu hade migrationen över 
Medelhavet eskalerat till rekordnivåer, och dessutom 
befann sig båten i dialog med flera andra föremål, 
som också varit inblandade i flyktförsöken. Tillsam-
mans gav de varandra mening, och bildade en ny och 
starkt emotionellt laddad kategori i samlingarna.262 
”Det starkast drabbande i utställningen är flyktbåten, 
flytvästarna och de rangliga handgjorda stegarna, alla 
vägar till Europa”, påpekade en recensent.263

Bland de båtar som kom till Sverige från Baltikum 
under kriget finns det också några som numera ingår 
i centrala museers samlingar. De är museiobjekt, men 
anledningen till att de kan vara det är att de också, 
precis som pateran, är något annat. Kan man säga 
att de fortfarande är flyktbåtar? Vilka kapitel i deras 
livshistorier är det som belyses i utställningarna? Hur 
har deras väg till museerna sett ut och vad är det de 
vittnar om i utställningshallarna?

En roddbåts irrfärd
Det är i slutet av september 1944 och tröskningstider 
på Ösel. I de oskiftade byarna blir arbetet en gemensam 
angelägenhet, och en skördetröska flyttas från gård till 

De båtar som kom till Sverige från Baltikum under 
kriget har i de flesta fall tjänat flera olika syften och haft 
mer eller mindre aktiva faser, både före och efter själva 
flykten. Så när blir en båt en flyktbåt, och hur länge är 
den det? De här frågorna har aktualiserats flera gånger 
tidigare, som till exempel när Världs kulturmuseet 
2006 tillförde samlingarna en nordafrikansk båt som 
anlänt med migranter till Spanien. Innan sin ankomst 
till museet hade båten rört sig mellan ganska olika 
sammanhang; den var en båt (en så kallad patera), 
sedan en brottsplats och därefter ett stycke bråte på 
en soptipp. Men ur museets perspektiv var den först 
och främst ett minne av flyktingsituationen. Tanken 
var att förvärvet skulle spegla migranterna och deras 
drömmar om ett bättre liv, och att den skulle belysa 
problematiken med trafficking. I en samling vars till-
komst präglats av koloniala perspektiv och andrafiering 
skulle den också representera ett stycke världskultur, 
och peka mot vår egen politiska samtid.257

Men väl införlivad i museipraktiken, processad 
genom samlingsdatabasernas klassificeringssystem, 
omvandlades pateran. Från att ha berättat om mig-
ration och representerat de som desperat hoppades 
på ett bättre liv blev den kort och gott en ”båt” bland 
flera andra i museets samlingar, ett etnografiskt objekt 
som kunde sorteras in under kategorin ”transport”. 
Och nu märktes det också tydligt att de människor 
pateran var allra närmast kopplad till var lika anonyma 
eller stereotypt antydda som i fallen med de tidigare 
insamlade båtarna.258 Migranternas röster saknades, 
men överraskande nog hördes andra ljud. Den insam-
lade farkosten, som installerats i en utställning om 
trafficking, gav ifrån sig knäppande läten. Vid närmare 
undersökning visade det sig att den koloniserats av 
skadedjur, som minde om båtens tid som avfall på 
en soptipp. Saneringsförsök och rengöring följde, 
och båten sattes under bevakning av en konservator. 
Här någonstans uppstod frågan om pateran verkligen 
fortfarande kunde betraktas som en båt. Torrsatt och 
gisten, med flagnande färg och uppspruckna bord samt 
kringgärdad av avspärrningar, informationsskyltar och 
spotlights kändes dess trovärdighet som båt – och för 
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gård. Det sjuder av aktivitet på den gård vars tur det är 
att förfoga över skördetröskan, som denna höst blivit 
en naturlig samlingsplats för traktens barn. Nioåriga 
Helmi hör till dem som har begett sig dit, och hon 
leker och har roligt med de andra barnen. Så dyker 
plötsligt storasyster upp, ditskickad av mamma, och 
säger att Helmi genast måste gå hem. Varför får hon 
inte berätta, och Helmi vill inte alls gå men får till 
slut ge med sig.264

Väl hemma finner Helmi att hennes pappa står i 
köket. För ett halvår sedan gav han sig ut på fiske och 
sedan dess har han inte synts till. Var han har varit vet 
inte Helmi, men hela sommaren har en tysk militär 
stått på vakt utanför huset ifall han skulle dyka upp. 
Nu har han kommit från Sverige för att hämta sin 
familj. Utanför den långgrunda stranden ligger en 
båt redo att återvända över havet. Några segelsäckar 
står uppställda på golvet, och alla springer kors och 
tvärs för att fylla dem med packning – pappas styr-
mansuniformer och familjens finaste kläder packas 
ned. Helmi passar på att slänga ned sina dyrbaraste 
ägodelar i en av säckarna: en grammofonstiftsask 
med en bild av en hund på och ett filmstjärnekort 
med Bambi.265

Helmis minnen av den flykt som sedan följer 
är många och detaljrika. Hon minns att sällskapet 
besköts under ilastningen, att hon i tumultet bryskt 

kastades ned i båten och att det mesta av packningen, 
liksom hennes mammas skor, blev kvar på stranden. 
Hon minns vinden, vågorna och sjösjukan, hur hon 
kräktes och torkades med ett lakan och de vuxna som 
pumpade och pumpade. Hur kallt havsvatten sköljde 
ned på hennes nya kappa, som hon var så stolt över, 
när den uppspända presenningen över henne räm-
nade, och hur några kvinnor senare balanserade över 
henne och till sist lyckades tråckla ihop revan. Hur 
motorn stannade och båten började driva tillbaka till 
Estland, där gårdar och fält nu brann och där något 
som såg ut som lysande julgranar föll från himlen. 
Hon minns spänningen när en tysk ubåt plötsligt 
dök upp, och lättnaden när den for igen, efter att 
hennes pappa slängt åt de röksugna ubåtsmännen ett 
paket tändstickor och meddelat att de tänkte sig till 
Tyskland. Sedan minns hon hur de efter tre dygn till 
havs räddades av en svensk bevakningsbåt och fördes 
iland på Gotland, för att en natt några veckor senare, 
under stort hemlighetsmakeri, slutligen överföras till 
det svenska fastlandet.266

Helmi Wargs berättelse om sin färd över Öster-
sjön är en av många flyktberättelser som aldrig nått 
ut till vidare kretsar. Det är den långt ifrån ensam 
om. Så många människor flydde, så många båtar for 
fram och tillbaka att det är omöjligt att ge alla dessa 
berättelser samma utrymme. Varför en del berättelser 

Bild 5.1. En flyktbåt från Medelhavet, hämtad från en spansk soptipp, installeras på Världskulturmuseet i Göteborg. Med båten anlände 
cirka 25 migranter år 2004. Foto: Ina Marie Winther Åshaug, Världskulturmuseet. 
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ändå letar sig ut i det offentliga medan andra förblir 
mer okända är en komplex fråga, som kan ha flera 
förklaringar. Det är sällan så enkelt som att den berät-
telse som får genomslag är den som är mest detaljrik, 
bygger på säkraste källor och är mest intressant för 
forskningen, eller bäst speglar historien. Istället spelar 
ofta faktorer som genus, dramaturgi och historiskt 
uppbyggda förväntningar en stor roll för genom-
slaget.267 Och så spelar det naturligtvis roll om där 
finns några fysiska spår kvar att ta avstamp i. Inte 
minst i museisammanhang är fysiska, autentiska ting 
helt centrala för berättandet.

Båten som Helmi och de övriga 27 personerna 
färdades i var en nio meter lång fiskebåt från Pärnu, 
med beteckningen PÄ 1033.268 Hennes pappa köpte 
den av en estnisk flykting, som tagit den till Gotland. 
Efter det att Helmis familj använt den övertogs den av 
en estnisk man, som klamrat sig fast utanpå skrovet 
vid avfärden från Ösel och som efter ankomsten åter-
vände för att hämta sin familj.269 Sammanlagt gjorde 
båten alltså tre resor till Gotland, men därefter lades 
den upp bland övriga flyktbåtar i Slite. Den tilldelades 
ett beslagsnummer och värderades till 450 kronor. 
Därefter överlämnades först båtens motor och sedan 
också själva skrovet till den sovjetiska kommissionen. 
Samma höst lämnade den Gotland en tredje och sista 
gång, försvann bortom horisonten, ur historien och 
förblev borta.270

Den båt som Helmis pappa, som hette Hans Suur, 
använde när han för första gången lämnade Estland 
blev däremot kvar på ön (båt 33). De tre män som 
färdades i den är inte längre i livet, men i ett förhör-
sprotokoll daterat den 20 maj 1944 avslöjas varför 
den satte kurs mot Gotland och vilka som var med 
ombord.271

Hans Suur var utbildad styrman och hade innan 
kriget tjänstgjort i långsjöfart. Det var en attraktiv 
kompetens i Tredje riket, där kriget inte bara behövde 
föras till lands, utan också till sjöss. När Suur blev 
inkallad i maj 1944 och fattade misstanke om att han 
skulle sändas till en torpedbåt i Svarta havet, beslöt 
han sig för att genast fly med sin roddbåt. Båten var 
väl liten för företaget, men det var den enda båt som 
familjen hade kvar efter att tyskarna beslagtagit deras 
större fiskebåt. Två män i trettioårsåldern, bägge fis-
kare från Ösel som blivit inkallade redan i februari 
och sedan dess hållit sig gömda i skogen, fick höra 
om hans planer och anslöt sig. Eftersom vädret var 
blåsigt och vinden motig kunde de inte använda 
båtens segel, utan två man fick bemanna de bägge 
årparen medan den som behövde vila istället tog 
rodret. I den bara lite drygt fyra meter långa båten 
verkade det nästan omöjligt att trotsa den upprörda 
sjön, och någonstans ute till havs började Suur tro 
att de aldrig skulle lyckas nå land med livet i behåll. 

Det var också nära att båten missade Gotland och 
passerade norr om ön, men om förmiddagen den 19 
maj nådde de i alla fall Skär på norra Fårö.272

Vad dokumenten i arkiven inte berättar, men som 
Helmi kan fylla i, är att det fanns en springa i båten, 
som gjorde att den hela tiden måste ösas ur. Men det 
var ett bra hål också, på sätt och vis, för det var allmänt 
känt på trakten, och när Helmis mamma kallades till 
förhör för att utreda var hennes man blivit av kunde 
hon sanningsenligt säga att han saknades efter att ha 
gett sig ut på fiske med en båt som var läck. Visserligen 
var tyskarna fortsatt misstänksamma, letade nogsamt 
igenom huset och fortsatte sedan hela sommaren att 
spana efter den förlupne styrmannen, men familjen 
slapp i alla fall vidare förhör och repressalier. Kanske 
var det helt enkelt så att Suur inte lyckats hålla båten 
läns och omkommit ute till havs.273

Men båten nådde som sagt land och hela som-
maren och hösten låg den kvar på ankomstplatsen, 
och fler och fler flyktbåtar sällade sig så småningom 
till den. Till slut var de baltiska båtarna så många att 
de motsvarade nästan en femtedel av Fårös tidigare 
fiskebåtbestånd.274 I ett samhälle där folk var vana 
att ta vara på vad man kunde, var det inte konstigt 
att Fåröborna snart började undra om båtarna bara 
skulle ligga där och förfaras. Den här vintern fick 
såväl landsfiskalen i Slite som flyktingbåtkommittén 
ta emot flera brev från Fåröbor och även en del andra 
gotlänningar, som försynt frågade om de kunde få 
lov att köpa någon av de kvarlämnade båtarna.275

En av de som skrev var Gunnar Godman, som 
i oktober uppmärksammade landskansliets tjänste-
män på att några ”Estlandsbåtar” for illa ute på Fårös 
nordvästra spets. ”Det ligger ett flertal här på stranden 
mellan Skär och Fårö fyr”, förklarar han i det hand-
skrivna brevet. ”En del är redan sönderslagna en del 
nedgrävda i sanden och fulla av vatten. Blir det en 
höststorm tar sjön ut dem.” Så hörde han sig för om 
lov att få köpa en av båtarna, som han ansåg låg särskilt 
illa till.276 Förmodligen hade han ingen framgång i det 
ärendet, för just den båten är senare förtecknad som 
vrak i myndigheternas listor – endast motorn togs 
tillvara, men den överlämnades till Sovjet unionen.277

Men Godman gav inte upp. I januari bad han 
istället om kontaktuppgifterna till ägaren till båten 
märkt AR 239, som han om möjligt önskade köpa.278 
Den här gången hade han uppenbarligen större lycka, 
för i marginalen till hans brev har någon från flyk-
tingbåtkommittén antecknat att båten i fråga tillhör 
Hans Suur och att denne innehar arbete vid Tollare 
pappersbruk. Att affären verkligen gick i lås framgår 
av landsfiskalkontoret i Slites slutredovisning över 
båtar som av olika anledningar inte tagits i beslag. 
Här förklaras att AR 239, i flyktingbåtregistret även 
benämnd nummer 54 och tidigare värderad till 25 
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kronor, köpts och betalats av nämnda Godman.279 
Uppenbarligen hade köpet gjorts just innan den lag 
som gav svenska staten rätt att beslagta flyktbåtarna 
trädde i kraft och överenskommelsen om utlämning 
träffades med Sovjetunionen. När den sovjetryska 
kommissionen i juni anlände till Fårö för att samla 
ihop de båtar som skulle skeppas tillbaka, befann den 
sig i svensk privat ägo. AR 239 fick stanna.

Med tanke på att båten redan vid ankomsten till 
Fårö var gisten och därefter hade legat utsatt för väder 
och vind hela vintern hade man kunnat gissa att dess 
dagar som bruksbåt ändå var räknade, att den efter 
en kortare sista tjänstgöring snart skulle dras upp för 
gott och läggas till en sista vila vid någon strandkant 
på Fårö. Men så blev det inte. Istället anträdde den 
en ny bana som museibåt. Efter att ha varit i privat 
ägo på Fårö i några år och vad det verkar bytt ägare 
ännu en gång, fick föreståndaren för fiskerimuseet i 
Sanda i början av 1950-talet syn på den lilla båten 
och köpte den i tron att den var en traditionell fårösk 
båt för torskfiske, en så kallad ”toskabåt”.280

Förväxlingen är inte alls konstig – Estlands västkust 
och den gotländska ostkusten har en historia av täta 
förbindelser, och båtbyggeriet var verkligen mycket 
likartat, med ålderdomliga, graciösa klinkbyggda 
och sprisegelriggade snipor med lösa åror och små 
tvärskott i aktern.281 Till det nystartade museet hade 
redan samlats in en tvåmänning och en tremänning, 
och tanken med det tredje förvärvet var att berika 
samlingen med den minsta medlemmen i familjen 
gotlandssnipor, en enmänning, byggd för att fram-
föras av en person. Så kom det sig att familjen Suurs 
minsta båt, en gång byggd av Hans Suur och dennes 
far, hamnade i en bod på Gotlands västra kust, som 
inte ens vetter mot Baltikum utan mot det svenska 
fastlandet. Under många decennier låg båten här som 
ett minne över gotländsk strandkultur. Alltmedan 
museets samlingar växte fick den sällskap av ytter-

ligare tiotalet gotlandssnipor, en mängd fiskeredskap 
och flera traditionella strandbodar.282

Fåröbon som sålde båten till fiskerimuseet kalla-
des Niten (Niit) och hade själv rötter i Estland. Han 
kände uppenbarligen till att båten från början tillhört 
Hans Suur. I slutet av 1980-talet var han i kontakt 
med Suur och berättade för denne att hans roddbåt 
inte alls var bortruttnad, såsom familjen hade antagit, 
utan faktiskt fanns kvar och var utställd på Gotlands 
fiskerimuseum.283

En kort tid därefter befann sig Helmi på Gotland, 
och passade då på att besöka Gotlands fiskerimuseum 
för att se om det verkligen stämde att pappans båt 
fanns där. Hon kikade in under vägglivet i en av de 
stängda bodarna, där hon hört att båten skulle finnas, 
och fick syn på den i dunklet, där den stod uppallad 
invid en samling block och roder från ett stort segel-
fartyg. När museets upphovsman Erik Olsson kom 
förbi upplyste hon honom om att båten i boden var 
pappans flyktbåt från Ösel, men fick ingen riktig 
respons, som hon minns det, utan Olsson vidhöll att 
båten i fråga var en enmänning från Fårö. Väl hemma 
visade hon ändå fotografierna för sin pappa, som 
bekräftade att det verkligen var hans båt – han kände 
igen den, och kunde också förklara några särskilda 
kännetecken, som till exempel historien bakom spår 
av blå färg på skrovet.284

En toskabåt från Fårö eller en flyktbåt från Ösel. 
Här stod båtens framtid för ett tag och vägde. Men så 
bestämde sig fiskerimuseet för att tro på Helmis upp-
gifter. Länsmuseet Fornsalen på Gotland kontaktades, 
och de kontaktade i sin tur Estlands sjöfartsmuseum, 
som blev eld och lågor och förklarade att båten var 
unik. Den var den enda flyktbåt som fanns kvar, 
berättade de, men också en av få bevarade estniska 
allmogebåtar överhuvudtaget, eftersom både de båtar 
som hämtades tillbaka från Sverige och de som blivit 
kvar i Baltikum förstördes under den sovjetiska eran. 
Gotlands fiskerimuseum beslöt då att skänka båten 
till Estlands sjöfartsmuseum, och sommaren 1990 
anlände museets undersökningsfartyg Mare för att 
hämta båten.285

Vid det laget hade Sovjetunionen börjat knaka 
i fogarna. 1991, samma år som en överväldigande 
majoritet i Estniska socialistiska sovjetrepubliken i 
en officiell folkomröstning röstade för ett återupprät-
tande av den självständiga estniska republiken, kunde 
museet öppna utställningen ”Båtflyktingarna 1944”, 
där ”Frihetens båt”, som Suurs fiskebåt nu kallades, 
utgjorde huvudnumret. Högst upp i det medeltida 
tornet Tjocka Margareta i Tallinn berättade den öselska 
roddjullan om något som man inte hade kunnat tala 
högt om på väldigt många år – om förtryck och flykt 
samt om en inhemsk båtbyggartradition som sveptes 
bort med kommunismens omdaningar.286

Bild 5.2. Hans Suurs julla från Ösel på fiskerimuseet i Kovik, 
Gotland (båt 33). Båten har tagits ut inför transporten tillbaka 
till Estland. Foto: Vello Mäss, Eesti Meremuuseum. 
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Bild 5.3. Erik Olssons tolkning av båtens ankomst till Gotland, 
med den flyende skärkarlen och de två ösande ynglingarna (båt 
33). © Erik Olsson, Eesti Meremuuseum.

Men fortfarande saknades flera viktiga pusselbitar 
om båtens förflutna. Trots att museerna vänt sig både 
till svenska och estniska tidningar och efterlyst kvin-
nan som hade information om flyktbåten på Gotlands 
fiskerimuseum, hade de inte lyckats få tag i henne. 
Sökningar efter mer information i arkiven hade inte 
heller gett något resultat – delar av arkivmaterialet var 
fortfarande sekretessbelagt, och därtill var museerna 
felinformerade avseende både året och årstiden vid 
båtens ankomst liksom båtlagets sammansättning. 
Erik Olssons samtal med Helmi hade varit kort, och 
den version han återgav var delvis felaktig, men fick i 
brist på bättre källor ligga till grund för uttolkningar 
som spreds i media och utställningar. Det berättades 
att båten tillhört en sjökapten eller en skärkarl som 
en mörk höstnatt 1943 flytt tillsammans med sina 
två små söner, vilka tagits med för att ösa båten och 
ge den roende pappan mat, medan mamman och 
dottern senare flytt via Tyskland eller via Finland.287

Helmi själv var fortfarande omedveten om det 
intresse hennes besök på fiskerimuseet hade väckt, 
och hur berättelsen om hennes pappas flykt hade 
börjat förmedlas till en vidare publik. När hennes 
syster besökte Gotland något år senare noterade hon 
att båten inte längre fanns kvar på fiskerimuseet, men 
familjen funderade inte särskilt mycket över det, 
utan tänkte att den till slut måste ha ruttnat bort 
och kasserats.288

I själva verket fortsatte båten att skapa uppmärk-
samhet på andra sidan Östersjön. 1998 skickades den 
till den estniska paviljongen i världsutställningen i 
Lissabon, som med anledning av 500-årsminnet av 
den portugisiske upptäcktsresanden Vasco da Gamas 
upptäckt av sjövägen till Indien hade hav som tema. 
Samtidigt beställdes en kopia av båten, som bygg-
des på Ösel och skickades till Sjöhistoriska museet 
i Stockholm, som Estlands bidrag till utställningen 
”Människor och båtar i Norden” som öppnades inför 
kulturhuvudstadsåret.289 Där visades den upp som en 
estnisk allmogebåttyp, sida vid sida med olika tradi-
tionella bruksbåtar från det nordiska kulturområdet, 
inklusive Estland. Men bakom båten hängde också 
den tavla som Erik Olsson målat och skänkt till Est-
lands sjöfartsmuseum i samband med överlämnandet, 
och som återger bilden av hur en roende man och två 
ösande pojkar närmar sig en gotländsk strand. I ord 
och bild påmindes museibesökaren om att båten inte 
bara var en representant för det estniska båtbyggeriet, 
utan också ett objekt med en unik livshistoria – och 
då var det givetvis Suurs flykt med själva förlagan 
som åsyftades.290

Öselbåten bestod nu alltså av både ett original och 
en kopia, som kunde ersätta varandra och synkront 
relateras både till djärva sjöfarare och havsöverfarter, 
maritim estnisk folkkultur och till ockupationsårens 

båtflyktingar. Hur dessa tre ganska disparata teman 
kunde förenas i det estniska meningsskapandet kring 
den lilla roddbåten blir inte minst tydligt i den publi-
kation som togs fram till utställningen på Sjöhistoriska 
museet, där den flyende mannen förmodas ha varit 
en skärkarl och båtbyggare, eftersom bara någon som 
varit fysiskt uthållig och väl förtrogen med båtens 
egenskaper skulle kunna klara att föra en så liten båt 
på en så lång färd genom höststormarna.291

Det som hände härnäst var att den nybyggda 
Öselbåten gick till sjöss. När kulturhuvudstadsåret var 
över för Stockholms del installerades den tillsammans 
med utställningens övriga båtar på torrlastfartyget 
M/S Nordwest, som chartrats ut till Sjöhistoriska 
museet och byggts om till ett flytande museum, för 
att utställningen skulle kunna turnera vidare. Under 
de två säsongerna som turnén varade reste fartyget 
till inte mindre än 28 hamnar utmed Sverige och 
övriga Norden, ända bort till Färöarna och Island, 
och utställningen lockade över 70 000 människor.292 
Men sedan var kringflackandet över, åtminstone tills 
vidare. Replikbygget återfördes till Ösel och instal-
lerades på museet i Kuressaare, där man fortfarande 
kan beskåda det i en utställning som berättar om 
flykten 1943–1944.

Originalbåten däremot, som varit utställd i Lissa-
bon, fördes tillbaka till Estlands sjöfartsmuseum och 
installerades återigen tillsammans med tavlan med 
Olssons tolkning av flykten i det medeltida torn-
rummet Feta Margareta i Tallinn. Vid det här laget 
hade Helmi av en slump hört talas om att båten 
överförts till Estlands sjöfartsmuseum, och när hon 
i samband med en resa till sin barndomsö Ösel 2004 
fick några timmar över i Tallinn passade hon på att 
besöka museet. En museivärd, som hörde Helmi 
och hennes sällskap kommentera båten, fick fatt på 
museets arkeolog, som varit engagerad i insamlingen 
och utställningarna. Så kom det sig att Helmi till slut 
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”återfanns” och att berättelsen om båten kunde börja 
nystas upp. Vid det här laget var Hans Suur inte längre 
i livet, och vilka som färdats med honom i båten var 
oklart. Vissa saker hade Helmi hört honom berätta 
och kunde nu förmedla vidare till båtens nya ägare, 
som att hennes pappa varit utbildad styrman och 
flytt för att undkomma utskrivning och tjänstgöring 
i Svarta havet, att han under flykten varit tvungen 
att ryta till åt de två andra männen då de tände en 
cigarett vars glöd hotade att avslöja dem, att båten 
var läck och kontinuerligt måste ösas, att de fått ro 
hela vägen och att han efter ankomsten till Fårö sålt 
båten för tio kronor till någon som kallades Niten.293

När Estlands sjöfartsmuseum 2012 invigde sina nya 
stora lokaler i den före detta sovjetiska flyghangaren i 
Tallinns hamn flyttades båten till den nybyggda bas-
utställningen i Sjöflyghamnen. Flytande på ett antytt 
hav, med vrak på bottnen under sig, båtar bredvid 
sig och med sjöflygplan kretsande över sig utgör 
den en av de första objekt som besökaren passerar 
under slingan runt det gestaltade havslandskapet. 
Bordplankor na är kraftigt uppspruckna på flera ställen 
och det målade havet under båten syns som lysande 
klarblå streck genom det bruna skrovet och påmin-
ner om hur omvittnat otät båten var redan medan 
den fortfarande var i bruk. Numera är dock skrovet 
upphängt i flera starka vajrar och flyter därför tryggt 

i sitt lufthav, kringgärdat av en skock andra småbåtar, 
som tillsammans bildar en sektion av utställningen 
som handlar om traditionella fiskebåtar. Just här, i 
klungan av små träbåtar och färgglada sjömärken, 
känns historien om krig, hot och ockupation avlägsen. 
Men låter man blicken svepa över utställnings rummet 
kan man inte undgå att lägga märke till minorna som 
lurar nere i djupet och ubåten som intagit ytläge på 
andra sidan hallen. Det är litegrann som att kriget lurar 
runt hörnet, som ett tidlöst hot och en så integrerad 
del av den estniska historien att det inte behöver lyftas 
ut och hanteras i specialiserade museer eller särskilda 
tematiska utställningar.

På informationsskylten som hör till båten presen-
teras den som en nätbåt från Ösel. Texten ger såväl 
tekniska fakta som information om båtens bakgrund 
och vindlande väg från Ösel till museet. Här framgår 
också att båten använts som flyktbåt till Sverige, och 
att den därför kallas ”den gotländska flyktingbåten”. I 
en digital fördjupningsstation kompletteras informa-
tionen med fler detaljer, men också med avsnitt om 
flykten från ockupationen och kustfolkets livsföring. 
Här återkommer samma dubbla perspektiv, samma 
nära associationer mellan å ena sidan traditionell 
kustkultur och å andra sidan flykt och ockupation, 
som kännetecknade utställningen på Sjöhistoriska 
museet i Stockholm.

Bild 5.4. Replikbygget på Ösels museum. Väskorna samt säcken i båten har varit fulla med bagage och medförts på andra flyktbåtar. 
Foto: Anu Wintschalek. 
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Bild 5.5. Hans Suurs båt i den nuvarande utställningen i sjö-
flyghamnen, Estlands sjöfartsmuseum i Tallinn (båt 33). Foto: 
Aron Urb, Eesti Meremuuseum.

Som museiföremål betraktat rymmer alltså Suurs 
roddbåt flera olika lager av berättelser, som kanske kan 
tyckas spreta åt olika håll, men som ändå alla tillhör 
den historiska verklighet som sammanstrålar i den 
lilla båten. Berättelsen om flykten finns där, om än 
inte så exponerad, utan mer som ett minne som kan 
grävas fram ur båtens förflutna. För även om histo-
rien om flykten var mer framträdande i den gamla 
utställningen i museets lokaler i Tjocka Margareta, 
har båten vid det här laget vunnit en viss ryktbarhet 
som flyktbåt. Det är en tryggt förankrad identitet, 
som tål att hållas lite i bakgrunden, men som också 
regelbundet kan plockas fram och aktualiseras. Helmi 
har vid flera tillfällen deltagit i olika publika evene-
mang på museet, senast 2018 på världsflyktingdagen, 
då hon tillsammans med en syster var inbjuden för 
att berätta historien om vad som i programbladen 
presenterades som ”museets utställda flyktingbåt”.294

Sett i backspegeln kan konstateras att Hans Suurs 
båt så här långt genomfört en ganska remarkabel resa, 
för att inte säga odyssé, mot ökad uppskattning och 
berömmelse. Den har gått från att ha varit en vanlig 
liten fiskejulla, byggd och använd av två Öselbor på 
öns södra spets, till att bli en flyktbåt och sedan ett 
museiobjekt, som efter en lång irrfärd under triumf-
artade former återvänt till sitt hemland och också 
representerat Estland på en världsutställning. Den 
har blivit något av en världskändis, just eftersom så 
många andra estniska flyktbåtar, däribland Helmis 
flyktbåt, förts bort och försvunnit.

Det är också tydligt att den vid varje ny anhalt under 
den här resan fått en ny benämning och tillskansat sig 
nya lager av mening. I egenskap av registrerad fiske båt 
på Ösel benämndes den AR 239, som flyktbåt på Fårö 
var den båt nummer 54 och som accederat musei objekt, 
först på Gotlands fiskerimuseum och sedan på Est-
lands sjöfartsmuseum i Tallinn, var den båt nummer 
3 respektive objekt MM_4467 Aj ek. Den har kallats 
för ”Frihetens båt”, ”Nitens båt” och ”den gotländska 
flyktingbåten”, men den har också omtalats som en 
toskabåt från Fårö och dessutom som julla eller nätbåt 
från Ösel. Alla dessa identiteter, eller erfarenheter om 
man så vill, ligger inbäddade i båten och utgör delar 
av vad den är idag. Den rymmer minnen både av den 
estniska självständigheten och en utplånad maritim 
folkkultur, flykt och förtryck, djärva havsfärder och av 
norröna skeppsbyggnads traditioner. Vad som betonats 
för stunden har berott på sammanhanget, men det 
kanske mest anmärkningsvärda är hur sömlöst flera till 
synes parallella historier kunnat berättas – i synnerhet 
den om allmogebåten och flyktbåten.

Med tiden har också en annan berättelse vunnit 
mark, nämligen den om båtens långa resa, om upp-
täckten och hur den till slut kom tillbaka till Estland. 
Det är också den berättelsen som Helmi idag framhåller 

som särskilt fascinerande. Det är förunderligt, menar 
hon, hur många sammanträffanden och slumpartade 
tillfälligheter som ledde till att båten till slut återfick 
sin identitet, och hon citerar sin syster, som brukar 
säga att det nog var meningen att historien skulle 
fram. Det är slående hur båten har bidragit till att 
mejsla fram en ganska selektiv flykthistoria, där en 
komplicerad kedja av transporter fram och tillbaka 
över Östersjön reducerats till en enda överfart, en 
enda flykt. Hans Suur själv gjorde inte mindre än 
tre sjöresor som flykting över havet, men det är bara 
en av färderna som gått till historien, och det är inte 
den han delar med Helmi och hennes systrar, utan 
den som genomfördes med den båt som fortfarande 
finns kvar. På så vis har verkligen båten varit styrande 
för berättandet, för vilka erfarenheter som lyfts fram 
ur historien. Det finns gott om flyktberättelser men 
få flyktbåtar.

Hemländer och hemmahamnar
Den båt som tillhört Hans Suur är inte den enda 
flyktbåt som visas i Sjöflyghamnen i Tallinn. Närmast 
bredvid den ligger en annan båt, också den en snipa, 
som informationsskylten presenterar som ”motorbåt 
från den norra kusten” (båt 34). Den har hetat Tiir, 
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båt blev till på Ösel. Men trots att de bägge båtarna 
är ungefär lika gamla, byggdes de med blicken riktad 
åt helt olika håll, mot dåtiden respektive framtiden. 
Medan Suurs båt redan på sin tid var arkaisk i sitt 
byggnadssätt, utformad på samma sätt som båtar av 
det slaget sett ut i generationer, var Tiir med sin fem 
hästars Solomotor en ganska ny typ av båt, med ett 
skrov särskilt anpassat för motorns vikt och propel-
leraxelns genomföring. Som typ betraktad hade den 
med andra ord inga långa rötter i Estland, utan var 
snarare en nymodighet när den byggdes. Den köptes 
av två unga män från en grannby, Ferdinand Klaamas 
och Arnold Vagiström, som ägde båten tillsammans. 
Man kan tänka sig hur stolta de måste ha varit över 
sin alldeles nya och moderna båt. Snabb var den inte 
men sjövärdig och rymlig. Sådana här motoriserade 
båtar minskade avsevärt kustbornas beroende av väder-
förhållanden, och gjorde det också säkrare att vara till 
sjöss.295 Även om Tiirs värv – transport och fiske – var 
desamma som förr, var båttypen som sådan allt annat 
än traditionell och verkade borga för en ljusare framtid.

Men den politiska utvecklingen skulle snart sätta 
stopp för Tiirs tänkta bana. Bara några år senare, 1940, 
annekterades Estland av Sovjetunionen, och den båt-
byggeritradition som båtar av Tiirs typ kunde ha varit 
början på fick ett abrupt slut. Istället kollektiviserades 
fisket, kustborna ersattes av nya innebyggare från det 
sovjetiska inlandet och båttillverkningen inordnades 
i planekonomin, med ett antal fastslagna båttyper i 
produktionen.

När Tyskland året därpå anföll och tvingade den 
sovjetiska marinledningen att evakuera Tallinn, blev 
båtens hemmavatten utanför Jumindahalvön dess-
utom skådeplats för vad som gått till historien som 
en av Östersjöns värsta katastrofer under krigstiden. 
Fler än 60 sovjetiska fartyg fastnade i de tysk-finska 
minfälten, den så kallade Jumindaspärren, som upp-
rättats i ett gemensamt finsk-tyskt försök att stoppa 
den sovjetiska reträtten till Kronstadt. Tusentals 
människor drunknade och vattnet förvandlades till 
en skeppskyrkogård. Samtidigt kom även Juminda-
halvön i skottlinjen, när de tyska artilleriställningar 
som upprättats där beströks av sovjetiska kryssare.296

Då båtens bägge ägare, då 21 respektive 31 år 
gamla, blev inkallade till tyska armén hade de redan 
på hemmaplan sett nog av ockupationsmakternas kon-
flikter, och beslöt sig för att lämna Estland. Klaamas 
lyckades få plats på ett större fartyg som gick direkt 
över till Sverige, medan Vagiström istället styrde den 
lilla fiskebåten genom de hårt minerade vattnen i 
Jumindaspärren tvärs över Finska viken.297 Vad det 
verkar uppehöll han sig en tid i Finland, men fortsatte 
senare vidare, via Ålands skärgård, till Öregrund i 
Roslagen, dit han anlände i oktober 1944. I Sverige 
registrerades båten som flyktbåt nummer 554.298

som på svenska betyder ungefär en sväng eller en tur. 
Det är ett träffande namn, med tanke på den långa 
sväng båten avverkat runt Östersjön, faktiskt ända 
bort till Västerhavet och tillbaka.

De bägge båtarna ligger för mot för, och ger nästan 
intryck av att småprata med varandra. Kunde de göra 
så skulle de nog också ha somligt att prata om, för 
de har en hel del gemensamt. Det är inte bara det att 
de båda två utgör den aktuella utställningssektionens 
exempel på traditionella estniska fiskebåtar. Bägge har 
tjänat som flyktbåtar när deras ägare velat undkomma 
mobilisering till tyska armén. De har också spende-
rat långa perioder i Sverige, till och med fler år än 
i Estland, och med råge överskridit den förväntade 
livstiden för en bruksbåt.

En bidragande anledning till att så skett, att bägge 
båtarna överlevt den långa sovjetiska ockupationen 
och till slut kunnat nå dit de är idag, är att de vid 
kritiska skeden, när deras framtid stått på spel, har 
tillskrivits andra ursprung än de estniska. När Suurs 
båt började sjunga på sista versen och löpte risk att 
överges fanns det i den estniska sovjetrepubliken inga 
som helst möjligheter för kulturvårdande instanser att 
ägna sig åt den sortens insamling, och i Sverige fanns 
vid den tiden inte heller något intresse för baltiska 
flyktbåtar som kulturhistoriska minnen. Att båten 
ändå bevarades hade att göra med att den misstogs 
för en svensk båt, och därmed kunde passas in i ett 
befintligt musealt samlande av svensk allmogekultur. 
Att Tiir bevarades under ockupationsåren beror där-
emot på att det estniska ursprunget förnekades och 
hemlighölls till förmån för en finsk identitet. Där-
med kunde båten undslippa repatriering och istället 
fortsätta att skötas av privatpersoner, som värdesatte 
båten och dess historia.

Den som besöker museet idag funderar nog inte 
så mycket över båtens nationella tillhörighet. Den 
är utställd på ett statligt estniskt museum och den 
beskrivs inte bara som en estnisk båt utan till och 
med som en traditionell estnisk fiskebåt. Den estniska 
identiteten verkar med andra ord säkert fastslagen och 
förankrad. Men så har det inte alltid varit. Tvärtom 
har dess nationalitet utmanats och omförhandlats 
flera gånger under dess ”livstid”, när olika aktörer 
gjort anspråk på båten för olika nationers räkning 
och haft olika synpunkter på var den hör hemma. 
Den har hävdats vara sovjetisk egendom, den har 
iklätts en finsk identitet, den har hela tiden haft en 
svensktillverkad motor och tillbringat fler år i Sve-
rige än någon annanstans. Turerna om Tiir har varit 
många, men ett förhållande har varit av särskild och 
avgörande betydelse vid alla dessa tillfällen; nämligen 
frågan om båtens ursprung.

Tiir byggdes av en lokal båtbyggare på Juminda-
halvön på 1930-talet, alltså ungefär samtidigt som Suurs 
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Bild 5.6. Två flyktbåtar stäv mot stäv i Estlands sjöfartsmuseums 
avdelning för traditionella estniska båttyper. En julla från Ösel 
och en motorbåt från Juminda (båt 33 & 34). Foto: Mirja Arnshav. 

Det var inte ovanligt att ester från den norra kusten 
flydde via Finland. En del bosatte sig även där för en 
tid och började fiska eller tog upp något annat arbete. 
Från finsk sida uppmuntrades de estniska männen 
att delta i den väpnade konflikten mot Sovjetunio-
nen, och särskild träning erbjöds för dem som ville 
delta i kampen. När Sovjetunionen och Finland i 
september 1944 träffade ett fredsavtal, som bland 
annat innebar utlämning av alla sovjetmedborgare i 
landet, var esterna inte längre säkra. Det blev bråttom 
att fortsätta vidare till Sverige.299

Av de ester som uppehållit sig i Finland under 
kriget hade en del införskaffat finskbyggda båtar, med 
vilka de korsade Ålands hav och Bottenhavet. Att 
inför utlämningen till Sovjetunionen skilja dessa båtar 
från de estniska var inte alldeles lätt för de svenska 
myndigheterna. De här båtarna kunde Sovjetunionen 
inte gärna betrakta som stulen sovjetisk egendom, 
eftersom de aldrig varit i Estland. Samtidigt var UD:s 
tjänstemän väl medvetna om att en och annan av 
”de finska båtarna”, som de svenska myndigheterna 
aldrig utövat någon kontroll över, i själva verket var 
av baltiskt ursprung.300 När det dessutom visade sig 
att en del av båtarna inte återfördes till Finland efter 
det att läget där stabiliserats, och att inga anspråk 
gjordes på dem från finskt håll, blev de sovjetiska 
representanterna misstänksamma och krävde ytter-
ligare utredningar om dessa båtars ursprung.301 Det 
blev i det läget nödvändigt att begära intyg av estniska 
ägare till finska båtar, att de verkligen kunde styrka 
att båtarna införskaffats i Finland.302

I förhandlingarna om vilka båtar Sovjetunionen 
kunde få kräva tillbaka uppstod möjligheten att ”flagga 
om” sin båt från estnisk till finsk flagg, och därigenom 
undslippa utlämning. Till de svenska myndigheterna 
ankom flera skrivelser från ester, som fått sina båtar 
listade bland de baltiska flyktbåtarna och som bestred 
den förestående utlämningen med hänvisning till att 
deras båtar inköpts i Finland.303 En av de som fått sin 
båt listad som baltisk, men som önskade få beslaget 
hävt med hänvisning till ett finskt ursprung, var Tiirs 
ägare Vagiström. Två män som sade sig ha kunskap 
om omständigheterna intygade att Vagiström köpt 
båten på ett båtvarv i Nystad i oktober 1943.304 Där-
med hävdes beslaget. Tiir blev finsk och fick stanna 
kvar i Sverige.305

Vad är det då som säger att Tiir verkligen inte var 
en finskbyggd båt? En som fortfarande vet hur det 
förhåller sig med den saken är Klaamas änka, Aino 
Klaamas, som föddes i trakten av Juminda 1928 och 
som precis som sin blivande make kom till Sverige 
med ett fartyg under kriget. Hon kände Tiirs ägare 
från sin uppväxt, och minns även deras båt från 
tiden i Estland. Hon kan berätta att Vagiström tog 
den till Finland, och att den senare gömdes undan 

vid dennes arbetsplats i Trosa, för att försvåra en ut - 
läm ning.

Om båtens vidare öden i Sverige vet hon också 
berätta, eftersom båten snart kom att ingå i hennes 
hushåll. Efter det att Vagiström fått lov att behålla 
Tiir köpte Klaamas vännens andel, och tog med sig 
båten till Kungsbacka, där familjen slog sig ned. 
Namnet Tiir slutade användas – Aino Klaamas känns 
överhuvudtaget inte vid det – och båten kallades 
fortsättningsvis bara ”båten”. Dess nya hemmahamn 
blev Kungsbackaån, och sedan fick den ligga i Gott-
skär på Onsalahalvön. Därifrån brukade makarna 
och deras två barn fara ut med båten på utflykter i 
skärgården. Ibland stannade de ute hela helgen och 
sov i tält. Båten användes flitigt som utfärdsbåt under 
många år, men när paret blev äldre blev den liggande 
på tomten i Lindome, där de sedermera bosatt sig. 
Den pallades upp och täcktes med en presenning, 
och så låg den i malpåse i ett tiotal år tills Ferdinand 
Klaamas gick bort 2006.306

Efter makens bortgång tyckte Aino Klaamas att 
det var synd att båten bara skulle ligga där. En bekant 
tipsade om att museet i Tallinn kanske kunde vara 
intresserade, så hon tog kontakt och erbjöd dem att 
överta den. Museets personal ville först försäkra sig 
om att den inte var i för dåligt skick och reste över 



de små båtarna och den stora flykten

78

för att kontrollera saken. Presenningen avtäcktes, 
och båten visade sig vara välbehållen. Kort därefter 
arrangerades en transport till Tallinn, och så gjordes 
den i ordning för att kunna ställas ut i museets nya 
utställning i flyghangaren. När portarna några år 
senare slogs upp hängde alltså båten där, skinande 
vit och nyrenoverad, med samma gamla Solomotor 
som alltid suttit i.307

I motsats till Hans Suurs roddbåt har Tiir inget 
renommé som flyktbåt, och det är nog inte många 
besökare på museet som överhuvudtaget uppmärksam-
mar den delen av båtens historia. Det framgår varken 
av utställningens tematik (traditionella fiskebåtar) eller 
av föremålsinformationens rubriker att den använts 
som flyktbåt, utan först i fördjupningsmaterialet, där 
mer information om båtens ursprung och om dess 
svenska historia sammanställts.

Några faktafel verkar dessvärre ha smugit sig in i 
utställningstexterna. Bland annat står det att Ferdi-
nand Klaamas flydde med den utställda båten, vil-
ket han alltså inte gjorde. Med tanke på att museets 
information bygger på uppgifter från hans änka är 
missförståndet underligt. Kanske är det en medveten 
anpassning för att inte göra historien alltför spretig? 
Det var familjen Klaamas som donerade båten till 
museet, och som också delade med sig av bilder på 
Ferdinand och båten från familjens fotoalbum. Av 
den anledningen är det Klaamas och inte Vagiström 

som syns på fotona i utställningen, och rent berättar-
mässigt är det måhända enklare att förlägga Klaamas 
flykt till just den här båten, även om han lämnade 
Estland med ett större fartyg.308

Ett annat faktafel som är nästan lika förbryllande 
är uppgiften att båten skulle ha fungerat som en sand-
låda för barn när museet hämtade den.309 Det är en 
uppgift som bestrids bestämt av Aino Klaamas – det 
är faktiskt det första hon poängterar när jag ringer 
upp henne för att prata om båten: ”Det stämmer inte 
som de säger på museet att båten användes som en 
sandlåda”, säger hon. ”Det var aldrig aktuellt. Min 
man skötte den som en ädelsten.”310

Uppgiften om sandlådan är ett märkligt påstå-
ende, som inte har något stöd i fotografier från hämt-
ningstillfället och som också bestrids av att båtens 
motor fortfarande finns kvar i sin bädd i skrovet. Men 
avsiktligt eller ej har sandlådeuppgiften en drama-
turgisk effekt, som gör båtens livsbiografi ännu mer 
dramatisk och får hämtningen att anta karaktären 
av en räddningsexpedition. Mellan raderna antyds 
måhända också en kontrast mellan hur båten värde-
ras i Sverige respektive i Estland. I Sverige var den 
inte en visningsbåt utan en bruksbåt. Som sådan var 
den omgiven av presenningar, stöttor och allt som 
hör uppställda båtar till, och som visserligen kan ge 
ett lite skräpigt intryck men som är helt i linje med 
ett omsorgsfullt bevarande av båtar, som ännu inte 

Bild 5.7. Ferdinand Klaamas och hans båt i Kungsbackaån (båt 34). Foto: okänd, Eesti Meremuuseum.
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fullt ut lämnat det funktionellas sfär. För familjen 
Klaamas var den en ädelsten, men dess värde var 
inte förankrat i vidare kretsar, såsom det blev när de 
estniska museiintendenterna förvärvade båten som 
en del av ett officiellt estniskt kulturarv.

Att det finns särskilt nära kopplingar mellan kultur-
arv, nation och museer är fastslaget i forskningen 
sedan länge. Det ett kulturhistoriskt museum visar 
intresse för, samlar in och visar upp blir nästan per 
automatik betraktat som kulturarv, och inte sällan del 
av ett nationellt kulturarv, som bidrar till att ladda 
nationskonceptet med en mening som går utöver 
de rent politiska aspekterna av vad en nation är.311

Kanske är båtar särskilt tacksamma att inordna i 
ett sådant kulturarvsskapande. Som etnologen Mattias 
Frihammar konstaterat har de i alla fall redan utan 
museernas draghjälp, åtminstone i Sverige, en särskild 
benägenhet att fungera som nationella symboler och 
komponenter i nationsskapandet. I synnerhet den 
”klassiska” båten av trä tycks engagera många svenskar 
och bilda utgångspunkt för en tillbakablickande och 
nationellt färgad nostalgi, där båtar och båtliv kopplas 
samman med föreställningar om svenskhet och ett 
ljust och lyckligt förflutet.312

Som redan framgått av historien om Hans Suurs 
båt verkar den estniska träbåten fungera på ett lik-
nande sätt, även om den har en delvis annan historia, 
där båtbyggeritraditionen förknippas med Estlands 

rötter och där nationens och traditionens samman-
brott blivit ett viktigt motiv för det nationellt sinnade 
tillbakablickandet. I bägge fallen märks tydliga drag av 
vad som kallats restaurativ nostalgi, där det förflutna 
är mytomspunnet och ses som något hotat, och där 
kulturarvet blir en kompass för att återupprätta något 
av de traditionella värden och förhållanden som anses 
ha gått förlorade.313

Omständigheterna som banade väg för Tiirs upp-
brott från en villatomt i Västsverige till ett nationellt 
museum i Estland och den kulturarvsprocess som 
detta medfört går naturligtvis inte att jämföra rakt 
av med de mekanismer som Frihammar observerat 
angående träbåtar. Men parallellerna finns där. Som 
äldre träbåt hade Tiir måhända en inneboende ten-
dens att låna sig åt ett nostalgiskt historiebruk, där 
tankar på ursprung är centrala. Och när båten ”dog”, 
eller i alla fall slutgiltigt ställdes upp på land, blev det 
sannolikt lättare att sluta betrakta den som en svensk 
utflyktsbåt, och istället extrahera dess estniska historia, 
så att den blev den traditionella estniska fiskebåt som 
den ställs ut som idag. Tiir blev en del av en perma-
nent utställning på ett nationellt museum eller, om 
man så vill, en sorts kyrkogård över olika reliker av 
det förflutna, där föremålsinformationen precis som 
på en gravsten måste hållas kort och koncis för att 
fånga det mest väsentliga om föremålets identitet: 
”traditionell estnisk fiskebåt”.

Bild 5.8. Båten i bohuslänska Lindome, avtäckt inför färden tillbaka till Estland (båt 34). Foto: okänd, Eesti Meremuuseum.
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Förenklingar är a och o i ett museums utställnings-
berättande, men också i många andra sammanhang. 
En naturlig utgångspunkt för modern gränspolitik är 
tanken att varje människa genom sitt ursprung har 
en naturlig hemvist i ett område, dit också hennes 
medborgerliga och politiska rättigheter är kopplade, i 
den mån sådana finns. När människor, liksom båtar, 
bryter upp från sina hemorter för att utan erforder-
liga tillstånd söka sig nya hem bortanför den ”egna” 
nationens gränser, hotas denna ordning.314 Rätten att 
proklamera en plats eller en nation som sitt hem är 
inte förbehållen alla.315

I fråga om asylärenden görs stora ansträngningar för 
att utreda var människor, som kanske varit på resande 
fot under flera års tid och under långa perioder varit mer 
eller mindre bofasta på nya platser, i formell mening 
”hör hemma”. Eftersom det nationella ursprunget 
som regel är direkt avgörande i sådana sammanhang, 
är det naturligt att människor ibland ljuger om sin 
bakgrund. Så var det till exempel för många ester som 
registrerade sig som estlandssvenska, för att få en chans 
att komma med den lagliga överföringen till Sverige.

Sedan Vagiström och Klaamas anlänt till Sverige 
hade de ingen anledning att tiga om sitt estniska, 
civila ursprung. Även om de som alla andra civila ester 
upplystes om att det var Sveriges officiella önskan att 
de skulle återvända, vilket de själva ofta hade hoppats 

kunna göra, vidtogs inga tvingande utvisningsåtgärder 
från statsmaktens sida. När det gällde båtens öde såg 
regelverket däremot annorlunda ut. Att få behålla sin 
båt var inte en rättighet för de ester som i formell 
mening blivit statslösa. I det läget blev Vagiströms 
längre vistelse i Finland en öppning för att åberopa 
ett finskt ursprung för båten. Samma båt som idag 
framhävs som en traditionell estnisk båt på ett natio-
nellt estniskt museum, fick alltså under en tid sitt 
ursprung förnekat och gömt bakom en finsk fasad.

I den bemärkelsen berättar Tiir inte bara om tradi-
tionella estniska fiskebåtar och livet på Jumindahalvön 
i Finska viken. Båten illustrerar också att frågan om 
var båtar och människor hör hemma kan vara nog så 
komplex, och förändras med de politiska vindarna. I 
efterhand kan det tyckas märkligt att det skulle spela 
så stor roll om en liten öppen träbåt på bara sju meter 
är finsk, estnisk eller sovjetisk, eller för den delen 
svensk. Men så har det varit, och så kommer det nog 
att fortsätta vara. Historien om Tiir är en påminnelse 
om att ursprunget fortsätter att spela roll.

Historiskt bagage
På Ockupationernas och frihetens museum i Tallinn 
finns en flyktbåt som hämtades från Vindö öster om 
Stockholm hösten 2003 (båt 35). Första gången jag 

Bild 5.9. Den nyrenoverade båten svävar på nytt ovanför ett minfält, denna gång i sjöflyghamnen, Estlands sjöfartsmuseum i Tallinn 
(båt 34). Foto: Mirja Arnshav. 
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ser båten är museet under ombyggnad och i rummet 
där båten finns saknas såväl belysning som fönster. I 
skenet av mobiltelefonen försöker jag skapa mig en 
uppfattning om båten – det är nästan som att dyka, 
tänker jag när jag trevar mig fram med måttband och 
anteckningsbok i det fullständiga mörkret. De rela-
tivt raka stävarna, de låga friborden, det ganska raka 
språnget och placeringen av motorn för om midskepps 
tycks bekräfta att båten mycket väl kan ha byggts av 
estniska båtbyggare, snarare än av svenska. Men för 
stunden är det snarare den skenbara avsaknaden av 
historia, som känns som det mest framträdande med 
båten. Skrovet är tomt, sånär som på ett roder och en 
motorkåpa, och rummet det ligger i är, med undantag 
av en del byggsopor, likaledes urplockat och tomt. Det 
slår mig att i det här tillståndet är båten så kontextlös 
och tom den bara kan bli, lösgjord från såväl hamn 
och hav som från all utrustning och packning som 
tidigare funnits i den. Den är ett tomt skal i ett annat 
tomt skal, men museiintendenten som har hand om 
samlingarna menar att den utgör ett av guldkornen 
i samlingen.316

Även om den här båten känns påtagligt innehållslös 
just där och då, är det naturligtvis så att nästan alla 
bevarade flyktbåtar numera saknar innehåll. I den 
bemärkelsen utgör de en tydlig kontrast mot de foton 
som vi är vana att se från flykter, som ofta visar båtar 
alldeles överfulla av människor och bagage.317 Med 
dylika bilder på näthinnan är det både lätt och svårt 
att föreställa sig vad som en gång funnits i båtarna. 
Att där funnits människor är självklart, för en båt 
fungerar inte utan människor. Vad som däremot 
kan vara svårare att föreställa sig är bagaget, vad som 
gömde sig i väskor och bylten. Vad är det för föremål 
som ”saknas” i de numera tomma flyktbåtarna? Vad 
hade människor med sig när de lämnade sina hem 
och steg ned i en båt?

I extrema situationer, som rymning, flykt och 
deportation, finns då bagaget ska packas ofta en mot-
sättning mellan minsta möjliga vikt och största möjliga 
chans till överlevnad.318 Samma svåra avvägningar, fast 
mellan människor och bagage, gjordes när en flyktbåt 
skulle lägga ut. Omständigheterna ledde då till en del 
ovanliga arrangemang med avseende på hur tingen 
medfördes och stuvades. Fotografier visar människor 
som uppträder som levande rockhängare, påbyltade 
med lager på lager av kläder för att få med så mycket 
som möjligt av garderoben. Annat var packat i otymp-
liga kistor, som bara kunde bäras sedan de försetts med 
påspikade handtag. Föremål gömdes under fiskenät 
och värdeföremål syddes in i kläder. Filmsnuttar från 
evakueringsfartygens ankomst till Sverige visar hur 
människor håller bylten och bolster i famnarna och 
bär korgar med lösa tillhörigheter i händerna.319 Men 
det är ett föremål som mer än något annat har fått 

stå som symbol för resan och uppbrottet, både här 
och i vidare sammanhang: resväskan.

En forskare som intresserat sig för resväskans kul-
turella och känslomässiga betydelse är etnologen 
Orvar Löfgren. I artikeln ”Emotional Baggage” 320 
påpekar han att resväskan, till skillnad från tidigare 
generationers mer robusta koffertar, är speciellt fram-
tagen för att bäras av ägaren. Detta sätter i sin tur 
upp ganska snäva ramar för vad som kan rymmas i 
den, och tvingar fram ganska otypiska konstellationer 
av föremål. Inspirerad av Doreen Masseys321 tankar 
om vad hon kallar ”throwntogetherness” menar han 
att väskan skapar unika möten mellan normalt sett 
separerade objekt. Även om dessa ting egentligen är 
alldeles vardagliga, blir de privata när de blandas i 
någons väska.

På samma gång blir själva väskan personlig. Den 
upplevs gärna som en förlängning av sin ägare, eller 
som en beståndsdel av ett frånrest hem. Dessutom, 
konstaterar Löfgren, fungerar resväskan inte bara 
som en behållare för ting, utan även för känslor och 
drömmar. I den ryms både det förflutna, nutiden och 
framtiden, för när den packas är det med olika even-
tualiteter i åtanke; man packar för tänkbara framtider 
men hanterar samtidigt det förflutna – vad kan man 
lämna bakom sig och vad vill man ha kvar?

Ett särskilt slags bagage är det som packats under 
tvång, inför ett ofrivilligt uppbrott. Sådana här väs-
kor har också en alldeles särskild förmåga att beröra. 
I besöksmålet Auschwitz väcker rummet med offrens 
väskor särskilt starka känslor bland besökarna – oftast 
till och med starkare än åsynen av skelettdelar eller 
de trånga britsarna. Anledningen är att väskorna gör 
tragedierna så tydligt personliga, samtidigt som de bär 
på en erfarenhet som delades av miljoner deporterade 
människor under kriget, vilka ombads att packa en 
väska för att den förestående resan skulle verka mindre 
dramatisk än vad den i själva verket var. Samma väskor 
som packades i brådska och som innehöll några få 
värderade tillhörigheter är idag tomma. Men, påpekar 
Löfgren, de är fortfarande fulla av ångest, hopp och 
förvirring. De är stilla och tysta men kastar samtidigt 
ett återsken av skyndsam packning.322

Mycket av det Löfgren säger om resväskor skulle 
också kunna sägas om flyktbåtar. Fastän tomma idag 
är det ganska lätt att föreställa sig att det innan-
för skrovens avgränsande ramar funnits människor, 
ibland många, ibland bara några få, och även när 
båtarna ligger stadigt på land kan man nästan ana 
hur de gungat på havet. Precis som väskorna har de 
packats, eller lastats och stuvats som man säger, och 
satt upp definitiva ramar för hur mycket som kan 
medföras. På samma sätt som det i väskan uppstår 
möten mellan normalt sett separerade föremål har 
människor som kanske inte tidigare umgåtts eller 
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ens känt varandra blandats innanför det omslutande 
skrovet. Och även om båten bär sin ägare, medan det 
förhåller sig tvärtom med väskan, finns i bägge fallen 
ett nära band mellan människa och ting, där den ena 
tycks förutsätta den andra.

I Tove Janssons klassiska berättelse Vem ska trösta 
knyttet? 323 finns en passage där gränserna mellan båt 
och väska helt upplöses. Det är när knyttet, som efter 
att ha skrämts av tunga steg och hemska tjut utanför 
sitt hem, flyr bort och till slut når fram till en strand, 
där han hittar en flaskpost och inser att han behöver 
en båt för att fara iväg och rädda ett litet skrutt: ”[…] 
sin kappsäck tömde han på allt och satte sig i den 
och rodde ut på havet i den långa dyningen […].”

Om en väska, om än i diktens värld, kan fungera 
som båt borde också båten kunna betraktas som en 
sorts väska. Och om man förstår båtarna som väskor 
vill man förstås också veta vad som en gång fyllde dem. 
Kan en tömd båt, som den på Ockupationernas och 
frihetens museum, berätta något om detta? Vilken 
historia kan packas upp ur en båt, som till det yttre 
verkar alldeles innehållslös?

Den som besöker detta museum idag kan ta del 
av en tillfällig utställning om museets egen historia. 
Där berättas bland annat hur museet möjliggjordes 

genom en frikostig donation av Olga Kistler-Ritso, 
som flydde från Estland inför den tredje ockupationen 
och så småningom hamnade i USA. Vid återbesök 
i Estland efter landets frigörelse växte idén fram att 
använda den privata förmögenhet hon byggt upp under 
sitt yrkesliv till att skapa ett museum som kunde lära 
nya generationer om de totalitära regimernas brott 
och få dem att slå vakt om frihet och demokrati.

Den nya museibyggnaden, en glasbyggnad vars 
arkitektur ska spegla demokratins öppna och sköra 
väsen, placerades i en del av Tallinn där sovjetiska 
minnesmärken över ”befrielsen” från de nazistiska 
ockupanterna flyttats bort och där flera minnes märken 
över den estniska självständighetskampen liksom 
parlamentet står.324 I utställningen visas bilder från 
invigningen, där museets välgörare ses posera bredvid 
flyktbåten. Båten var då placerad centralt i entréhallen, 
och det går inte att ta miste på att den utgjorde själva 
hjärtat i utställningen och var en viktig byggsten i det 
nyskapade museet.

Fotografier från originalutställningen avslöjar att 
båten var tom sånär som på ett bränslefat, och att 
en mina placerats alldeles intill skrovsidan. I hallen 
fanns även en stor samling resväskor, som arrangerats 
i långa rader och som ibland var placerade alldeles 

Bild 5.10. Den som inte hade tillgång till en egen flyktbåt hade som regel sämst möjligheter att ta med sig bagage. Här är två kvinnor 
i färd med lämna Estland med dubbla kappor och så många andra klädesplagg de kan bära. Ett vanligt problem vid överfarterna med 
små båtar var att kläder och bylten blev blöta ute till havs och tyngde de vid avfärd ofta redan vådligt överlastade båtarna. Foto: Harald 
Perten, Rahvusarhiiv.
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invid båten, ibland utmed hallens väggar. Väskorna var 
tänkta att påminna om förintelsen och Gulaglägren, 
och skapa en parallellitet mellan de nazistiska och 
kommunistiska förtryckarregimerna.325 På samma gång 
skapades också en annan parallellitet mellan båten 
och väskorna, där bägge vittnade om ett påtvingat 
uppbrott och en färd som i det ena fallet slutade i 
Sverige och i det andra i Sibirien eller kanske i ett 
koncentrationsläger.

”Det var en märklig känsla att se båten där i 
museet”, berättar sonen till båtens tidigare ägare 
Börje Åberg, när de några år efter invigningen reste 
till Tallinn för att titta på pappans gamla båt i det 
nybyggda museet. Han minns båten från sin barn-
dom på 1960-talet, men har aldrig sett den i sjön. 
Innan båten kom till museet låg den i många år på 
Vindö, uppdragen i en vik mellan granithällarna och 
övertäckt av masonitskivor. Så hade den legat sedan 
slutet av 1950-talet. Pappan hade köpt den som ung 
några år tidigare: ”han behövde en billig båt för att 
kunna komma ut i skärgården och jaga lite sjöfågel 
medan han gjorde i ordning sin större båt”, berättar 
sonen. Men den användes aldrig så mycket. Den var 
spikad med järnspik som rostade och förmodligen 
var det svårt att få båten tät. Så snart den större båten 
var ruffad och klar behövdes inte den lilla öppna 
båten längre. Den drogs upp vid Skarpösund och 
den encylindriga Solomotorn som satt i gavs senare 
bort till en släkting.326

Så gick åren, Estland blev så småningom fritt och 
en dag fick pappans kusin höra att det nygrundade 
museet i Tallinn sökte efter en flyktbåt, varpå han 
tipsade om Åbergs gamla båt. När museet ringde 

tvekade inte Åberg utan gav genast bort den: ”den 
hade ju inget värde”, förklarar sonen.327

Men självfallet var det inte historien om Börje 
Åbergs billiga bruksbåt som gjorde den intressant att 
förvärva för ett museum som ägnar sig åt Estlands 
moderna ockupationshistoria. Det var en flyktbåt 
museet sökte, och i den digitala katalogen över insam-
lade föremål står att läsa om båten att den kom från 
Dagö till Gotland 1944.328 För att komma åt den 
historien måste dock ytterligare ett lager av bruks-
båtshistoria packas upp.

Bild 5.11. Teckning signerad Margit Rosen, 8 år vid flykten, som visar hur hennes familjs flyktbåt var stuvad när de lämnade Nargö i Est-
land i november 1943. Familjemedlemmarna satt under fördäcket och över den öppna delen spändes en presenning. ”Vi var bara fyra 
så vi hade gott om plats, men båten var djupt nedlastad.” Illustration: Margit Rosen. 

Bild 5.12. Nyanlända flyktingars bylten och hopsurrade väskor 
avlämnade i Visby efter genomförd värmebehandling. Foto: 
David Holmert, Landsarkivet i Visby.
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På Vindö bodde efter kriget flera estniska familjer 
som flytt till Sverige med båt över Östersjön. Den som 
sålde båten till Börje Åberg på 1950-talet var en est 
vid namn Konstantin Hanslepp, som arrenderade en 
av gårdarna på ön. Båten hade ingått i gårds arrendet, 
och familjen Hanslepp använde den för fiske och för 
att transportera hö mellan öarna. Brodern till Kon-
stantin, Thorvald Hanslepp, hade ett särskilt gott 
öga till båten, och såg till att göra i ordning den och 
renoverade även motorn. De tidigare arrendatorerna, 
familjen Otsason-Leisi, var även de estniska flyktingar 
och hade använt båten på sin tid. Men inte heller de 
hade tagit båten till Vindö. Det gjorde en man vid 
namn Joonas Kask.329

Klockan tre på morgonen den 21 april 1944 med-
delade vakten vid Slite hamn att en motorbåt anlänt 
med 19 ester från Dagö ombord. De var kvinnor som 
blivit inkallade till tysk arbetstjänst och befarade att de 
skulle sättas på fabriksarbete någonstans i Tyskland, 
män som blivit inkallade och flydde från militärtjänst-
göring, två minderåriga barn och så fyra sjömän som 
kommit med båten. En av dessa var Joonas Kask, och 
bland passagerarna fanns dennes fru Helene Kask och 
parets halvårsgamla dotter Liivi. Båten hette Huvi, 
och med den gjorde Kask ett flertal resor fram och 
tillbaka mellan Sverige och Dagö, sedan han först 
anlänt i januari 1944.330 På dessa resor rådde stränga 

restriktioner när det gällde bagage – människor var 
prioriterade.331

Många, inklusive museet, verkar tro att det är 
Joonas Kasks flyktbåt som finns på Ockupationernas 
och frihetens museum i Tallinn idag, eftersom hans 
namn nämns i samband med båtens uppdykande på 
Vindö. Det är det inte. När jag pratar med Joonas 
Kasks dotter Liivi berättar hon att Huvi visserligen 
aldrig blev beslagtagen, utan användes som fritidsbåt 
i Sverige fram till det att den såldes i slutet av 1940-
talet, när familjen tänkte sig vidare till Kanada. Av 
olika anledningar kom de aldrig längre än till Irland, 
där de tvingades vända om, men då var Huvi redan 
såld, och idag vet inte Liivi var båten finns eller om 
den alls bevarats.

Däremot kan Liivi bekräfta att båten på museet i 
Tallinn kom till Vindö och installerades hos familjen 
Otsason-Leisi genom hennes pappas försorg, när han 
hjälpte en annan est att gömma undan dennes båt i 
samband med beslagen och utlämningen (Otsasons 
egen båt verkar att döma av bevarade arkivhandlingar 
ha blivit beslagtagen och utlämnad).332 Vem eller vilka 
som anlände med båten, och varför den blev kvar på 
Vindö och aldrig hämtades av den rättmätiga ägaren är 
idag omöjligt att veta. (Kanske lyckades båtens ägare 
med det Kask själv inte lyckades med, nämligen att 
fly vidare från Sverige.) Bara själva kunskapen att det 

Bild 5.13. Båten hämtas på Vindö för transport till Tallinn (båt 35). 
Foto: okänd, Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu.

Bild 5.14. I den utställda båten ligger några väskor som markerar 
uppbrottet (båt 35). Foto: Mirja Arnshav. 
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är en estnisk flyktbåt har bevarats, och den kunska-
pen har sedan förts vidare till alla dess senare ägare.

Men avsaknaden av historiska detaljer är kanske 
inte bara en förlust, utan också en fördel i ett musei-
sammanhang. Enligt samma logik som gör att en 
mäklare efterfrågar tomma och opersonliga rum för 
att skapa utrymme för egna associationer och tolk-
ningar, kan en tom och lagom historielös båt bli det 
perfekta utställningsobjektet i en berättelse om flykt. 
När jag återbesöker museet efter återinvigningen, 
känns den tomhet jag tidigare upplevde, och som 
ofta uppstår kring ett föremål när det flyttas till ett 
museum, alldeles som borttrollad. Genom utställ-
ningsproducenternas försorg har båten fyllts av his-
toria, och det är just båtens funktion som behållare 
som uppmärksammas.

Även på det nyöppnade museet har resväskor och 
packning en central plats i berättandet. Det första 
som möter besökarna utanför entrén är installationen 
”21 väskor”, ett konstverk av Marko Mäetamm och 
Kaido Ole från 2018, som ursprungligen omfattade 
100 väskor. På de tunga och lite skamfilade betong-
väskorna sitter små etiketter på vilka man kan läsa 
svenska ortnamn som Gotland, Kummelnäs och 
Fagersjö, men också namn på mer avlägsna platser 
i Sibirien, Tyskland, Kanada och Australien. Det är 
platser för läger och förläggningar, men också andra 

platser förknippade med den estniska förskingring 
som ockupationerna orsakade.

Väl inne i museet förflyttas besökaren till ocku-
pationstiden, och i en interaktiv station i form av en 
uppslagen resväska konfronteras man med frågan vad 
man själv skulle ha valt att packa när uppbrottet var 
ett faktum. En symaskin, ett litet gosedjur, en kopp, 
en varm kappa eller kanske ett omtyckt instrument? 
De exemplifierade föremålen är få, men den uppslagna 
resväskan låter oss ändå få en glimt av flyktens före-
målsvärld och förmedlar på ett direkt sätt en insikt 
om att de föremål som presenteras i utställningen 
bara utgör toppen av ett isberg.

I den rika floran av flyktberättelser utanför museet 
finns tusentals exempel på vad som medfördes under 
flykten. Det var ett oordnat och spretigt bagage, förstår 
man, där symaskiner och spinnrockar trängdes med 
bolster, fiskeredskap och uppumpade däckslangar. 
Mycket var vattenskadat och på gistgårdarna vid 
ankomstplatserna dinglade snart allehanda föremål 
som hängts på tork. Vapen och kameror beslagtogs, 
övrigt bagage samlades ihop och desinficerades. När 
bagaget lämnades tillbaka var somligt deformerat – i 
lägren drog kvinnorna bekymrat i sina handväskor 
som tappat formen av värmebehandlingen. Omkring 
250 personers medförda tillhörigheter, däribland en 
värdefull frimärkssamling, brann upp när värmekam-

Bild 5.15. Utställd i Ockupationernas och frihetens museum Vabamu i Tallinn i utställningen ”The story of our freedom” (båt 35). Bakom båten 
projiceras en film av flyktingar ombord på evakueringsfartyget Triina. Foto: Anu Vahtra, Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu. 
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maren i maltfabriken på Gotland fattade eld i novem-
ber 1944.333

Vad som inte kom med finns det likaledes många 
berättelser om. Stickmaskinen som var för tung för 
att ta med och som gjorde att inte heller ägarna kom 
iväg. Hundarna som blev kvar på stranden, kreaturen 
som släpptes ut i skogen eller lämnades till någon 
granne, föremålen som grävdes ned i jorden eller 
anförtroddes någon vän tills det att ordningen var 
återställd och ägarna kunde återvända: ”till jul är vi 
säkert hemma igen”.334 Högarna med väskor och kis-
tor som kånkats till evakueringsfartygen men som i 
slutänden inte fått plats, och raderna med barnvagnar 
som parkerats längst ut på kajerna, där vägen tog slut 
och havet tog vid. Och så alla de föremål som kastades 
eller sköljdes överbord ute till havs, tallrikar, kappor 
och gevär som sakta singlade ned genom vattnet och 
lade sig tillrätta på havets botten.335

När de nyanlända i efterhand kommenterar vad 
de fick med sig anas inte sällan ett stänk av förvåning. 
Någon upptäcker att en rostig sax som slängdes med 
lite i förbifarten plötsligt är det enda föremålet som 
blivit kvar efter en pappa som aldrig mer kan åter-
ses.336 En annan sticker handen i fickan och hittar 
nyckeln med vilken det lämnade hemmet låstes för 
sista gången.337 En ung kvinna upplever att den tra-
ditionella, handgjorda högtidsdräkt som hon vinn-
lagt sig om att få med sig inte längre är en stolthet, 
utan bara gammalmodig, och stoppar undan den 
för gott.338 Samtidigt, i en annan familj, blir ett stort 
badlakan som inköpts under en resa till Argentina till 
en släktklenod, eftersom det under flykten svepts om 
ett ettårigt barn, som burits genom isvatten till den 
båt som väntade utanför den långgrunda stranden.339

Att föremålen förvandlades av flykten är ju inte 
minst det faktum att de idag kan ställas ut på museum 
ett tydligt bevis för. Men i den här delen av utställ-
ningen är tanken att besökaren ska flyttas tillbaka till 
1940-talet och möta föremålen så som de framstod 
just innan flykten, när urvalet skulle göras och väs-
kan packas.

I nästa rum bär det av mot Sibirien. Museibesö-
karen befinner sig i en tågvagn, och golvet skakar lite 
under fötterna. Det är trångt, trots att vagnen är så 
gott som tom på folk. Men när man stiger av befin-
ner man sig inte i Sibirien, utan ute på ett nattsvart 
hav. Stjärnor glimmar över huvudet och inga väggar 
verkar längre finnas. Det är här båten numera visas. 
Bakom den projiceras en färgfilm från den överlastade 
transportskutan Triina, det sista av de legala evaku-
eringsfartygen, som anlände till Stockholm samma 
dag som Röda armén tågade in i Tallinn. Filmen är 
tagen ute till havs och på däck är trängseln stor. Trots 
att bevarade vittnesmål intygar att avfärden och själva 
överfarten bitvis var nog så kaotisk, tycks stillhet råda 

ombord. Kameran har fångat eftertänksamma, leende 
och försiktigt hoppfulla ansikten och travar av bagage 
mellan människokropparna. Trots att Triina var ett 
betydligt större fartyg än den bara lite drygt fem meter 
långa motorbåten tycks såväl väskorna som männi-
skorna befolka den mindre, tomma båten. Alldeles 
tom är den för övrigt inte längre, för i den ligger ett 
gäng resväskor slarvigt nedslängda, nästan som om 
de hade lösgjort sig från filmen ovan relingen och 
fallit från Triinas däck och ned i den lilla motorbåten.

I den information om båten som presenteras för 
besökaren framgår att Joonas Kasks skugga fortfarande 
vilar över båten, men att museet samtidigt betraktar 
den som en representant för ett större kollektiv av 
flyktbåtar, som färdades tungt lastade över stormiga 
vatten:

Endast två av de fiskebåtar med vilka flyktingar 
flydde från Estland hösten 1944 har bevarats till 
våra dagar. Det här är en av dem. Båten bevara-
des därför att den blev kvar i Sverige. De övriga 
båtarna återlämnades till Sovjetunionen på 1940-
talet. De sovjetiska myndigheterna begärde att 
Sverige skulle lämna tillbaka både människorna 
som hade flytt och de farkoster de hade använt för 
flykten, men de fick bara båtarna. Båten reste från 
Dagö till Gotland. Båten, som var tungt lastad 
med flyktingar och deras ägodelar, roddes mer än 
200 kilometer över ett upprört hav.340

Om båten i verkligheten var tungt lastad, om motorn 
verkligen inte användes och om havet var upprört just 
när den här båten gjorde sin överfart är sådant som 
museet egentligen inte har någon kunskap om. Men 
det gör kanske inte så mycket när båten precis som 
resväskorna blivit en symbol för en mer gemensam 
erfarenhet. Därför går det också bra att ”packa den” 
med bagage som visserligen inte färdats på just den 
här båten, men väl på andra båtar som lämnat Estland 
med kurs mot Sverige.

Vid båtens andra sida visas några exempel på sådant 
bagage som numera ingår i museets samlingar. I en 
monter finns en tygdocka, som en sexåring lyckades 
få med sig på färden. En annan monter fylls av en 
lång blå festklänning, som den unga kvinnan Silvia 
medförde tillsammans med identitetshandlingar, 
fotografier, smycken, skor, kläder och en bok med 
poesi. I en tredje monter finns en väska och några 
matematikböcker, som 14 år gamla Urve tog med sig 
för att inte halka efter i skolan.

Väskor kan minna om lyckliga resor och utflykter. 
Men de kan också – precis som flyktbåten på Ocku-
pationernas och frihetens museum – markera ett 
definitivt uppbrott och ett avsked. Urve kom inte 
tillbaka till Estland utan fick fortsätta sin skolgång i 
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Sverige. Men hennes skolväska och skolböcker kom 
så småningom tillbaka. Det gjorde också den båt som 
Joonas Kask gömde undan ute på Vindö, för att den 
inte skulle övertas av ryssarna.

När ett föremål samlas in till ett museum innebär 
det också ett uppbrott, där tinget lyfts från ett ofta 
vardagligt och pågående sammanhang och görs om 
till historia och kulturarv. I praktiken innebär det 
att föremål från olika tider och platser kan mötas på 
ett sätt som aldrig händer annars. Kanske kan därför 
även museer betraktas som en sorts väskor, fyllda med 
föremål som vi inte vill släppa taget om och sådant 
som kan vara bra att spara för framtiden.

Flyktbåten på Ockupationernas och frihetens 
museum är ett sådant föremål, som Estland och alla 
museets besökare nu kan bära med sig som ett minne 
av det förflutna och som en historiens barlast, kapa-
bel att färga och forma dagens verklighet.341 Den är 
numera varken tom eller ensam, utan bär upp en hel 
utställning och samlar föremål från flera olika flykter 
och båtar. Den bär på ett historiskt bagage, men också 
på förhoppningar om ett fortsatt fritt Estland. Det är 
inte en blygsam last för en bara lite drygt fem meter 
lång fiskebåt, gammal och gisten.

Från örlogshamnen till Medelhavet
I diskussioner om samtidsarkeologiska fynds värde 
för forskningen har det ibland påpekats att tingen 
behövs för att skapa intresse för nutidshistorien. De 
kan vara den gnista som får någon att fördjupa sig i 
andra källmaterial i jakt på mer information och gör 
att en viss historia i slutänden dras fram i ljuset.342 Men 
förhållandet kan också vara det omvända. Ibland är det 
snarare nutidshistorien som förmår aktualisera tingen 
och förvandla materiella spår från det nära förflutna 
från skuggvarelser till högaktuellt historiskt stoff.

År 1982 hittades en liten båt på bottnen av örlogs-
hamnen i Karlskrona (båt 30). Mannen som gjorde 
fyndet jobbade som tungdykare på örlogsvarvet. Vid 
det här tillfället höll han på att spika om rälsen till 
torpedbåtsskjulets slip. Vid arbetena i hamnen bru-
kade han ibland fånga lite flundra och ål, som han och 
kollegorna sedan rökte. Den här dagen var vacker och 
solig. Det var ljust i vattnet och Olsson, som dykaren 
heter, bestämde sig för att ta en liten promenad på 
bottnen och se om han kunde få tag på någon fisk. 
När han gått ett litet stycke såg han en mörk silhuett 
skymta en bit bort. Han gick fram för att ta reda på 
vad det var. Under åren hade han hittat och bärgat 
många olika slags föremål i örlogshamnen, som han 
samlat i sin dykbod, som nu var som ett litet museum. 
Där fanns bland annat en gammal kalfathammare 
för att dreva träskepp, en hammare och skära som 
ursprungligen suttit på ett sovjetiskt fartyg och många 

andra ting som under örlogsvarvets drygt trehund-
raåriga brukningstid hamnat på hamnens botten.343

När han kommit ungefär 100 meter ut från stran-
den kom han fram till den mörka skuggan och såg att 
det var en liten båt. Olssons pappa var båtbyggare, 
och av honom hade sonen fått en hel del kunskap 
om träbåtar. ”Jag såg direkt att det var en prima båt”, 
berättar han, ”fint byggd och så gott som hel.” Nästa 
tanke var att han skulle försöka bärga den. Men 
bottnen i hamnen är dyig och för varje steg Olsson 
tog mot båten sjönk han nästan ned till knäna. All 
sikt försvann när såväl Olsson som båten sveptes in i 
dymolnen som rördes upp, men som rutinerad dykare 
använde han istället händerna för att ”se”. Han tog 
tag i fören och ryckte till och märkte att bottnen 
släppte sitt grepp om båten. Sedan började han dra 
den in mot land. Båten var nästan neutral i vattnet, 
och svävade precis ovan bottnen. Invid Wasaskjulet, 
där de gamla linjeskeppen brukade byggas, fanns en 
kran som kunde användas för att få upp den på land. 
Olsson lade ett rep om båten och drog upp den ur 
vattnet. Han ställde den bredvid Wasaskjulet och lade 
en presenning över. Fyndet var bärgat och säkrat.

Så snart det blev tillfälle såg Olsson till att tvätta av 
båten. Tanken var att han skulle fortsätta göra i ordning 
den tills den var sjöduglig och kunde användas privat. 
En dag när han pysslade med båten kom en man vid 
namn Thoft som jobbat länge på örlogsvarvet, förbi. 
Han fick syn på båten och utbrast förvånad: ”Jasså, 
där är den!” Han kände igen båten och berättade 
att den kommit med flyktingar ombord 1944 och 
att den därefter använts som arbetsbåt, hamnjolle, 
på varvet, men att den försvunnit i en storm. Thoft 
gick i pension kort efter att han berättat om båtens 
bakgrund och var vid den här tiden en av de sista på 
örlogsvarvet som varit med under kriget. Men Ols-
son hade tidigare, när han började på örlogsvarvet, 
hört fler äldre kollegor prata om händelserna. Bland 
annat hade de berättat att det låg många flyktbåtar 
inne på örlogsvarvets område under kriget – det var 
ju avspärrat så det var en bra plats att förvara dem på. 
De äldre männen hade ibland också pratat om hur 
roligt de tyckte det var att få åka till Gotland och få 
traktamente för att laga flyktbåtar inför återlämnandet.

Olsson hann aldrig komma igång med renove-
ringen av båten. Kort därpå fick nämligen Marin-
museums dåvarande chef, Peter von Busch, syn på 
den. Han var mycket båtintresserad och insåg direkt 
att den lilla båten var ovanlig. Olsson ville dock 
inte berätta något om vad han fått veta om båten, 
eftersom han inte riktigt tyckte om museichefen, 
som han menade hade en otrevlig attityd gentemot 
blåställsarbetarna och som tidigare tagit fynd från 
hans dykbod till museets samlingar. Kort därpå kom 
en lastbil och hämtade båten till Marinmuseum. Det 
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hände ibland att museet förvärvade föremål från 
verksamheten i örlogshamnen, och uppenbarligen 
hade von Busch nu kommit överens med någon 
överordnad på varvet om att förvärva båten. Det var 
inte mycket att göra åt saken, Olsson kunde ju inte 
hävda att båten var hans.

Flera år senare fick Olsson syn på båten i Slup- och 
barkasskjulet, där den stod bland museets magasine-
rade båtar. Olsson kände då att han gärna ville berätta 
vad han visste om båten, och eftersom han var god 
vän med en av föremålsintendenterna på museet 
valde han att avslöja för honom att det var en baltisk 
flyktbåt som museet hade i sin ägo. När jag träffar 
Olsson har båten flyttat in på själva museet och utgör 
medelpunkt i utställningen ”Flykt”. Olsson var själv 
med på vernissagen och i Sydöstran kunde man dagen 
efter se foton på bärgaren Olsson tillsammans med 
sitt fynd.344 ”Det känns roligt att ha gjort en insats 
för kulturen”, säger Olsson när jag frågar honom hur 
han känner när han återser båten.345

Båten som Olsson bärgade är snipformad, byggd 
på klink och bara lite drygt fyra meter lång. Den är 
nästan lika hög i aktern som i fören, vilket ger den 
ett ovanligt rakt språng. Träet är mörkt, men spår av 
färg visar att båten en gång haft röd bottenfärg och 
att resten av skrovet varit vitmålat. Åror saknas, men 
i relingen finns tre olika lägen för årfästen. Den raka 

akterstäven, som saknar spunning, samt en bult som 
sticker ut från stäven indikerar tillsammans med en 
toft i aktern att den haft stävroder, vilket i sin tur gör 
det troligt att den ursprungligen haft ett litet sprisegel 
eller liknande.

En närmare titt i skrovet avslöjar dessutom två 
intressanta saker om båtens förflutna. För det första 
syns spår av omfattande reparationer, som avslöjar 
att båten i det närmaste måste ha varit ett vrak i ett 
tidigare skede av sitt ”liv”, innan den hamnade på 
bottnen av örlogshamnen. Delar av de undre borden 
har bytts, eftersom de nitats till skillnad från resten av 
borden som sammanfogats med omböjd spik. Även 
högre upp i skrovet finns nitar här och var mellan de 
ursprungliga förbindningarna, för att dra ihop bord 
som börjat glappa i lannet. På babordssidan finns 
också flera laskbrickor, men inga alls på styrbords-
sidan, vilket visar att bladlaskarna här börjat öppna 
sig. Uppenbarligen har även den mer svårbytta kölen 
varit dålig, eftersom den förstärkts med en extra planka 
ovanpå, mellan bottenstockarna. Någon eller några 
har uppenbarligen gjort en insats för att göra en båt i 
mycket dåligt skick funktionsduglig igen. Det verkar 
osannolikt att personalen på Örlogsvarvet skulle ha 
bemödat sig att renovera en så pass sliten hamnjolle 
på det här sättet. Mer troligt är båten ett exempel på 
att människor på andra sidan havet gömde och reno-

Bild 5.16. År 2015 ställdes den slitna estniska flyktbåten som hittats i örlogshamnen i Karlskrona ut i Marinmuseums foajé för att uppmärk-
samma den pågående humanitära katastrofen på Medelhavet (båt 30). Fören är till vänster. Foto: Mattias Billemyr, Marinmuseum / SMTM. 
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verade gamla slopade båtar i hemmet eller i skogen 
i ett försök att skaffa sig en flyktbåt.

Det andra som avslöjas är att båten varit utställd 
tidigare och att museichefen var medveten om dess 
bakgrund som baltisk flyktbåt redan vid förvärvet, 
långt innan Olsson avslöjat sin hemlighet. Vad som 
indikerar detta är en uppenbart sekundär mastfot, 
en fyrkantig obehandlad träkloss, som är alldeles 
för dåligt infästad och dessutom placerad för långt 
akterut. Någon har uppenbarligen velat visa en mast, 
men ingen av dem som hanterat båten på senare år 
har satt i mastfoten.

Lagom till 40-årsminnet av flykten, bara ett par 
år efter det att båten bröt ytan i örlogshamnen, pro-
ducerade samma museichef som samlade in båten en 
utställning kallad ”Båtflyktingar – ett 40-årsminne. 
En utställning om balternas kamp över Östersjön”. Av 
dagspressens fotografier från utställningen framgår att 
båten ingick i utställningen,346 och i en beskrivning av 
utställningen förklarar museichefen: ”Utställningen 
projicerar med hjälp av några föremål den materiella 
nöden för de flyende. Mitt i utställningen möter oss 
en liten båt som har en bruten åra till mast. Barn-
vagn och resväskor låter oss ana brådskan och alla de 
svårigheter som flykten var förenad med.”347

Det är möjligt att museichefen hört talas om att 
båten anlänt med en åra till mast, men sannolikt var 
den detaljen ett tillägg för att illustrera de svårigheter 
flyktingarna ofta hade att bemästra under överfarten. 
”Båtflyktingar” var en fotobaserad utställning, och 
inspirationen till årriggen kom sannolikt från en 
bildserie som visades i utställningen, där marinen 
assisterar en flyktbåt med just en nödrigg. Utställ-
ningen stod bara en månad på Marinmuseum, men 
ingick därefter som en del av Armémuseums utställ-
ning ”Mare Balticum”,348 för att sedan fortsätta till 
Sjöfartsmuseet i Göteborg. I korrespondensen mellan 
museerna benämns båten bara som ”flyktbåten från 
1944”, och det framgår också att den hade vissa till-
behör – möjligen var det årriggen eller den tidigare 
nämnda resväskan och barnvagnen som åsyftades.349

Utställningen ”Båtflyktingar” var av allt att döma 
en ganska snabb produktion, hopkommen till 40-års-
minnet av flykten. 70-årsminnet av flykten, som 
uppmärksammades stort av det exilbaltiska samhället, 
passerade däremot obemärkt på museet. Men året 
därpå, 2015, hände det något som fick Marinmuseum 
att återigen plocka fram sin flyktbåt ur magasinet. 
Konflikten i Syrien i kombination med hinder för de 
asylsökande att använda sig av de gängse färdsätten 
till Europa gjorde det året att flyktingtrafiken över 
Medelhavet sköt i höjden, och så även antalet för-
lisningar. En av de som förliste var den lille pojken 
Alan ”Kurdi” Shenu, som spolades upp drunknad 
på en turkisk strand efter att hans familj försökt ta 

sig över till Kos i en överfull gummibåt. Bilderna av 
pojken liggande på magen på sandstranden och med 
ansiktet ned i vattnet fick stor spridning i medierna 
och upprörde västvärlden.

Samtidigt började allt fler museer och konstnärer 
samla och visa såväl flyktbåtar som flytvästar, vilka snart 
blev symboler för flyktingarnas nöd på Medelhavet. 
Autentiska flyktbåtar från Medelhavet började dyka 
upp i fler och fler publika sammanhang – i kate dralen 
i Köln i Tyskland,350 i offentlig konst i Berlin,351 i Yoko 
Onos interaktiva installationer på konstmuseer runt 
om i världen,352 i det tyska samtidshistoriska museet 
i Bonn,353 i Amsterdams stadsguidningar354 och på 
Sjöhistoriska museet i Genua för att nämna några 
exempel. Av material från båtarna tillverkades allt 
ifrån krucifix till designmöbler.355

På Världskulturmuseet i Göteborg installerades 
den tidigare insamlade flyktbåten, pateran, återigen 
i utställningslokalerna, och fick nu också sällskap av 
några flytvästar från Lesbos stränder. Guiden som 
visade mig runt när jag hösten 2016 besökte utställ-
ningen, berättade att hon påverkades starkt av före-
målen. ”Håret reser sig alltid på armarna när jag visar 
de här”, sa hon och pekade på flytvästarna. ”Visser-
ligen är de alldeles vanliga – vi hade säkert kunnat gå 
till ett varuhus och köpa exakt likadana. Men just de 
här exemplaren kommer från Medelhavet, och har 
burits av migranter.” Flytvästarna i montern var inte 
längre vilka massproducerade flytvästar som helst. De 
ägde en särskild erfarenhet. Och det som gjorde dem 
unika, och som fick guiden att reagera fysiskt varje 
gång hon kom i närheten, var deras livshistorier.356

I Marinmuseums samlingar fanns inga föremål från 
Medelhavets båtflyktingar. Men så kom man ihåg att 

Bild 5.17. Hösten 1944 fick marinen i uppdrag att hjälpa båt-
flyktingar in till land. Här räddar jagaren Magne nio män och 
två kvinnor som lagt ut från Ösel. Båten sjönk kort därpå. Foto: 
G. Celsing, Marinmuseum / SMTM. 
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man hade en estnisk flyktbåt i samlingarna. Som en 
kommentar till det som hände i Medelhavet ställdes 
istället den estniska flyktbåten från örlogshamnen ut 
i museets foajé, invid entrén och den populära restau-
rangen. I båten fanns inte längre någon sönderbruten 
rigg, men däremot hängdes en flytväst från tiden över 
toften, för att understryka parallelliteten mellan hän-
delserna (trots att flytvästen ännu inte slagit igenom 
för civilt bruk under andra världskriget, och få av de 
baltiska båtflyktingarna använde flytväst under flyk-
ten). Bredvid båten placerades en informationsskylt 
som kortfattat upplyste om den pågående flykten 
över Medelhavet och om den förflutna flykten över 
Östersjön, samt att båten kommit från Estland med 
en grupp flyktingar ombord. Genom att ställa ut 
båten ville museet delta i samhällsdebatten: ”Vi vill 
belysa de historiska sambanden och berätta för våra 
besökare att detta är något som kommer igen i his-
torien. Det är beklagligt att det återupprepar sig och 
kan vi på något sätt öka förståelsen hos våra besökare, 
våra medmänniskor, så gör vi gärna det”, förklarade 
den dåvarande museichefen i ett pressmeddelande.357

Med anledning av installationen av båten i foajén 
producerade även Blekinge Läns Tidning en kort fil-
mad intervju med en av museets samlingsintendenter, 
som var verksam på museet redan då båten samlades 
in och som även var den som dykaren Olsson valde 

att anförtro båtens historia åt. I intervjun talar han 
om att museet förvärvat båten eftersom den visar på 
en annorlunda båtbyggartradition i ett grannland. 
Samtidigt berättar han att båten är en estnisk flyktbåt 
och att museet nu ställer ut den med anledning av 
situationen i Medelhavet. ”Vad får ni för reaktioner 
från besökare?” frågar reportern samlingsintendenten, 
som svarar: ”Jag tror att det är ett föremål som manar 
till solidaritet och att man samlas kring en symbol 
för någonting som egentligen är ganska fasansfullt att 
man ska behöva uppleva. Så förmodligen har båten ett 
gott syfte i det här att få människor tillsammans.” 358

Samma år som Marinmuseum beslöt att ställa ut 
sin bärgade flyktbåt i museets foajé gick en annan 
flyktbåt och blivande utställningsbåt under utanför 
Lampedusa. Fyra år senare bärgades den och ställdes 
ut i konstbiennalen i Venedig. Installationen ”Barca 
nostra” – ett 22 meter långt vrak med ett stort hål i 
sidan – fick stor uppmärksamhet i nyhetsrapporte-
ringen kring utställningen, men alla var inte positiva. 
Det fanns också de som menade att konstverket var 
en billig poäng. Avsaknaden av skylt med förklarande 
text gör det lätt att bara passera den båt som egent-
ligen är en minnesplats – en grav, vid vars undergång 
omkring 800 människor drunknade – skrev Clemens 
Poellinger från Svenska Dagbladet. ”Det är ungefär 
lika många som omkom på Estonia”, påminner han 

Bild 5.18. År 2015 samlade många museer in flytvästar som burits av migranter som flytt över Medelhavet. Bland annat på ön Lesbos 
fanns stora soptippar med flytvästar och flyktgummibåtar. Foto: Christian Carlsson, Sjöhistoriska / SMTM. 
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om i sin recension och fortsätter: ”Visst går det att 
förstå konstchocken mot Italiens flyktingfientliga 
högerregering. Men vrakets placering mittemot ett 
café där folk äter glass och tar selfies är sensations-
lysten och ovärdig.” 359

På Marinmuseum, där flyktbåten stod invid entrén 
till den välbesökta serveringen, fick personalen erfara 
reaktioner av ett motsatt slag. Människor klagade inte 
på att placeringen var ovärdig, utan blev snarare irri-
terade över att museet var för ideologiskt och politiskt 
korrekt. En flyktbåt hörde inte hemma på ett svenskt 
örlogsmuseum, menade de, ovetande om att båten 
kom från örlogshamnen. De kritiska kommentarerna 
som det utställda objektet gav upphov till var ovanligt 
många, och tanken att båten skulle verka för solida-
ritet och samling kom delvis på skam.360

Reaktionerna sporrade museet att berätta mer 
om mänskliga erfarenheter av flykt. Marinmuseum 
hade vid den här tiden ett särskilt uppdrag att upp-
märksamma aktuella händelser i samtiden, och beslut 
fattades om att producera en ny utställning på temat. 
Sommaren 2016 öppnade utställningen ”Flykt”, och 
museet förberedde sig på ännu mer kritik, men den 
här gången uteblev klagomålen – kanske för att båten 
nu var inbäddad i en utställning och flyttad längre 
från serveringen, som är en från museet fristående 
facilitet med en egen kundkrets.

”Flykt” var en förhållandevis snabb och billig pro-
duktion på liten yta, med återanvända montrar och 
relativt få föremål. Där fanns bland annat, utöver den 
estniska flyktbåten, berättelser från ungdomar som nyli-
gen använt havet som flyktväg och så, centralt placerad i 
utställningsrummet, en monter med flythjälpmedel från 
Medelhavet, inlånade av Kustbevakningen. Tanken var 
från början att bara visa en orange flytväst, som skulle 
fungera som symbol för migranterna. Men åsynen av 
de tunna, uppblåsbara flythjälpmedlen med prickar, 
solar och knubbiga båtfigurer på drabbade utställnings-
producenten, och så beslutades det att en hel hög av 
dessa flytvästar, armpuffar och liknande badleksaker, 
som använts under flykten, skulle ställas ut.361 Marin-
museum var vid den här tiden knappast ensamma om 
denna idé. Vid tiden för ”Flykts” öppnande uttryckte 
fler museer i Europa att de orangea flytvästarna börjat 
kännas lite ”slitna” och alltför förknippade med tidigare 
uppmärksammade installationer. Detta ledde till en 
utveckling där de mer brokiga badleksakerna, i form 
av enklare uppblåsbara plastvästar, istället började göra 
entré i visningslokalerna.362

I en artikel om kuratering av föremål från ”flyk-
tingkrisen” i Medelhavet frågar sig forskaren i kommu-
nikationslära Karina Horsti varför museer, aktivister 
och konstnärer just nu är så intresserade av föremål 
som symboliserar flyktingars lidande. För, konstate-
rar hon, det har ju inte funnits någon motsvarande 

drivkraft att visa föremål från andra samtida mass-
förflyttningar.363

Att flykt över hav är den farligaste av alla flyktvägar, 
och också den gränspassage som är tacksammast att 
visualisera, har naturligtvis bidragit till det opropor-
tionellt stora genomslag den fått i medier, i jämförelse 
med andra och mer frekvent använda migrationsvägar 
in i Europa.364 En del av förklaringen kan också ha att 
göra med att den fått så tydliga igenkänningsmärken 
i den materiella kulturen, i flytvästen och flyktbåten. 
Deras framgång som symboler ligger i att de utgör 
mer allmänna vittnesmål om gränspassagen än till 
exempel dagböcker eller andra mer personliga före-
mål, som väcker andra slags tankar. Flyktbåtarna och 
flytvästarna har snabbt blivit symboler för lidandet 
och tragedierna under den farliga gränspasseringen 
över Medelhavet till Europa. Det finns inga jämför-
bara exempel på specifika föremål som på samma sätt 
skulle kunna sägas representera exempelvis flykten 
från Kosovo i slutet av 1990-talet.365

Det finns en växande kritik som gör gällande att 
museer försöker plocka enkla poäng genom att rida 
på uppmärksamheten kring flyktingfrågan. Att det 
är cyniskt att en migrationsindustri vuxit fram som 
en effekt av att en annan grupp människor gjorts 
utsatta. Det har hävdats att museer ”låser in före målens 
energi” och ”dödar dem” med sin projicerande och 
objektifierande blick och att de i en museikontext 
riskerar att förvandlas till vad Horsti beskriver som 
”reliker av europeisk okunnighet och avhumaniserad 
gränskontroll”.366

På samma sätt har det påpekats att de konstverk 
som är tänkta att ”störa” människor och rikta deras 
uppmärksamhet mot katastrofläget i Medelhavet 
sällan har avsedd effekt, utan snarare bidrar till att 
förvandla de asylsökandes farliga resa till ett subnar-
rativ, medan konstverket utgör det primära intresset 
och blir en attraktion i sig själv. Dessutom är det 
européernas upplevelser av ”krisen” som står i cent-
rum, inte flyktingarnas367 (att som på flera svenska 
museer ställa ut flytvästar från Medelhavet tillsam-
mans med föremål och berättelser om flykten från 
Baltikum speglar enligt samma logik ett utpräglat 
svenskt perspektiv på migration, och är inget som 
förekommer i de estniska museerna).368

Vi vet inte om det var fyndet av den estniska flykt-
båten som på 1980-talet inspirerade den dåvarande 
museichefen vid Marinmuseum att uppmärksamma 
40-årsminnet av flykten från Baltikum med en utställ-
ning, men det är mycket möjligt att det bidrog. Att 
båten sedan kommit att uppmärksammas igen nu när 
nästan lika många år till har gått har däremot helt 
klart att göra med vad som utspelar sig på Medel-
havet. Så har båtens tidigare sällskap, barnvagnen, 
resväskan och den avbrutna årriggen, som skulle visa 
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på ”brådskan och alla de svårigheter som flykten var 
förenad med”, bytts ut mot den nya båtflyktingens 
attribut: flyt västen eller badleksaken. Det gamla musei-
föremålet har aktualiserats som intressant historiskt 
stoff, som kan bredda och ge historiska perspektiv på 
en brännande aktuell situation.

Det är snarare regel än undantag att tillfälliga 
utställningar på museer blir kvar längre än planerat. 
Så blev det även för ”Flykt” – delvis därför att den 
var uppskattad i museets pedagogiska verksamhet. 
Tre år efter öppnandet var det dock dags för utställ-
ningen att rivas. Kustbevakningens flytvästar och 
badleksaker från Medelhavet återlämnades, och den 
estniska flyktbåten fraktades tillbaka till ett av museets 
magasin. För närvarande finns inga planer på att visa 
den igen. Vilka omständigheter som kommer att göra 
den intressant för en vidare publik nästa gång kan vi 
inte veta, men det är långt ifrån säkert att de kommer 
att vara lyckliga. Kanske ska vi därför hoppas att det 
dröjer tills den återigen ställs ut.

Vittnen i utställningarna
I en undersökning av dödsboets och bodelningens 
affektiva aspekter har etnologen Jonas Frykman369 
beskrivit hur psykiskt påfrestande det ofta är när ett 

föremål bryts loss från dess ”naturliga” sammanhang. 
Men, menar Frykman, den tomhet som tycks prägla 
föremål när deras värld rasat samman är i själva verket 
ofta början på en ny fas.

De flyktbåtar som finns utställda på museer idag har 
alla genomgått en sådan metamorfos. De har kommit 
till museerna i lägen när deras tidigare ägare gått bort 
eller varit okända och bortom räckhåll. Med tanke på 
museernas ambitiösa bevarandemål kan man kanske 
säga att båtarna där nått sin slutstation, att museerna 
utgör ett slags slutförvar. Som inmärkta museiföremål 
är flyktbåtarnas framtid i någon mån intecknad. Men 
deras resa har för den skull inte avstannat. Flera av 
båtarna har fortsatt att röra på sig, inte bara mellan 
utställningslokaler och magasin, utan de har också 
lånats ut till museer i andra städer och ibland till och 
med till andra länder. Genom museernas försorg har 
de kommit att ingå nya relationer, som kanske inte 
är lika djupa som den mellan en båt och dess skep-
pare, men väl mer extensiva än någonsin förr. Även 
torrsatta båtar kan färdas vidare.

På sätt och vis är de här båtarnas historia som flykt-
båtar både kort och lång. Under långa perioder har de 
varit bruksbåtar eller fritidsbåtar. Själva överfarten, då 
de fungerade som flyktbåtar, var som regel över på ett 
par dygn. Ändå är det idag lätt att se att dessa dygn på 
många sätt var avgörande, att de förändrade förståelsen 
av båtarna och inpräntade ett nästintill outplånligt 
minne i dem. En sorts minne, som antingen kan ligga 
lagrat som en potential, som när ett museiföremål 
förvaras i ett magasin, eller som kan aktualiseras, så 
som sker när det placeras i en utställning.370 Faktum är 
att det gick åtskilliga decennier, 40 till 60 år, innan de 
baltiska flyktbåtarna hamnade på museum och så att 
säga blev flyktbåtar igen. Det är en avsevärd fördröj-
ning om man jämför med den samtidsdokumentation 
och det samlande som idag pågår kring flyktbåtar och 
relaterade föremål från Medelhavet.

När båtarna kom till Sverige, och decennierna 
som följde, seglade de in i ett samhälle som var starkt 
framåt blickande och bara i liten utsträckning intresse-
rat av historia. I den sovjetestniska republiken pågick 
samtidigt en repressiv utradering av allt politiskt 
känsligt i den sovjetestniska historieskrivningen, och 
måhända var Sverige också försiktigt med att peta för 
djupt i andra världskrigets sår. Det var inte ett bra 
klimat för båtarna, som minnen betraktade.

Den lilla estniska flyktbåt som dök upp i örlogs-
hamnen lagom till 40-årsminnet av balternas flykt 
lyckades visserligen fånga en båtintresserad musei-
chefs intresse, och rikta ljuset mot en händelse och 
ett slags båtar som inget museum ditintills gjort några 
ansträngningar för att förvärva. Men det var på grund 
av slumpartade omständigheter – så som ofta är fallet 
när arkeologiska fynd kommer i dagen och knuffar 

Bild 5.19. Idag är båten flyttad till museets magasin (båt 30). I 
aktern sitter en lapp som förhindrar att dess identitet ska tappas 
bort. Foto: Mirja Arnshav.
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forskning och utställning åt håll som inte alltid är 
helt i linje med rådande trender.371

Den egentliga vändningen – åtminstone i Estland 
– kom först kring millennieskiftet, då de politiska och 
kulturhistoriska vindarna plötsligt blev gynnsamma 
för flyktbåtar. Under 1990-talet svepte ett nyvaknat 
intresse för kulturarv och nostalgi över västvärlden. 
Nya museihallar öppnades och spåren av det för-
flutna värderades högre än på länge. I Estland rådde 
frihetsyra, och länge undantryckta berättelser om vad 
nationen och dess folk fått utstå under 1900-talet 
blev högintressanta. Inom loppet av 12 år hade inte 
mindre än tre båtar hämtats tillbaka och tagit plats 
på de stora museiarenorna.

Också i Sverige ökade intresset för kulturarv, som 
till exempel veteranbåtar, men här verkar intresset för 
baltiska flyktbåtar ha varit svalare, åtminstone inom 
den professionella kulturarvssektorn. Sjöhistoriska 
museet i Stockholm fick erbjudande om en flyktbåt 
som då fanns i privat ägo, men valde att avböja (ären-
det har inte dokumenterats och de inblandade tjäns-
temännen har bara svaga minnen av den besiktning 
som gjordes).372 På Marinmuseum sov den tidigare 
förvärvade flyktbåten sin törnrosasömn i magasinet 
och väcktes inte förrän den ”europeiska flykting-
krisen” var ett faktum.

Väl på museerna blev de förvärvade estniska båtarna 
flyktbåtar igen, men inte riktigt samma som de en 
gång varit. För det är tydligt att museerna på ett till 
synes ganska obekymrat sätt skarvat fakta och tänjt 
på sanningen en del. Nya människor har ibland fått 
mönstra på, och resan har dramatiserats med nödriggar, 
hårt väder och slit för att framföra båtarna. Samtidigt 
har en del mer empiriska slutsatser förbigåtts. Muse-
erna har i de här fallen inte grävt särskilt djupt i sitt 
sökande efter kunskap. Kanske är det inte heller att 
förvänta. Som kunskapsinstitutioner åtnjuter visser-
ligen museerna ett stort förtroende hos allmänheten. 
Men museer är experter på att berätta med föremål, 
inte nödvändigtvis om föremål.

En förståelse av tingen som kanske ligger närmare 
museernas perspektiv är att betrakta dem som ett slags 

vittnen, där gränserna mellan det individuella och det 
kollektiva är oklara. De utgör föremål som visserligen 
har egna specifika erfarenheter och kvaliteter, men 
som samtidigt bär vittnesbörd om en större historisk 
erfarenhet.373 Och ur ett sådant perspektiv spelar det 
mindre roll om detaljer i det enskilda föremålets his-
torik saknas eller blivit fel – sådana kunskapsluckor 
behöver inte innebära luckor i berättandet, utan kan 
tvärtom vara en frihet som kan användas för att för-
stärka och tydliggöra berättelsens poänger.

Det finns ett par viktiga skillnader mellan hur 
estniska och svenska museer hanterar båtarnas vitt-
nesbörd och deras historiska bagage. Den första är 
att båtarna i Estland har bäring på specifikt estniska 
erfarenheter, som inte bara inbegriper flykten utan 
ibland också båtarnas historia som estniska bruks-
båtar. Berättelsen om den båt som visas i Sverige är 
i det avseendet mer endimensionell, men genom att 
inympa senare flyktinghändelser, som den mer aktuella 
migrationen över Medelhavet, kan den ändå göras 
angelägen och aktuell, åtminstone för stunden. En 
annan viktig skillnad är att medan båtarna i Estland 
är permanent utställda, och på så vis intar en själv-
klar plats i narrativet om den nationella historien, 
har den estniska flyktbåten i Sverige bara ställts ut 
i tillfälliga, korta och inte särskilt påkostade utställ-
ningar – senast som en referens till en mer allmän-
mänsklig och lite mer obestämd erfarenhet av att fly 
över havet. Dess erfarenheter ingår inte, på samma 
sätt som i Estland, som en fullt ut integrerad del av 
den nationella historien.

I museidebatterna om representation, om vilka som 
synliggörs och vilka som osynliggörs i historien, har 
det ofta påpekats att invandringens historia är dåligt 
representerad.374 Mönstret verkar gå igen också när 
det gäller flyktbåtar. Vad som däremot är tydligt, både 
i Sverige och i Estland, är att själva båtarnas krokiga 
väg över nationsgränser till museerna har bidragit till 
att göra dem mer intressanta och värdefulla i muse-
ernas ögon. Båtarnas biografier, deras resa från det 
vanliga till det spektakulära, är i den bemärkelsen i 
alla fall en framgångssaga.
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kapitel 6

Hembygdshistoria

Hur hembygdsrörelsen förvaltar minnet av den 
baltiska flykten till Sverige under andra världskriget 
är en stor och ännu obesvarad fråga. Vad som är visst 
är att där finns fotografier, skyltade platser och ned-
tecknade minnen. Flera av hembygdsföreningarna 
har kunskap om estniska båtbyggare och kan peka 
ut var man kan hitta spåren av deras byggen. De kan 
berätta om skickliga fiskare och om stickningar av 
fantastisk kvalitet.

Under hembygdsföreningarnas vingar finns också 
fyra bevarade baltiska flyktbåtar. Två av dessa är per-
manent uppställda utanför hembygdsmuseer och två 
av dem visas säsongsvis. Hur passar dessa båtar in i 
hembygdsföreningarnas verksamhet? Vilka aktivite-
ter, värderingar och berättelser kan knytas till dem?

Ängeln på Sandön

Nästkommande dag vid lunchtid, såg vi land 
framträda genom dimman. Vi hade kommit ur 
kurs, och visste inte var vi befann oss. Vi var 
enormt oroliga att vi hade kommit tillbaka till ryskt 
stridsområde. Vi tog oss förbi de sista vågorna, 
och nådde stranden. Inte en människa syntes 
till. Var var vi?379

Efter 14 timmar till havs tornade en obekant ö upp 
sig framför de flyende. Ombord på den knappt sju 
meter långa båten från Ösel fanns dess ägare, den 
nittonårige Leo Kärm, makarna Marta och Sulev Kaja-
salu samt deras nio månader gamla dotter Anne, två 
militärpoliser och en okänd äldre man, som gråtande 
stigit ombord just innan avfärd. Sällskapet närmade 
sig den främmande ön söderifrån, fortsatte norröver 
och efter att ha rundat dess norra udde kom de i lä 
och kunde köra in mot en vidsträckt sandstrand, 
där ett litet båthus skymtade. Paret Kajasalu vadade 
iland och mötte snart en uniformerad man, vars uni-
formsknappar med kungakronor avslöjade att han var 
svensk. Denne kopplade en vajer till fånglinehålet i 
båtens förstäv, som gick sönder, men lyckades efter 
ett nytt försök dra upp både båt och besättning på 

Sveriges hembygdsrörelse har idag mer än 100 år på 
nacken. Rörelsen uppstod som en reaktion på indu-
strialisering, emigration och urbanisering, och utgjorde 
en del av den första stora vågen av bevarande intresse 
i västvärlden. Den övergripande idén var att doku-
mentera och lära känna den egna nationen, men för 
de enskilda hembygdsföreningarna gällde det att visa 
den egna hemtraktens särprägel.375 ”Var bygd sin egen 
samling, representativ för den trakten och hälst renod-
lad från plock från andra länder och landskap”, skrev 
en av hembygdsrörelsens tongivande förgrundsmän, 
Karl-Erik Forsslund376 för lite drygt ett sekel sedan, 
när han uttryckte sin syn på verksamheten.

Historikern Anna Eskilsson, som studerat vad hem-
bygdsföreningar gör och vad de betyder för människor 
och lokalsamhällen nu för tiden, har konstaterat att 
mycket av den retorik som fanns kring den tidiga 
hembygdsrörelsen lever kvar än idag. Det talas alltjämt 
mycket om rötter och om att omfamna en medfödd 
hembygd. Men Eskilsson kan också konstatera att det 
finns ett påtagligt glapp mellan retorik och praktik. 
Föreställningen om hembygd och rötter som något 
som ärvs mellan generationerna skymmer den mer 
mobila anknytning till platser som finns i praktiken. 
För hembygdsföreningarna engagerar långt fler än de 
som är uppvuxna i bygden. De fyller ett existentiellt 
behov och uppvisar ofta en stor bredd i sin verk-
samhet. Hennes slutsats blir att de i praktiken är väl 
anpassade till det moderna samhället, till ett samhälle 
med omfattande rörlighet.377

Det finns påfallande lite forskning om dagens 
hembygdsrörelse, om dess incitament, värderingar 
och verksamhet. Det gör Eskilssons iakttagelser, som 
bygger på tre fallstudier, särskilt intressanta för den 
som vill förstå det nutida hembygdsintresset. För hem-
bygdsrörelsen är inte någon marginell före teelse. Till 
skillnad från många andra folkrörelser från samma tid, 
har den visat sig påtagligt livskraftig, och fortsätter att 
vinna ny mark. Idag finns omkring 2 000 föreningar 
med nära en halv miljon medlemmar, både i städer 
och på landsbygd. Genom sin verksamhet når rörelsen 
ut till ännu bredare befolkningslager.378



de små båtarna och den stora flykten

96

land.380 ”I båten kastade de två militärpoliserna sina 
vapen i havet och klev iland på ön, som vi senare fick 
veta var Gotska Sandön”, minns Marta Kajasalu. För 
de flyende blev vistelsen på ön kort, men för deras 
flyktbåt gick det annorlunda. Medan sällskapet fär-
dades vidare på svensk köl blev båten från Ösel kvar 
på den sandiga ön.

Gotska Sandön ligger alldeles ensam ute i havet, 
nästan mitt mellan Sverige och Estland och fyra mil 
från Fårö. Ön är ungefär åtta kilometer lång och fem 
kilometer bred och består helt och hållet av sanddyner 
och slipade stenar som vågorna tumlat upp på land. 
Här finns ingen naturlig hamn och havet är aldrig 
stilla. Även vid stiltje häver sig dyningen upp och ned 
och sveper runt ön. Besökande båtar måste antingen 
dras upp på land eller ligga på svaj på behörigt avstånd 
från stränderna, som kontinuerligt bearbetas av hav 
och vind och därför befinner sig i ständig förändring. 
Ett stråk av ilandflutet strandgods och vrakdelar mar-
kerar kontaktzonen mellan land och hav. Då och då 
eroderar vrakdelar fram medan andra istället begravs 
av sanden. I havet utanför lurar Salvorev och Kop-
parstenarna, ett vidsträckt grundområde som sträcker 
sig från norra Fårö till norr om Gotska Sandön. Ett 
otal fartyg har förlist kring Sandön genom tiderna, 
och många människor i sjönöd har sökt sig till ön 
för räddning.

Någon större bofast befolkning har aldrig funnits 
på ön. Under andra halvan av 1800-talet anlades en 
fyr till vägledning för de sjöfarande, och en permanent 
befolkad fyrby etablerades. Under krigsåren inskränkte 
sig innebyggarna till en lärarinna samt fyrpersonalen 
– en fyrmästare, två fyrvaktare och två fyrbiträden 
med familjer. Byn bestod utöver skolhuset av fem 
bostadshus, där fyrmästaren förfogade över fyra rum 
och kök och de övriga över två rum och kök. Skolan 
hade år 1943 tre elever.381

Bevarade fyrdagböcker ger en återspegling av hur 
livet på fyrplatsen gick sin stilla gång, med obliga-
toriska sysslor vid fyren och därutöver det gängse 
vardagsarbetet. Varannan vecka kom en båt med 
proviant och post. Lanterninen putsades, ved höggs 
och väderobservationer antecknades. Den 10 okto-
ber 1944, då motorbåten från Ösel med familjen 
Kajasalu, Leo Kärm med flera anlände, antecknade 
fyrpersonalen på ön i fyrdagboken: ”kl 9:30 anlände 
en mindre m-båt med 6 st [sic] estniska flyktingar 
ombord därav 4 män 1. kvinna 1. barn, 9. m. Arbe-
tar med traktorn. Kl 20.00 anlände 10 st estniska 
flyktingar i en mindre motorbåt.”382

Det måste ha varit omtumlande dagar för folket 
i fyrbyn, när båt efter båt med baltiska flyktingar, 
många av dem vinddrivna och utan en aning om var 
de var, under hösten 1944 kom iland på öns stränder. 

Bild 6.1. Estbåten i fyrbyn på Gotska Sandön (båt 17). Förstävens främre del spräcktes och draghålet försvann när båten vid ankomsten 
skulle dras upp på land. På bilden anas resterna av hålet för fånglinan. Foto: Christer T Johansson, Wikimedia commons. 
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Utanför byns båthus samlades de nyanländas båtar, 
nödtorftigt uppdragna och lutande mot varandra, 
medan flyktingarna själva hänvisades till bebyggelsen i 
byn. Periodvis uppehöll sig flera hundra personer i den 
lilla fyrbyn, i väntan på att överföras till Gotland. Att 
hitta sovplatser till alla kan inte ha varit lätt. Potatis-
koken och disken blev så stor att spisen inte räckte 
till utan vattenvärmaren i den gemensamma tvätt-
stugan under fyrvaktarbostaden måste tas i anspråk. 
I november samma år, när flyktingströmmen började 
avta, hade fyrpersonalen på ön omhändertagit inte 
mindre än 1 042 människor, vilka fått inkvartering 
och utspisning under längre eller kortare tid samt, då 
så varit möjligt, försetts med torra kläder. Ändå var det 
inte alla flyktingar som gav sig till känna för fyrfolket. 
Osäkerheten om huruvida man kommit till svenskt 
område eller inte var utbredd bland de flyende – där 
stjärnorna påminde om symbolen för det sovjetiska 
kommunistpartiet. På stränderna noterade fyrpersona-
len ibland spår efter människor som gjort strandhugg 
under natten men snart seglat vidare. De såg båtlag 
som inte vågade sig iland passera ute till havs, och de 
märkte också att folk gömde sig i skogen.383

Att alla flyende inte kom lyckligt iland på Got-
ska Sandöns stränder var också något fyrfolket fick 
erfara. Vid flera tillfällen under den här hösten blev 
fyrpersonalen, som ryckte ut för att bistå flyktingar i 
sjönöd, vittne till fruktansvärda scener som utspelades 
utanför ön. Sent i november kämpade till exempel 
fyrmästare Ivar Karlsson i timmar med att försöka 
återuppliva en liten flicka, som färdats på en båt som 
inför hans ögon förliste i brottsjöarna: ”en hjärtskä-
rande tragedi, som utspelades på några få sekunder, 
där människor, kappsäckar och klädbylten, allt i en 
röra, av sjön vräktes upp på stranden”.384

Andra gånger fanns inga mänskliga vittnen till för-
lisningarna, men väl strandfynd som talade sitt tydliga 
språk. I slutet av oktober påträffades till exempel vad 
som tolkades som resterna av en saknad lettisk båt 
på öns nordvästra sida, en avbruten fällbar mast och 
en spristång samt en hel del kläder: ”både kappor, 
skodon, manskläder och barnkläder, som kastats upp 
på stranden och som vittna om den dystra tragedi 
som utspelats ute på havet för någon dag sedan”.385

Undan för undan, i takt med att de strandsatta 
flyktingarna på Gotska Sandön flyttades över till Got-
land, bogserades också deras båtar iväg. På ön återgick 
så småningom livet till det vanliga. Trettio år senare 
var det dags för fyrpersonalen att även de dra upp bo -
pålarna och lämna hemmet. År 1970 automatiserades 
fyrarna och fyrsamhället avvecklades. Så inleddes en 
ny era utan bofast befolkning, då ön – en av landets 
äldsta nationalparker – istället utvecklades som en 
turistdestination. Besökarna strömmade till, om än i 
starkt reglerad mängd, och 1975 fick Gotska Sandön 

en egen hembygdsförening, som omgående började 
arbetet med att sammanställa fotografier och föremål 
som kunde berätta den historia som utspelats här.386

Gotska Sandöns hembygdsförening är ett tyd-
ligt exempel på att den lokala miljön och historien 
numera inte bara engagerar människor som har sina 
rötter på platsen. Föreningen, som har ungefär 1 400 
medlemmar och faktiskt är Gotlands största hem-
bygdsförening, består av människor från hela landet. 
De är besökare som fattat tycke för ön och som vill 
värna dess säregna miljö och kulturminnen. Varje 
år arrangeras flera arbetsresor, då medlemmar hjälps 
åt med fagning, slåtter, höbärgning, städning och 
underhåll av byggnader, någon gång även oljesane-
ring. Sedan 1980-talet driver föreningen också ett 
litet museum, centralt i det gamla skolhuset i fyrbyn, 
där allt ifrån arkeologiska fynd till galjonsfigurer och 
gamla livräddningsredskap finns att beskåda.387 Sedan 
2016 visas också material från hembygdsföreningens 
samlingar i den numera automatiserade fyren, som 
hyser utställningen ”Fyrliv”.388

Hembygdsföreningens första tid verkar ha varit 
synnerligen aktiv. Bara några år efter det att föreningen 
bildats kunde den öppna ett eget museum och visa 
de förtecknade samlingarna. I samma veva riktades 
också intresset mot ett par gamla båtar, som sedan 
gammalt legat nere vid stranden. Den ena var den 
tidigare fyrmästaren Karl Bourgströms gamla enmän-
ning Dockan. Den andra båten, som låg uppdragen 
vid båthuset på norra sidan av ön, var en flyktbåt, 
en ”estbåt” från 1944 (båt 17). Under åren hade fyr-
personalen plockat lösa delar från den till sina egna 
båtbyggen, och därför var den bara ett tomt skal, utan 
durkar, motor och roder. Men nu drogs det tomma 
skrovet upp till fyrbyn. Efter ett par år byggdes ett 
tak utmed en av de gamla fyrvaktarbostäderna, där 
den lilla vita Dockan och den större och lite ruffigare 
”Estbåten” tillsammans fick flytta in.389

I hembygdsföreningens album med foton från 
arbetsresorna till ön år 2000 och 2001 finns några 
bilder av båten så som den såg ut då den kommit 
under tak men ännu inte renoverats. Skrovet var då 
fortfarande intakt, men efter båtens långa vistelse på 
stranden saknades många av spanten, och sidorna 
hade börjat bukta ut betänkligt. Stävarna var delvis 
trasiga och motor och propelleraxel saknades. Det 
lilla däcket i fören var till hälften nedrasat och på 
styrbordssidan fanns ett hål i bottnen. De en gång 
mörka borden var blekta av väder och vind, men i 
fören syntes fortfarande ett par läsliga beteckningar: 
965 och K2231. ”Båten är i mycket dåligt skick”, har 
någon antecknat i albumet från en planeringsresa 
2000. Mellan raderna kan man samtidigt utläsa en 
annan sak: att föreningen vid den här tiden hade en 
dröm om att försöka renovera det gamla skrovet.390
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Nästföljande år var det dags att skrida till verket. 
Under en intensiv tvåveckorsperiod – den tillåtna 
vistelsetiden på Sandön är begränsad även för hem-
bygdsföreningens medlemmar – genomgick båten 
en omfattande renovering, med syfte att återställa 
den ungefär till det utseende den hade 1944. Med 
i bagaget hade det två man starka arbetslaget från 
hembygdsföreningen ett förråd uppsågade ekplank 
och båtspik. Arbetet dokumenterades väl vartefter 
det fortskred. Nya bord passades in, och laskbrickor 
sattes dit där bladlaskarna släppt. Spant infogades 
där sådana saknades, och på utsidan spikades bot-
tenplåtar. Där akterstäven var trasig skarvades en ny 
bit på, och kölen fick en ny ände. Relingen och för- 
och akterdäcket snickrades ihop och täcktes med ny 
galvaniserad plåt. En propeller och ett nytillverkat 
roder och skädda kom på plats och i båten placerades 
en gammal Solomotor med tillhörande bensintank. 

Skrovet oljades invändigt och tjärströks utvändigt 
och så lades nya durkar på plats. Den gåtfulla påsk-
riften på sidan fylldes också i med svart målarfärg.391 
Som ett avslut på projektet lät hembygdsföreningen 
tillverka en informationsskylt i mässing som sattes 
upp bredvid båten:

ESTBÅTEN

Denna estniska motorfiskebåt, byggd i Ösel, kom 
under svåra förhållanden till Sandön i september 
1944, fullastad med flyktingar. Båten var lastad 
till ”sista bordet” och täckt med segelduk, för att 
skydda mot väder och sjöar.

Båten låg länge och förföll nere vid stranden, 
tills föreningen byggde detta tak och drog upp 
den hit 1984. Föreningen rustade upp den 2001.

Gotska Sandöns Hembygdsförening

Bild 6.2. Två nyligen anlända letter och deras båt på Sandön 1944. ”Jag kommer ihåg männen och försökte tala med dem, men lyckades 
inte göra mig förstådd”, minns fotografen. Foto: Karin Jansson, Gotska Sandöns hembygdsförening.
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Gotska Sandön besöks varje år av mellan 3 000 och 
4 000 turister. Det innebär att hembygdsföreningens 
skylt genom åren har lästs av tiotusentals människor. 
14 år efter det att skylten sattes upp hände plötsligt 
något särskilt. En av besökarna, Mati Nömm, kom 
förbi fyrbyn och såg båten. Han blev mycket förvånad 
över att en flyktbåt från samma ö som hans föräldrar 
flytt från fanns kvar i landet, eftersom han hört att 
ryssarna hämtat tillbaka alla flyktbåtar, och att de vid 
återfärden från Gotland dessutom medvetet förstört 
de nyrenoverade båtarna framför svenskarnas ögon. 
”Det var gripande att se denna båt och det var inte 
långt till tårar”, skrev han senare i hembygdsfören-
ingens tidskrift, där han berättade om sitt möte med 
båten och tankarna på alla de förstörda båtarna. ”En 
sådan tragisk händelse får aldrig någonsin glömmas 
bort.” 392

När Nömm kom hem igen skrev han om sin ”upp-
täckt” i Estniska Dagbladet, som är en tidning för ester 
i Sverige. En av läsarna, Martin Jungermann, som 
själv gjort efterforskningar i arkiven om de baltiska 
flyktbåtarna, lyckades utifrån beteckningen på båtens 
bog återfinna namnet på båtens ägare. Denne visade 
sig heta Leo Kärm och vara bosatt i Ronneby. Kärm 
kontaktades och blev mycket förvånad när han fick 
höra att hans gamla båt, som han själv kallade Ängeln 
(estn. Ingel) fanns kvar på Gotska Sandön. Efter att 
ha tagit del av foton på båten kunde han bekräfta 
att det verkligen var hans båt som låg där i fyrbyn.393 
Ängeln var återfunnen.

Genom identifieringen kunde båtens historia rullas 
upp. Leo Kärm berättade att hans pappa beställt 
den av en båtbyggare och att han själv hjälpt till att 
färdigställa den under åren 1937 och 1938. Bygget 
hade skett i byn Kõiguste på Ösels östra kust, av 
virke från en gammal ek som fanns på familjens gård. 
I vattnen lite längre söderut, kring ön Abrö, fanns 
gott om ål och från början hade båten använts som 
redskapsbåt vid ålfisket. På den tiden var den riggad 
med ett gaffelsegel, men den hade också en encylin-
drig motor. Under den tyska ockupationen avbröts 
fisket och båten gömdes i skogen, eftersom tyskarna 
slog sönder traktens båtar för att förhindra flykt. 
Motorn, av märket Seiler, monterade Kärm ned och 
gömde hos en fiskarkompis.394 Vid 18 års ålder blev 
sedan Kärm inkallad till den tyska armén. Han sän-
des till Ukraina, men lyckades efter en tid desertera 
och ta sig tillbaka till Ösel. Där söktes han upp av en 
bekant från grannbyn, Sulev Kajasalu, som föreslog 
att de skulle fly med Kärms gömda båt. Kajasalu hade 
grävt ned motorbränsle på Ösels västra udde, och 
eftersom han var motorkunnig kunde han montera 
ihop den undangömda motorn. Kärm bytte sill mot 
en hemmabyggd kompass, tillverkad av en hylsa från 
en luftvärnsgranat och med en kompassros klippt ur 

en kartbok. Som en sista förberedelse spikades en 
presenning över nästan hela båten.395

Den 7 oktober hade paret Kajasalu och resten av 
sällskapet mönstrat på och flykten kunde börja. I 
dimma rundades Ösels hårt bevakade södra udde för 
att fortsätta mot det hemliga bränsleförrådet. Sedan 
stannade motorn och sällskapet fick ro iland på en 
liten ö utanför Ösels västkust. Medan Sulev Kajasalu 
arbetade med att försöka få igång motorn gömde sig 
de övriga i en gammal hölada. Under väntan tog det 
medhavda dricksvattnet slut, så att törsten fick släckas 
med havsvatten. Att ta sig tillbaka till Ösel var inte 
ett alternativ. Från sitt gömställe kunde de flyende se 
att Röda armén nu nått fram till Ösel, och att strider 
med soldater och pansarvagnar pågick på stranden.396

Marta Kajasalu, som hunnit bli en bit över 100 
år när det avslöjades att båten hon kommit med till 
Sverige fortfarande fanns kvar på Gotska Sandön, 
har också delat med sig av sina minnen av flykten. 
Det blåste hård kuling när sällskapet gav sig av, har 
hon sagt. Strax efter avfärden blev de beskjutna av ett 
ryskt flygplan, som avlossade en svärm kulspruteskott 
mot båten. En mindre segelbåt intill träffades och 
sågs försvinna i djupet. Marta undrade vad det skulle 
bli av hennes lilla dotter om hon själv träffades och 
dog. Men med skymningens inbrott försvann flyg-
planet lika hastigt som det kommit, och med hjälp 
av stjärnorna sattes kursen västerut. Ute på havet 
gick vågorna höga och den främmande mannen, som 
stigit ombord gråtande vid avfärden, skrek konstant 
”Vi drunknar! Vi drunknar!” tills hennes man röt åt 
honom att hålla tyst. Själv hade hon blivit helt apa-
tisk av sjösjukan och utan att kunna ingripa såg hon 
sin lilla Anne, nio månader, rulla fram och tillbaka 
över durken. Nästa dag nådde de Gotska Sandön. 
”Efter oss anlände flera estniska flyktingbåtar och vi 
blev senare transporterade till Gotland av ett svenskt 
krigsfartyg. Vi blev mycket artigt omhändertagna”, 
slutar hennes berättelse.397

Vad som hände med båten efter det att Leo Kärm, 
familjen Kajasalu och de övriga flyktingarna lämnade 
Sandön går delvis att följa i bevarade arkivhandlingar. 
I november 1944 rapporterade landskansliet på Got-
land att det fortfarande fanns 12 baltiska flyktbåtar 
kvar på Gotska Sandön, samlade på norra delen av 
ön och satta under fyrmästarens vård. En av dessa var 
Leo Kärms Ängeln, registrerad som 965 och tilldelad 
beslagsnummer 646. I förteckningen beskrivs den som 
en estnisk motorbåt som ankommit i september [sic]. 
Där står också att dess ägare inte var känd och att 
dess ungefärliga värde uppskattats till 300 kronor.398

När Kärm fick höra att hans båt skulle utlämnas till 
Sovjetunionen, vände han sig till Estniska fartygsägar-
nas representation, som hjälpte honom att sända ett 
äganderättsintyg och bevaka hans intressen gentemot 
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fartygsersättningsnämnden. Ombudet vädjade till 
nämnden att ge Kärm full ersättning för sin förlust. 
Som skäl anfördes att motorn hade genomgått en 
fullständig reparation 1944, att båten vid ankomsten 
till Sverige varit fullt utrustad och i sjödugligt skick, 
samt att ägarens önskan var att fortsätta försörja sig 
som fiskare. I svaret, som kom efter bara några dagar, 
lät fartygsersättningsnämnden meddela att båten inte 
värderats till mer än 150 kronor. I slutänden betalades 
ändå 500 kronor ut, och Kärm tog det som ett kvitto 
på att båten var borta för alltid.399

I själva verket lämnade båten aldrig Gotska Sandön, 
eller i varje fall kom den inte särskilt långt. I den slut-
giltiga förteckningen över överlämnade båtar uppges 
att den sjunkit under bogsering från Gotska Sandön till 
Slite den 16 augusti 1945.400 Exakt vad som hände när 
kopplet av flyktbåtar bogserades iväg från ön framgår 
däremot inte. Struntade man helt enkelt i att ta med 
den här båten, som vid ankomsten fått sitt stävhål 
sönderslitet? Visade den sig redan vid sjösättningen för 
otät för att dras ut på djupt vatten? Eller förliste den 
verkligen ute till havs, som dokumenten gör gällande, 
bara för att återigen spolas in till strandkanten och 
dras upp vid båthuset på den norra udden?

Resultatet av den uteblivna överlämningen blev 
i alla fall att Kärms båt under nära 40 års tid blev 
liggande för fäfot. Man kan gissa att en och annan 

besökare fotograferade den övergivna båten, men i 
hembygdsföreningens samlingar finns ingen doku-
mentation från den här epoken. Hade de inte beslu-
tat sig för att ta sig an båten hade den med största 
sannolikhet gått historiens glömska till mötes och 
blivit ett med stranden. Nu är den istället placerad 
på säkert avstånd från den vilda kusten, sida vid sida 
med Gotska Sandöns mest namnkunniga fyr mästares 
gamla båt och därtill impregnerad med tjära mot 
vidare förfall. Som en del av en hembygdsförenings 
samling framlever båten förmodligen sina dagar med 
större trygghet än någonsin tidigare.

Sedan den återinträtt i människornas intressesfär 
är den inte heller ensam längre. Sommaren 2015, 
mer än 70 år efter det att båten anlände till Gotska 
Sandön, gjorde tre människor, som aldrig tidigare 
träffat varandra, en gemensam resa ut till ön för att 
tillsammans besöka ”Estbåten”. Det var hembygds-
föreningens Anders Lambert, som renoverat båten, 
besökaren Mati Nömm, som hjälpte till att dokumen-
tera dess historia, och så Anne Askergren – hon som 
vid nio månaders ålder rullade omkring på durken 
och riskerade att spolas överbord.

Det var en känslosam stund när sällskapet till slut 
kunde samlas runt båten, prata om flykten från Est-
land och dela med sig av sina olika historier. Gruppen 
hade då också haft kontakt med både Marta Kajasalu, 

Bild 6.3. Den främmande flyktbåten och den välkända fyrmästarens båt bevaras genom hembygdsföreningens försorg under samma 
tak (båt 17). Foto: Christer T Johansson, Wikimedia commons.
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Leo Kärm samt med dennes dotter, som i många år 
semestrat på Sandön och även fotograferat båten i 
fyrbyn, utan att veta att den var hennes pappas.401 
”Jag har pratat med alla dessa underbara personer 
och det är många gripande människoöden man får 
höra om”, förklarar Lambert när han beskriver det 
kontaktnät som vuxit fram kring båten.402

Inom ramen för hembygdsföreningens verksamhet 
fortsätter ”Estbåten” dessutom att skapa nya möten 
och att sammanföra människor. Varje år samlas med-
lemmar i hembygdsföreningen för att dammsuga 
bort granbarr som letat sig ned i skrovets skrymslen. 
Vart femte år ungefär är det dags för en lite större 
arbetsinsats, när båten ska tjärstrykas. Genom båten 
alstras på så sätt en del av den verksamhet som bidrar 
till att hålla ihop hembygdsföreningen.403

Att bygga upp samlingar, att samla ting, är en 
viktig uppgift i många hembygdsföreningar. Männi-
skorna samlar föremål, men kanske kan man också 
säga att föremålen samlar människor.404 Exemplet 
med ”Estbåten” på Sandön visar tydligt på föremålens 
förmåga att knyta människor till sig och skapa nya 
relationer. Det är ett helt annat slags samlande, en del 
av tingens sociala ”liv”, som otvivelaktigt tillför en 
viktig dimension i hembygdsrörelsens verksamhet.405

Men som omtalades inledningsvis finns det på 
Gotska Sandön också en annan föremålssamling, 
eller kanske snarare anhopning av ting, som utgör en 
skarp kontrast mot hembygdsmuseets uppordnade och 
etiketterade föremålsvärld, och som bildats utifrån 
helt andra premisser. Det är den krans av vrakdelar 
och strandbråte som bidrar till platsens egenart. Även 
i denna oordnade samling får man tänka sig att det 
finns spillror av krigsårens Sandöhistoria och en och 
annan flyktbåtsdel. Av hembygdsföreningens foto-
grafier framgår att ett par av de mindre flyktbåtarna var 
översandade och söndrade redan kort efter ankomsten. 
Idag har de troligen brutits ned och blandats med 
det konglomerat av vrakdelar och flyttimmer som 
utgör en av Gotska Sandöns säregna lockelser, och 
som år efter år sätter nya besökares fantasi i rörelse. 
Som berättarrösten i filmen Svensk Utpost från 1948 
om Gotska Sandön beskriver det: ”Vi kan finna allt, 
som har med hav och fartyg att göra. Nött och slitet 
efter att ha rullat i dyningarna. Och allt har en his-
toria att berätta.”406

Att avlocka de här spillrorna sina historier är inte 
lätt. De berättar om förlisningar och sjöfart, men 
de gör det som ett sammelsurium, där det sällan är 
möjligt att urskilja specifika händelser. Med hjälp av 
”Estbåten” är det möjligt att närma sig den här säregna 
samlingen på stranden med delvis nya ögon. Plötsligt 
väcker åsynen av en köl från en liten båt eller ett stycke 
reling med ett årfäste frågor om förlista flyktbåtar, och 
för tankarna till en kort men intensiv period när ön 

befolkades av människor på flykt. Det ligger nära till 
hands att tänka på arkeologen Carl-Axel Moberg407 som 
en gång beskrev det arkeologiska kunskaps sökandet 
som ”[a]tt stå på nuets fasta land vid stranden av det 
förgångnas hav för att ur ilandflutna spillror, vetskap 
om hur vågor ser ut och hur vind känns söka ta reda 
på vad som hänt ute till sjöss […].”

Just så har Gotska Sandöns hembygdsförening 
agerat. Med utgångspunkt från en ilandfluten spillra 
har historien om vad som hände kring Gotska Sandön 
under krigsåren kunnat vecklas ut och berättas vidare, 
senast som en del av den nya utställningen i fyren, där 
Marta Kajasalus408 minnen av sin flykt återges. Det är 
en historia som handlar om en svensk ö, men precis 
lika mycket om en estnisk ö och om händelserna på 
havet däremellan.

Slå rot i ny mylla
När en hembygdsförening ställer till med fest är det 
förväntat att det lokala sammanhanget är i fokus. Så 
var det på många vis också när Fårö hembygdsförening 
år 2017 höll sin sommarfest. Representanter för fören-
ingen höll anföranden om hembygden, öns egen kör 
Fåröfröjd stämde upp till sång och lokala företagare 
hade sett till att fylla prisbordet till lotteridragningen. 
Ändå var det något allt annat än lokalt som stod i 
centrum för dagen. I samband med festligheterna 
upptogs nämligen en estnisk flyktbåt i hembygds-
föreningens samlingar (båt 22). Som lokalpressen 
efteråt beskrev det:

I ett strålande sensommarväder samlades den 30 
juli ett drygt tvåhundratal intresserade till Fårö 
Hembygdsförenings sommarfest anno 2017. Detta 
år hade Föreningen förlagt festen till Kyrkstallarna 
nedanför kyrkan. De bevarade stallarna är nu i 
Hembygdsföreningens regi och i dessa förvaras 
åtta av föreningens båtar. Sålunda var årets tema 
just våra båtar vilka hade dragits fram och riggats 
med master, segel och andra tillbehör. Förening-
ens ordförande Agneta Söderdahl hälsade alla 
välkomna och presenterade dagens agenda. Första 
punkten var det högtidliga mottagandet av vår 
tolfte båt. En båt som 1943 kom från Estland 
med 14 baltiska flyktingar ombord.409

”Mårtens båt”, som båten kallas i dagligt tal, kom till 
Fårö den 23 juli 1943. Ombord fanns tre båtbyggare, 
Hans Sulg, Alexander Kéil och Oskar Sepp från byn 
Lümanda på Ösel. I förhöret som följde på ankom-
sten berättade de tre männen för landsfiskal Bonde 
att levnadsförhållandena på Ösel varit mycket svåra 
alltsedan ön hade ockuperats. Kort efter det sovjetiska 
maktövertagandet hade Kéils bror med hustru och 
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två barn, hans mormor och även hans syster bortförts 
till Sibirien. Själv hade han precis som Sepp flytt till 
skogs för att undvika att mobiliseras till Röda armén. 
Sulg hade tjänstgjort i armén i ett par månader, men 
sedan lyckats rymma till skogs även han.410

Efter att tyskarna sedan tagit över Ösel upprepades 
historien. Alla män hade uppmanats att anmäla sig 
frivilligt till tysk arbetstjänst, vilket var detsamma 
som krigstjänst, och Ösels manliga befolkning hade 
återigen gömt sig i skogarna. Nu var det ont om mat 
och nyligen hade tyskarna dessutom meddelat att alla 
båtar inom kort skulle dras upp på land. Innan för-
höret avslutades upplyste de tre männen lands fiskalen 
om att ytterligare estländska båtar med största sanno-
likhet kunde väntas till Gotland, och att de själva nu 
önskade sälja sin båt.411

Genom landsfiskalens försorg tillmötesgicks båt-
ägarnas önskemål. Båten auktionerades ut, och den 
lokala konsumföreståndaren Verner Olsson bjöd 
350 kronor för båten, som därmed bytte ägare. 
Köpekontraktet upprättades på landsfiskalkontoret 
i Slite.412 Det var ett rött papper, minns Olssons 
dotter och berättar att hennes pappa alltid bar det 
med sig i plånboken, ifall han skulle råka på ryssar 
ute till sjöss eller om någon skulle ifrågasätta hans 
rätt till båten.413

Men båten blev kvar i Olssons ägo och använ-
des för husbehovsfiske vid Friggarsviken. I slutet av 
1960-talet sålde han den vidare till Mårten Mårtens-
son, som var sommarboende på andra sidan Fårön. 
I Mårtenssons ägo genomgick den drygt 40 år efter 
ankomsten en ganska omfattande renovering, där en 
del av kölstocken samt några bord byttes, relingen 
för höjdes med en bordgång och nytt skarndäck lades. 
Åren gick och båten användes allt mer sällan.414 Så 
småningom blev den liggande på land utan någon 
täckning, och Mårtenssons dotter övertog ägandet.415

Samtidigt hade Fårö hembygdsmuseum fått upp 
ögonen för båten. Föreningen, som idag samlar drygt 
500 medlemmar, har varit aktiv sedan slutet av 1960-
talet, då det öppnades en möjlighet att köpa Fårö 
sjöräddningsstations gamla livräddningsbåt från fast-
landet. Förvärvet av livräddningsbåten blev inte bara 
gnistan till föreningens nystart, utan också för ett 
fortsatt båtsamlande. De traditionella allmoge båtarna 
på ön höll på att försvinna, och för att rädda några åt 
eftervärlden övertogs flera äldre båtar, mest enmän-
ningar och tvåmänningar. När föreningens båtexpert 
Erik W. Ohlsson – inte att förväxla med Erik Olsson 
vid Gotlands fiskerimuseum i Sanda – en dag fick se 
en skymt av ”Mårtens båt” tänkte han att han funnit 
öns kanske sista tremänning. Då han fick höra att 

Bild 6.4. Sommarfest på Fårö med föremålet för festligheterna – hembygdsföreningens senast förvärvade flyktbåt (båt 22). Det blå-
målade roderhuvudet, de vita relingsborden och det mörktjärade skrovet påminner om de estniska färgerna och om båtens ursprung. 
I bakgrunden skymtar livräddningsbåten. Foto: Mirja Arnshav. 
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båten i fråga inte var från Fårö utan från Estland och 
att den kommit med flyktingar, blev han inte mindre 
intresserad. Under många år höll han ett öga på den, 
och då Mårtenssons dotter erbjöd hembygdsföreningen 
att överta båten var svaret givet, trots att förvaringen 
och visandet av de befintliga båtarna i samlingen redan 
var ett gissel för föreningen.416

I och med att Fårö hembygdsförening övertog 
”Mårtens båt” inleddes för båtens del en ny, land-
baserad tillvaro. Segel och motor behövdes inte länge 
för framdrivningen – förflyttningar skedde numera 
med hjälp av en trailer – men eftersom de ansågs 
fortsatt viktiga för den historiska förståelsen av båten 
anskaffades ändå en ny mast. En av medlemmarna 
påbörjade också en renovering av originalmotorn, 
en tvåhästars Solomotor, som bytts ut mot en större 
motor av samma fabrikat efter ankomsten till Fårö. 
I brist på lokaler inackorderades båten provisoriskt 
på en av föreningsmedlemmarnas ägor, vid änden av 
en knappt farbar traktorväg.417

I juli 2019, två år efter förvärvet, var dock flykt-
båten åter framdragen i rampljuset, då den ännu en 
gång utgjorde medelpunkt för hembygdsföreningens 
sommarfest. Det här året hölls festen vid Fårös gamla 
livräddningsstation, som förvaltas av hembygdsför-
eningen. Även den gamla livräddningsbåten, som 
användes fram till och med 1943, hade dagen till ära 
dragits fram ur sitt båthus.

Under andra halvan av 1800-talet inrättades liv-
räddningsstationer på flera håll utmed särskilt svår-
navigerade och olycksdrabbade kustavsnitt. Flera av 
dessa inrättningar vårdas och visas idag av hembygds-
föreningar och ideella krafter med en stolthet som inte 
går att ta miste på. Och det är verkligen ett speciellt 
kulturarv. När larmet gick släppte manskapet, på 
Fårö såväl som vid andra livräddningsstationer, allt 
vad de hade för händer och trotsade väder och vind 
för att hjälpa sjöfarande i nöd. Ingen skillnad gjordes 
på varifrån de kommit eller hur de färdades.

Otaliga båtar och fartyg i sjönöd har genom åren 
undsatts av Fårö livräddningsstation. Stationens his-
toria från krigsåren kuggar i den om flyktingarna som 
anlände till Fårö.418 De flesta av flyktbåtarna tog sig 
visserligen in mot kusten för egen maskin, men vid 
flera tillfällen hände det att livräddningsbåten med 
manskap fick rycka ut och bistå båtar i nöd.

Särskilt under slutet av september 1944 (enligt 
uppgift 1943, vilket troligen är felaktigt) var det 
bråda dagar vid livräddningsstationen. Den 22 sep-
tember undsattes 200 personer från fyra Estlandsbå-
tar som gått på Salvorev och befann sig i sjunkande 
tillstånd. Nästa dag, den 24 september, bogserade 
livräddningsbåten in en tvåmastad skuta med 300 
människor, varav många var illa medtagna av sjön 
och en del hade skottskador. Dagen därpå, den 25 

september, fick livräddningsbåten gå ut för att hämta 
en läckande skuta med tre ombordvarande, som bli-
vit kvar ombord sedan fyrfolket vid Fårö fyr tving-
ats avbryta sin räddningsinsats på grund av ökande 
vindar. Ungefär en månad senare, i slutet av okto-
ber, drogs två flyktbåtar som gått på grund utanför 
Fårö fyr flott, men den ena sjönk innan de förts i 
säkerhet. Ytterligare en månad senare bogserades en 
drivande flyktbåt som fått motorstopp ute till havs 
in till livräddningsstationen.419 I en skärmutställning, 
som under sommarfesten 2019 hade placerats invid 
flyktbåten, berättas om dessa händelser och hur det 
var att ta emot respektive anlända till Fårö.

Av de drygt hundratalet människor som denna 
rekordvarma sommardag hade samlats på festen var 
det många som passade på att gå fram till båten, titta 
närmare på den och ibland klappa om den lite. Det var 
tydligt att båten var tillställningens huvudperson, och 
utmed dess reling uppstod samspråk om allt från den 
pågående motorrenoveringen och återberättande om 
äldre släktingars kontakt med flyktingarna till reflek-
tion över hur attityderna till flyende hårdnat över tid. 
”Tänk att på den tiden blev de flyende välkomnade 
och omhändertagna istället för att lämnas att virra 
runt ute på havet så som nu sker på Medelhavet”, 
påpekade Fårö hembygdsförenings båtexpert, i sam-

Bild 6.5. Fårö hembygdsförenings flyktbåt ”Mårtens båt” i vinter-
förvar (båt 22). Foto: Mirja Arnshav.
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språk med en grupp festdeltagare, som samlats i en 
liten klunga kring flyktbåten. ”De togs iland och de 
bjöds på kaffe och bullar”, sa han. ”Kanske fanns det 
en större förståelse bland de fattiga gutebönderna förr 
än nu, när folk är rika?” funderade en av besökarna.

När festen pågått en liten stund bänkade sig besö-
karna för att höra föreningens båtexpert berätta lite 
mer om flyktbåtens historia. ”Se så vacker den är med 
sin vita reling och tjärsmörjda bord, och så stora lik-
heterna är mellan de traditionella båtarna på Ösel och 
Gotland”, sa han i mikrofonen och tillade att de fak-
tiskt var byggda för samma vatten. Han berättade om 
hur baltflyktingarna togs emot av Fårö borna och om 
utlämnandet och förstörelsen av de estniska båtarna. 
Avslutningsvis poängterade han hur unik båten är, 
också ur ett internationellt perspektiv, eftersom några 
allmogebåtar med det här ursprunget knappt finns 
kvar ens i Estland. Det, underströk han, är en situation 
som förpliktigar: ”Vi råkar ha två av de få baltbåtar 
som finns och vi ska göra allt vi kan för att hitta ett 
förvaringsställe där vi kan skydda dem för väder och 
vind och samtidigt visa upp dem.”

Det är nämligen så att Fårö hembygdsförening är 
ägare inte bara till en, utan till två estniska flyktbåtar 
– och därtill en A-fordbilmotor, som kapats av och 
monterats i en av flyktbåtarna och som togs tillvara 
av en Fåröbo som sedan använde den för att driva 
en vedkap i skogen.

Den andra båten (båt 23), föreningens åttonde 
båt, anlände året efter ”Mårtens båt”, den 25 septem-
ber 1944, som en liten följebåt till den knappt elva 
meter långa motorsumpen Första maj. Vid det laget 
var de flyende så många att standardiserade blanket-
ter tagits fram för att underlätta förhören, med fär-
digformulerade frågor utformade för att utröna vad 
det egentligen var för människor som sökte sig till 
Sverige. För höret med de ombordvarande på Första 
maj, de unga makarna Laupa från Pärnu i Estland, 
saknar därför mer detaljrika redogörelser för förhål-
landena på andra sidan havet och hur de kommit 
i besittning av båten, som egentligen ägdes av en 
Johannes Hamberg. Om anledningen till flykten 
står helt kort att paret flydde på grund av fruktan 
för ryssarna och kriget. Däremot framgår att bägge 
gått i folkskola, att hon arbetat i textilfabrik medan 
han varit byggnadsarbetare och båtbyggare, att hon 
bekände sig till den lutherska tron och han till den 
grekisk-ortodoxa, att bägge två var ostraffade och att 
de var demokratiskt sinnade. Under den avslutande 
rubriken ”önskemål” står på fru Laupas blankett två 
önskningar antecknade: ”Tacksam för vad för slags 
arbete hon kan få” och ”Att få vara tillsammans med 
sin man”.420

Ett annat önskemål paret Laupa hade, efter vad 
hembygdsföreningen vet berätta, var att sälja sin båt. 

Men vid det här laget var såväl de svenska som de 
ryska myndigheternas intresse för flyktingarnas båtar 
väl känt, och det fanns inte längre någon som vågade 
köpa flyktingarnas båtar. I väntan på bortforsling 
blev båten därför liggande på svaj utanför sjörädd-
ningsstationen på Norsholmen, och under en storm 
blåste den upp på land och bröts sönder.421 Där låg 
den i många år, tills den häftiga stormen som härjade 
1969 begravde de sista sorgliga resterna. Idag syns 
inga spår av fartyget på platsen. Den lilla följebåten, 
en knappt fyra meter lång centerbordsbåt, skänktes 
däremot till livräddningsstationen, och användes 
flitigt under många år.422

Sedan Första majs följebåt kommit i hembygds-
föreningens ägo har den tidvis stått undanställd i en 
lada tillhörig en av medlemmarna, men periodvis 
har den också använts i utställningar. Faktum är att 
den skärmutställning som visades bredvid ”Mår-
tens båt” under hembygdsföreningens sommarfest 
år 2019 tillverkades flera år tidigare, som en del av 
en utställning där paret Laupas flyktbåt stod i cent-
rum. Utställningen, som kallades ”Fårö och världen” 
och visades på hembygdsföreningens sommaröppna 
museum, Fårö museum, handlade om migration ur 
ett Fåröperspektiv.423 Den tog upp emigrationen från 
Gotland och Fårö vid sekelskiftet 1900, krigsbarnen 
som kom under första världskriget och så den stora 
vågen av flyktingar under andra världskriget. Därtill 
berättades om senare båtflyktingar – om ankomsten 
av nio båtar med flyktingar från Mellanöstern och från 
Bangladesh i början av 1990-talet424 – och om dagens 
arbete med mottagandet av flyktingar i närområdet.

Utställningen, som byggde på intervjuer med såväl 
Fåröbor som flyktingar, andas stolthet över Fåröbornas 
insatser och skildrar flyktingmottagandet som en fin 
tradition. I den berättelsen ingår hur baltflyktingarna 
bemöttes med öppna armar, hur Fåröborna åter-
igen öppnade sina hem när 1990-talets båtflyktingar 
knackade på och hur de humanitära insatserna allt-
jämt fortsatt med dagens volontärer, som ”gett av 
sig själva lika osjälviskt och självklart som fåröborna 
gjorde 1944 och 1992”.425

Det är på många sätt en fantastisk resa de två 
små flyktbåtarna i Fårö hembygdsförenings ägo har 
gjort, inte bara över havet, utan hela vägen in i det 
fåröiska lokalsamhället, in i gårdar och hem och till 
och med in i musei- och utställningslokaler – även på 
fasta Gotland. Första majs skeppsbåt visades senast på 
friluftsmuseet Bungemuseet, som berättar om tradi-
tionell gotländsk bebyggelse och levnadsförhållanden. 
Museet kallas ofta för Gotlands Skansen, och är ett 
av öns större besöksmål.

Men för den som står på utsidan ser platsen, denna 
högborg för gotländsk kulturhistoria, faktiskt inte sär-
skilt inbjudande ut. Hela museiområdet är inhägnat 



hembygdshistoria

105

med ett palissadliknande gotländskt standtun, som 
högt och spretande reser sig över marken. Det är nästan 
som att inhägnaden hjälper till att förmedla insikten 
om att det är en detalj som saknas i berättelsen om 
Fåröbornas öppna armar. Nämligen att Fårö under 
kriget var militariserat och helt inramat av taggtråd, 
gles och genomsiktlig men ändå minst lika svårfor-
cerad för den ovälkomne som ett stängt gotländskt 
standtun. Formellt sett ägde inga utlänningar tillträde 
till ön, eller för den delen till innebyggarnas varma 
kök. Från sjösidan kan inte gärna Fårö ha upplevts 
som det öppna samhälle det ändå visade sig vara. 
Idag är taggtråden borta men, som hembygdsfören-
ingens båtexpert antydde under sommarfesten, där 
finns istället andra hinder. De murar som dagens 
flyktbåtar har att forcera är inte alltid synliga, men 
nog så verksamma.

Kanalbåten som blev en minnesplats
I kulturarvssammanhang har det ofta påpekats att vår 
moderna tid karaktäriseras av ett intensifierat intresse 
för det förflutna. Man har talat om en ”minnesboom” 
och en ”minneskultur”, som bland annat yttrat sig i 
aldrig tidigare skådade ansträngningar att samla, doku-
mentera och bevara spåren av gångna tider.426 En del 
historiefilosofer har frågat sig om denna upptagenhet 
av det förflutna inte i själva verket handlar om en kris 

och mer än något annat vittnar om hur svaga band 
det moderna samhället, som de själva utgjort del av, 
har till sin gårdag.427 Ett symptom på detta är just 
behovet av att resa monument och skapa särskilda 
minnesplatser, i hopp om att inprägla ett minne och 
försäkra sig om framtidens uppmärksamhet.

Men monumentens betydelse för det historiska 
minnet är inte oomstridd. Forskare har bland annat 
påpekat att de mer än något annat sprider glömska, 
eftersom de genom sin hårda blixtbelysning på det 
de vill hugfästa kastar skugga över historiens nyanser 
och skymmer andra erfarenheter än dem de själva 
inpräntar. De har beskrivits som konstlade ersättare 
för ett levande minne, och de har till och med liknats 
vid ett slags minnets gravstenar, eftersom de riskerar 
att få minnesbilder att stagnera genom att fixera dem 
vid en förbindande form.428 Det har också påtalats att 
monumenten, trots sina hårda material och blanka 
ytor, valda för att avvisa varje ålderstecken, löper en 
överhängande risk att fort bli daterade. ”Inget åldras 
snabbare än det i tidstypisk form gjutna anspråket på 
evighet”, som den tyska minnesforskaren och historie-
filosofen Aleida Assmann uttryckt det.429

Alla monument är dock inte av samma slag. Medan 
en del är avsiktligt skapade för att vara just monument, 
har andra blivit minnesmärken med tiden, genom 
olika oförutsedda omständigheter.430 Dessutom fyller 
de delvis olika syften. Somliga svarar i första hand 

Bild 6.6. Följebåten till Första maj utställd i 1600-talsgården på Bungemuseet (båt 23). Foto: Anneli Karlsson, Sjöhistoriska / SMTM.
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mot ett behov av att minnas och att bearbeta vissa 
erfarenheter. I dessa fall utgörs minnesplatserna ofta 
av autentiska ting och byggnader, som utgör del av en 
genomlevd historia och som har en särskild förmåga 
att frammana minnen och hågkomster av mer privat 
karaktär. Andra gånger handlar monumenten snarare 
om att inte glömma en historia, och fungerar istället 
mer som påbjudna minnen. När så är fallet behöver 
de inte vara autentiska. Konstnärligt utformade och 
nyproducerade minnesmärken, som i högre utsträck-
ning riktar sig mot allmänheten, kan då vara mycket 
effektiva för att hindra något från att falla i glömska.431

Vid kajen i Slite hamn på östra Gotland finns 
ett minnesmärke över flykten från Baltikum. Det är 
långt ifrån det enda monument över denna händelse 
som finns i landet. Under de senaste decennierna 
har flera minnesmärken uppförts, faktiskt så sent 
som 2020, då en informationsplakett om flykten 
och en gravsten uppfördes vid en liten estnisk flickas 
grav på Fårö kyrkogård, och 2018, då en modell av 
det Fokkerflygplan med vilket ett par ester 1944 
tog sig till Gotland invigdes invid Alva Hembygds-
museum.432 Det i Slite hamn skiljer sig dock från 
mängden, eftersom det till väsentliga delar bygger på 
ting som från början inte varit avsedda att bära den 
här historien, men som under en period blev en del 
av den. Egentligen är det faktiskt en hel minnesplats 
det är frågan om, med rosenrabatter, flaggstänger 
och stenar med minnesplaketter, alltihop beläget på 
historisk mark och arrangerat kring en knappt fem 
meter lång militärgrön båt av stål, i vilken placerats 
en skylt med texten ”Flyktingbåt från Baltikum till 
Gotland 1943–1944” (båt 24).

Båten i fråga har stått här i hamnen utanför Sjö-
fartsmuseet, som sorterar under Othem-Boge Hem-
bygdsförening, i flera decennier. Den vilar tryggt på 
ett gjutet betongfundament och stålskrovet visar inga 
tecken på förfall, även om sidorna är lite buckliga här 
och var. Särskilt mycket underhåll krävs inte heller för 
att hålla den i skick – ibland stryker museets eldsjälar 
ny färg på skrovet men mycket mer än så är det inte. 
I jämförelse med de flyktbåtar som förfaller utmed 
stränderna eller står undanstoppade i lador och skjul 
är det här exemplaret på många sätt idealt som offent-
lig minnesbåt. I fråga om beständighet och synlighet 
uppfyller båten väl de krav som brukar ställas på ett 
monument. Men ursprungligen skapades båten för 
ett helt annat syfte.

Att båten inte är någon liten fiskebåt eller skeppsbåt, 
som de flesta andra flyktbåtar på ön, framgår redan 
vid en första anblick. Men vad är det då frågan om 
för båt? Från en svensk eller för den delen estnisk 
horisont, där båtbyggeritraditioner när det gäller 
småbåtar utgör en del av en trähantverkskultur, kan 
det ligga nära till hands att associera en båt av metall 

till det militära – vilket även den militärgröna kulör 
hembygdsföreningen målat båten med tycks sig-
nalera. Inom hembygdsföreningen gissar man att 
den förmodligen är en tysk militärbåt av något slag, 
kanske en lätt stormbåt eller en sådan som användes 
av ingenjörtrupper för att bygga pontonbroar och 
ta sig över vattendrag. Hur båten en gång kom till 
Gotland är höljt i dunkel, men eftersom den med sin 
militära prägel är så säregen har det allmänt antagits 
att den är en flyktbåt: ”En båt av det här slaget kan 
inte ha kommit hit till ön på något annat sätt än med 
flyktingarna”, förklarar en representant för hembygds-
föreningen för mig när jag en dag i september besöker 
monumentet.433

Det stämmer att militära transportmedel ibland 
utnyttjades för flykten, som när Fokkerflygplan stals 
eller när tyska landstigningsbåtar och pråmar anlände 
till Gotland i krigets slutskede, både med balter och 
med tyska soldater ombord. Ett och annat talar dock 
mot teorin att den gröna metallbåten utanför Sjö-
fartsmuseet skulle vara av militär typ. Stålskrovet 
verkar alltför tungt och otympligt för att dras över 
stock och sten men samtidigt för trångt för att tjäna 
till trupptransport. Formen är inte heller ideal för att 
uppföra pontonbroar, därtill är språnget för stort och 
ändskeppen för smala.

Men det finns andra förklaringar till båtens, ur ett 
svenskt perspektiv sett, avvikande linjer och material. 
Till sin form påminner den faktiskt en hel del om 
den klassiska nederländska tjalken, som med sin flata 
botten kan vila direkt på sjöbottnen vid lågvatten. 
Faktum är att båtar av samma slag som den i Slite, 
motoriserade roddbåtar av stål, fortfarande är en vanlig 
syn i kanalerna i det virkesfattiga Nederländerna, lik-
som i tyska flodsystem. Snudd på identiska stålbåtar, i 
Nederländerna ofta kallade Grachtenboot (kanal båtar) 
eller på tyska kort och gott Ruderboot (roddbåt), 
förekommer frekvent på andrahandsmarknaden och 
nytillverkas fortfarande i klassiskt utförande.434 De är 
då, precis som båten i Slite, byggda av enkelkrökta 
plåtar, med flat botten och ofta med liknande utrym-
men för flytkraft i för och akter och med ett skålat 
urtag för utombordsmotor i akterspegeln. På hela 
taget har nog därför hembygdsföreningen rätt. Det 
är visserligen inte en militär typ av båt, men den har 
sannolikt med den tyska ockupationen av Baltikum att 
göra, och till Gotland kan den inte gärna ha kommit 
på andra vägar än som en del av flyktingströmmen – 
med balter eller tyskar får vara osagt.

När båten trädde fram ur historiens dimmor låg 
den på den numera utdikade Lina myr, några kilo-
meter söder om Slite.435 Vem som tog den dit och 
när är okänt, men det kan ha skett redan i samband 
med utdikningarna, som påbörjades 1947.436 Utan 
att veta ligger det nära till hands att tänka sig att en 
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grundgående och flatbottnad båt, som antingen kan 
ros eller till och med stakas, och som rent allmänt 
var oöm och underhållsfri, skulle kunna ha kommit 
till pass under utdikningstiden, när markerna ibland 
svämmade över eller när man behövde underhålla 
kanalerna som avvattnade myren. Sedan myren för-
vandlats till åker och bete fanns i alla fall båten där 
och användes, enligt vad hembygdsföreningen fått 
berättat för sig, som vattenho åt kreatur – precis som 
de badkar som idag ofta syns i hagar.

Efter tiden på Lina myr tog en annan bonde på 
trakten hand om båten, som nu istället fick tjäna som 
sandupplag. Samtidigt var bonden medveten om att 
båten i fråga hade en speciell historia. På 1970-talet 
hörde han sig därför för med den lokala hembygds-
föreningen om de var intresserade av att förvärva en 
baltisk flyktbåt. Efter att ha förvissat sig om att båten 
var i bra skick accepterade föreningen erbjudandet.437

Båten har idag varit i hembygdsföreningens ägo i 
ungefär ett halvt sekel, och eftersom den står uppställd 
för allmän beskådan i hamnen är den med bred mar-
ginal den mest välkända flyktbåten på Gotland. Den 
som hört talas om båten tidigare har kanske också 
hört om en intressant detalj i skrovet. Det är ett par 
genomgående hål i akterskeppet på styrbordssidan, 
som allmänt hålls för att vara spår av beskjutning 
och som tycks göra båten till ett konkret bevis på 

krigets brutalitet och flyktens fasor.438 Hålen sitter 
på rad just vid vattenlinjen och ser ut att ha trängt 
in från utsidan. Det aktersta syns bara som en liten 
grop i skrovet, medan det mellersta är ett par centi-
meter brett och det förliga ännu något större. ”Här 
läcker det bra!”, ”Verkligen modigt att ge sig iväg 
över Östersjön i den!” och ”Vad gör man inte för 
att överleva??” funderar några av medlemmarna i en 
tråd om båten i Facebookgruppen Foto för sjöfolk.439

Att en sådan här båt skulle kunna hålla sig fly-
tande med hål just vid vattenlinjen verkar osanno-
likt. Uppgiften om att båten under en period skulle 
ha använts som vattenho verkar också rimma illa 
med hålen längst ned på dess ena sida (även om de 
naturligtvis kan ha pluggats). Kanske är det inte 
alls skotthål, utan skador som uppstått efter det att 
båten kom till Gotland? Frågar man medlemmarna 
i hembygdsföreningen medger de att de inte riktigt 
tror på ryktet att det skulle vara skotthål. ”Hålen ser 
precis ut som skador efter spjut på en traktor som 
lastar balar, den måste helt enkelt ha blivit träffad 
av balspjut”, säger de och småler lite åt sin hemliga 
insikt.440 När man vet att båten använts av åtminstone 
två bönder, för olika praktiska ändamål, är det lätt att 
tänka sig mindre dramatiska förklaringar till hålen. 
Men det är naturligtvis inte i de banorna besökarnas 
tankar vandrar, eftersom det är helt andra episoder 

Bild 6.7. Minnesbåten i Slite, nymålad i militärgrön kulör och med ”kulhålen” synliga i skrovsidan (båt 24). Foto: Anneli Karlsson, Sjöhis-
toriska / SMTM. 
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än de agrara kapitlen i båtens historia som framhävs 
på minnesplatsen.

Tanken på att skapa en större minnesplats kring 
båten föddes i slutet av 2000-talet, när det blev dags 
att renovera den gamla apotekskajen i Slite hamn.441 
Platsen är på många vis historisk mark när det gäller 
flykten från Baltikum till Sverige. Det var här som 
flertalet av de flyktingar som anlände till Gotland först 
steg iland, efter att ha bogserats in av svenska fartyg 
eller helt enkelt låtit sig vägledas av cementfabrikens 
skorstenar och rökpelare, som under flykten blev ett 
viktigt riktmärke för båtarna ute till havs. Det var här, 
på Slite landsfiskalkontor, förhören med de nyanlända 
hölls. Det var också här den största uppsamlingsplatsen 
för beslagtagna båtar fanns, och det var härifrån det 
sovjetiska återtåget utgick. Särskild förknippad med 
flyktens historia blev Apotekskajen, det vill säga den 
av kajerna i hamnen dit flyktbåtarna hänvisades och 
där flyktingarna fick stiga iland.

Medan de flesta spåren efter händelserna i Slite 
hamn under krigsåren med tiden försvunnit eller blivit 
otydliga, har Apotekskajens historiska och symboliska 
betydelse istället uppmärksammats med två separata 
minnestavlor. Den ena av tavlorna som fästs på kajen 
är av svart slipad sten och uttrycker esternas tack till 
gotlänningarna. ”Flyktingarna från Estland under 
andra världskriget tackar Gotland”, står det på den, 

och i reliefgravyr framträder den estniska västkusten 
med Dagö och Ösel samt ett böljande hav.

Den andra minnestavlan avtäcktes på svenska 
flaggans dag 1965, med anledning av 20-årsminnet av 
flykten. Tavlan var en gåva från Lettlands akademiska 
nationers förbund, som ett tecken på de lettiska flyk-
tingarnas tacksamhet mot Sverige.442 ”Tack för hjälpen 
1944–1945. Lettiska flyktingar”, står det präntat med 
stora bokstäver på bronsskylten, där tre stiliserade 
flyktbåtar syns stäva fram sida vid sida och trotsa den 
våldsamt brytande sjön. Som bekant lyckades dock 
inte alla båtar nå Apotekskajens skyddade vatten. Vid 
avtäckandet av minnestavlan, då både gotländska och 
lettiska representanter närvarade, hölls en tyst minut 
för att hedra de som omkom under flykten. Efteråt 
gick lotsbåten ut mellan Sliteholmarna där en krans 
nedlades på havet.

I samband med ombyggnationen av kajen behövde 
de bägge minnestavlorna avlägsnas. Det blev Sjöfarts-
museet i hamnen som tog hand om dem. Samtidigt 
passade medlemmarna på att ta rätt på en del av ste-
narna och kajdelarna från den gamla Apotekskajen. 
Av dessa murades sedan ett minnesmärke invid den 
befintliga flyktbåten, en våg av sten och en skyddande 
kaj, där esternas och letternas minnestavlor återigen 
sattes upp. Flaggstänger där den estniska och den 
lettiska flaggan kunde hissas i samband med högtid-

Bild 6.8. I bakgrunden skymtar monumentet med de tillvaratagna stenarna från kajen där flyktingarna som kom till Slite steg iland, samt 
hamnen med den fabrik, vars rökpelare vägledde dem under angöringen (båt 24). Foto: Mirja Arnshav.
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ligheter restes, rabatter anlades och så kompletterades 
kajmonumentet med en ny plakett med inskriptio-
nen ”Människor på flykt över havet nådde här den 
skyddande hamnen. Kajens stenar bar så många till 
frihet och nytt hopp.”

Den högtidliga invigningen av minnesplatsen 
skedde i mitten av september 2012, det vill säga under 
samma höstmånad som då flykten från Estland 1944 
eskalerade och Gotland inom loppet av ett par veckor 
fick ta emot tusentals flyktingar.443 När det två år efter 
invigningen 2012, i mitten av september 2014, var 
dags att uppmärksamma 70-årsminnet av flykten, 
var den nya minnesplatsen i Slite den givna scenen. 
Vid ceremonin deltog återigen representanter från 
Estlands och Lettlands ambassader, honorärkonsuler, 
Sverigeesternas Riksförbund, företrädare för Gotlands 
län och regionen, Visby Stift och riksmedia. Bland 
deltagarna sågs även flera äldre personer som deltagit 
i flyktingmottagandet på olika sätt: en lotta numera 
bosatt i Göteborg, en busschaufför från KA 3 och en 
person som var med att organisera flyktingtranspor-
terna från Slitebadens Hotell. Dessutom fanns där 
flera personer som kommit med flyktbåtar till Slite 
som barn, och som inte haft tillfälle att återbesöka 
platsen förrän nu.444

Aktiviteterna kring stålbåten var denna dag präg-
lade av ett högstämt allvar. ”Vi tänkte på varandra 

och på dem som aldrig kom fram. Vi planterade en 
ros vid en flyktingbåt i Slite hamn, en ros, som sym-
boliserar ett avslut och fullbordande av något ange-
läget”, minns Estlands honorärkonsul på Gotland 
Riina Noodapera.445 En ceremoni till havs förrättades 
med hjälp av ett kustbevakningsfartyg. Röda rosor 
kastades i havet och en blomsterkrans i de lettiska 
färgerna fick gunga iväg på Östersjöns vågor, där den 
symboliskt möttes av en gotländsk tremänning under 
fulla segel. Gästerna serverades en landgång – förstås 
– och ett antal hälsningar framfördes: ”På den stora 
flyktens 70-årsdag minns Estlandsöarnas Förbund 
dessa svåra tider och tackar gotlänningarna för all 
den hjälp och det stöd de gav alla de estländare som 
behövde det under de svåra åren”, hälsade förbundet 
Estlands småöar, och Ösels kommunförbund passade 
också på att uttrycka sin tacksamhet: ”Gotland har 
för oss Öselbor varit den enda möjliga flyktvägen till 
Sverige. Stort tack till gotlänningarna som tog emot 
våra fäder, mödrar, systrar, bröder och släktingar och 
gav dem den första hjälpande handen.” 446

En av de som bevistade minnesceremonin vid 
flyktbåten var Peteris Jansons, som under krigsåren 
var involverad i den så kallade livlinan, som hämtade 
lettiska flyktingar till Sverige.447 På plats fanns också 
en utsänd från Dagens Nyheter, som samma höst 
publicerade ett minnesreportage om flykten. ”De 

Bild 6.9. Den lettiska plaketten på stenmonumentet som flankerar båten. Foto: Anneli Karlsson, Sjöhistoriska / SMTM.
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flydde över havet – nu är rädslan tillbaka”, rubrice-
rades reportaget, som vävde samman ceremonin vid 
minnesplatsen i Slite med Peteris Jansons upplevelser 
under kriget, men som också refererade till de sam-
tida politiska stämningarna. ”Minnesceremonin är 
fin, men för Peteris känns det som teater. Sången, 
skratten och högtidstalen korresponderar dåligt med 
hans egna minnen från andra världskriget och från 
flykten”, skrev Dagens Nyheter och tillade att ”Ryss-
lands pågående expansionspolitik under Putin laddar 
högtiden med nutida allvar”.448

Också flyktbåten gjorde tveklöst sitt för att ladda 
platsen och färga reportaget med allvar. Skribenten 
missar inte att framhålla att den ligger där som ett 
molande minne och påpekar menande att den är 
genomborrad av skotthål. Så vävs även det förflutna 
och de materiella lämningarna in i argumentationen, 
och blir till en bekräftelse på hotet från öster.449

På ett liknande sätt har även minnestavlorna 
och ombyggnationen av Apotekskajen blivit särskilt 
laddade i den diskussion om den samtida relatio-
nen till Ryssland som väcktes i samband med Nord 
Stream-projektets nedläggande av gasledningar i Öster-
sjön. Avlägsnandet av minnestavlorna har (felaktigt) 
satts i samband med det ryskägda konsortiet Gazproms 
upprustning av hamnen i Slite och användning av 
Apotekskajen – som i folkmun döpts om till ”Putin-
kajen” – för gasledningsprojektet. Detta har väckt 
anstöt inte minst hos det svenskbaltiska kollektivet, 
som påtalat ironin med den ryska närvaron på just 
den här kajen och varnat för de säkerhetspolitiska 
riskerna.450

För den som utan förförståelse om det historiska 
sammanhanget besöker platsen, som påminner om en 
minneslund, är det kanske inte alldeles lätt att få en 
tydlig bild av vad alltihop egentligen anspelar på. En 
informationsskylt som skulle förklara den historiska 
bakgrunden och vad som hände här under krigsåren 
saknas. Den märkliga metallbåten och de speciella ste-
narna ger ändå kropp och tyngd åt minnesplattornas 
lakoniska upplysningar om flykten. Bidrar ett sådant 
här monument till att hålla historien vid liv, till att 
bevara och sprida minnen? Eller är det snarare så att 
båten, stenarna och plaketterna hjälper glömskan 
att breda ut sig?

Vad den här minnesplatsen, med dess centrala 
båtmonument, kanske framför allt gör, är att den 
inbjuder till handling, till att användas. Närmare 
bestämt uppmuntrar den till ett andaktsfullt och 
ceremoniellt närmande till historien. Den ger sär-
skilt resonans åt ”den stora flyktens” historia, men 
väcker också tankar om ockupation och hot, igår 
som idag. Båten samlar inte bara en central del av 
Slites krigstidshistoria, utan också en del av Estlands 
och Lettlands historia på Gotland. Samtidigt är det 

tydligt att mer vardagliga aspekter av båtens historia 
– som att den som typ betraktat inte är en speciell 
militärbåt utan en på många håll fortfarande vanlig 
roddbåt, eller att den varit en vattenho och eventuellt 
spetsats av ett balspjut – effektivt trycks tillbaka av 
platsens framtoning.

Med båten i centrum har hembygdsföreningen 
skapat något som nog är relevant för de lokala orts-
borna, men kanske i ännu högre utsträckning vänder 
sig till svenskar med rötter på andra sidan Östersjön, 
som ibland kommer hit i slutet av september för att 
tända ett ljus på den före detta kanalbåten och placera 
blommor och band i estniska färger vid foten av den 
symboliska kajen.

En bättre värld
I en kommentar till symposiet ”Idéer om hembygden. 
Utmaningar för en folkrörelse med lokalsamhället 
i fokus i en glokaliserad värld” formulerar histo-
rikern Peter Aronsson451 ett antal frågor, som han 
anser vara särskilt angelägna att undersöka för den 
framtida forskningen om dagens hembygdsrörelse. 
En av dem är hur föreningarna ser på det mångkul-
turella samhället. Hur det ligger till med den saken 
återstår att besvara. Men det är intressant att notera 
att samtliga hembygdsföreningar som har flyktbåtar 
i sina samlingar hör hemma på norra Gotland. Om 
man dessutom räknar den av hembygdsföreningen 
skyltade båten i Vikstadar och den båt som under en 
tid fanns på Gotlands fiskerimuseum, utkristalliserar 
sig den gotländska hembygdsrörelsen som alldeles 
särskilt nära kopplad till de baltiska flyktbåtarna och 
deras historia.

Man kan tänka sig fler orsaker till detta; som att 
Gotland och i synnerhet norra Gotland var första 
ankomstplats för omkring en tredjedel av de baltiska 
flyktingarna, och att det på ön finns en stark tradi-
tion av att ta vara på gamla båtar. Men stora delar av 
flyktingströmmen koncentrerades till andra orter. I 
exempelvis Roslagen finns påtagligt många flyktbåtar 
kvar – fast inte under hembygdsföreningarnas vingar.

”En kuriös observation är att invandrarna på Got-
land inte ses direkt som ’de andra’ i samhället; den 
lokala befolkningen drar gränserna i första hand mellan 
’gotlänningar’ och ’fastlänningar’”, skriver integra-
tionssamordnare för Länsstyrelsen i Gotlands län i 
en uppsats i historia om östeuropéers anpassning 
och integrering på Gotland sedan efterkrigstiden.452 
Kan det vara en del av förklaringen till det gotländska 
intresset för flyktbåtar? Att båtarna inte betraktas som 
”de andras” kulturarv, utan som en integrerad del av 
hembygdens historia?

De gotländska stränderna ändrade karaktär när 
de plötsligt befolkades av baltiska båtar, ibland lika 
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men ibland olika det lokala båtbeståndet. De båtar 
som blev kvar införlivades snabbt i lokalsamhället, 
de slog rot och blev del av den gotländska historien. 
Den ”renodlade” hembygden som hembygdsrörelsens 
förgrundsman Karl-Erik Forsslund453 förespråkade, en 
bygd utan ”plock från andra länder”, känns avlägsen 
när man närmar sig den gotländska hembygdsrörel-
sen med utgångspunkt från flyktbåtarna. Att följa 
Forsslunds väg, och verka i enlighet med hembygds-
rörelsens traditionella men fortfarande högst levande 
retorik om rötter och ursprung, skulle innebära att 
de här båtarna riskerade att falla utanför hembygds-
föreningarnas intressezon.

Det må vara att de gotländska hembygdsfören-
ingarna, jämfört med andra föreningar, utmärker 
sig med sitt trägna arbete med baltiska flyktbåtar. 
Samtidigt är det ett faktum att det starka gotländska 
engagemanget gör hembygdsrörelsen till landets största 
organiserade aktör när det gäller att bevara flyktbåtar 
för eftervärlden och presentera dem för allmänheten. 
Vad de lokala hembygdsföreningarnas arbete med 
flyktbåtarna visar – och vad Forsslund förmodligen 
förbisåg – var att det ”utländska plock” som denne 
ville sortera bort, i vissa fall kan vara just det som är 
representativt för en trakt och för hembygdsminnet.

Historiskt sett har arkeologin och dess uttolkare, 
liksom historieämnet, haft en inte obetydlig roll i 

stöttandet av nationalistiska strömningar och i ska-
pandet av ett ”vi” och ett ”de”.454 Men ett annat slags 
historiebruk än det nationalistiska sökandet efter en 
enhetskultur är precis lika möjligt. I själva verket är 
arkeologins allra tydligaste vittnesbörd att en histo-
ria som skrivs underifrån, genom dykning ned i en 
viss trakts förflutna, per automatik innebär ett möte 
med främmande människor, ofta med främmande 
ursprung och med mer eller mindre främmande kul-
turer. Att hembygdens rötter på så vis leder ned i en 
mångkulturell mylla skulle kunna leda till en ökad 
tolerans för mångkultur inte bara i historien, utan 
också i vår samtid.455

I boken Platser för en bättre värld. Auschwitz, Ruhr 
och röda stugor456 visas hur platsanknutet kulturarv, 
och de historiska berättelser som emanerar från kultur-
arvet, kan utgöra viktiga läromiljöer. För på ont och 
gott är alla kulturarvsplatser, menar Aronsson, bärare 
av moraliska värden. Och en del av dem är av en 
sådan karaktär att de inbjuder till ökad tolerans och 
empati. Kanske skulle Fårö och norra Gotland, med 
sin historia av möten med främmande människor 
och sitt fortsatta engagemang för bevarade flyktbåtar, 
kunna vara en sådan plats? Där flyktbåtarna fungerar 
som just ett sådant kulturarv – en slags kompasser om 
man så vill – som kan vara oss behjälpliga på färden 
mot en bättre värld?
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kapitel 7

Båtarna som fick stanna

Så sänktes till exempel en estnisk flyktbåt i Askrike-
fjärden på 1960-talet, sedan ägaren bestämt sig för 
att skaffa en annan båt, men ändå inte ville att någon 
skulle fortsätta att använda hans gamla.460

Motviljan mot det sovjetiska maktövertagandet i 
Estland ledde också till att fartyg borrades i sank för att 
inte falla i ryssarnas händer.461 Inför båtutlämningen 
rapporterades – nästan som en materiell parallell till 
de självstympningar och självmord som föregick balt-
utlämningen – om beslagtagna båtar som under oklara 
omständigheter plötsligt hamnade på bottnen eller 
fick svårförklarliga skador.462 En sådan båt ligger idag 
sjunken i Šventoji hamn i dagens Litauen, eftersom 
ägaren såg till att skjuta några grundskott i skrovet 
när den bogserades iväg, så att den skulle sjunka så 
snart man slutade pumpa (båtens registreringsskylt 
lät han senare hämta upp från vraket, och den finns 
fortfarande i familjens ägo).463

Förhållanden som karaktäriserar dagens fritidsbåtsliv, 
och då i synnerhet veteranbåtshobbyn, kan naturligtvis 
inte överföras rakt av till 1940-talets baltiska bruks-
båtspraktik, men mycket talar för att även de enklare 
flyktbåtarna var nog så omtyckta av sina ägare. Möjligen 
finns det anledning att tro att båtarna dessutom blev 
ännu viktigare för ägarna efter ankomsten till Sverige. 
I vissa fall som startkapital eller för att ägarna skulle 
kunna försörja sig på fiske, men också i mer symbolisk 
bemärkelse. I migrations- och mobilitetsforskningen 
har ibland konstaterats att ”resande föremål”, som 
färdats över geografiska avstånd, tenderar att få en 
särskild känslomässig laddning och bli betydelsefulla 
som bärare av minnen. Detta är inte minst tydligt i 
samband med emigration. Föremål som medförts från 
ett tidigare hemland har historiskt också varit av stor 
betydelse för hur människor förmått eller inte förmått 
göra sig hemmastadda och hur väl de lyckats övervinna 
hemlängtan efter en flytt till nya, avlägsna länder. 
Genom att arrangera och använda välbekanta föremål 
från det gamla hemmet har något av det kunnat åter-
inrättas och en ny hemkänsla kunnat grundläggas.464

Också i samband med deportationer och flykt har 
medhavda föremål från ett förlorat hem blivit långt 

Att baltutlämningen, när omkring 150 baltiska med-
borgare skulle utlämnas till en högst oviss framtid i 
Sovjetunionen, var en skrämmande och smärtsam 
upplevelse för det exilbaltiska kollektivet i Sverige är 
ett faktum. Det löper en röd tråd mellan utlämnings-
beslutet och den armada av nyförvärvade flyktfartyg 
som lade ut från Sverige i hopp om att nå en tryggare 
hamn i Kanada eller Australien.457

En mindre omtalad händelse, som också väckte 
obehag och känsla av otrygghet hos det exilbaltiska 
kollektivet, var utlämningen av deras båtar. Båtägarnas 
förtvivlan kan bara anas mellan raderna i bevarade 
arkivhandlingar, där invändningar mot beslag och 
ersättningar anpassats till myndigheternas sakliga språk 
och agenda, men i samtal med de berörda balterna råder 
det inget tvivel om hur sårigt detta minne fortfarande 
är. Den svenskestniske författaren Enn Kokk är en av 
dem som beskrivit hur starka känslorna för båtarna 
kunde vara hos deras ägare: ”Jag minns fortfarande 
hur min mamma stod och grät på gårdsplan [...], när 
vår fiskebåt, den som pappa själv hade byggt och den 
som både hade varit vår livlina och vår försörjning, 
fraktades bort efter en bogserbåt.” 458

Mycket talar för att båtar, i jämförelse med många 
andra slags ting, har en särskilt nära relation till männi-
skan. Som påpekats av den finske etnologen Mikko 
Jalas, som intresserat sig för praktiker kring fritidsbåtar 
av trä, betraktar ofta ägarna sina båtar nästan som 
levande väsen, med karaktärsdrag och förmåga att 
förnimma vad som händer omkring dem. Överlåtan-
det av en älskad trotjänare är ofta en känslig sak, där 
den ekonomiska logiken inte sällan är underordnad 
den känslomässiga; det gäller att hitta rätt ägare, som 
kan ta väl hand om båten, för om den vansköts blir 
den ”olycklig”.459

I de mest extrema fallen kan ägare och båt vara så 
intimt förbundna med varandra att en båt som äga-
ren av någon anledning inte kan fortsätta använda 
helt sonika sänks för att förhindra att den övertas av 
någon annan. Även om det inte hör till vanligheterna 
är fenomenet känt både från svenskt och baltiskt håll 
och tycks omfatta både bruksbåtar och fritidsbåtar. 
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mer betydelsefulla än vad de brukat vara. När den 
ryskjudiska författaren Maria Stepanova beskriver 
vårt behov att klamra oss fast vid det förflutnas spår 
använder hon sig därför av flykten som metafor, och 
säger att mänskligheten förhållit sig till gårdagen 
”ungefär som en flykting till sin packning, där bara 
de käraste ägodelarna finns kvar. Packningens reella 
värde är sedan länge obetydligt, men medvetandet om 
att det är allt vi har kvar gör det ändå ovärderligt”.465

Bland dem som inte själva har genomlevt hur det 
är att förlora så gott som allt har den här insikten om 
”de gamla tingens” betydelse ibland saknats, eller blivit 
uppenbar först i efterhand.466 Att flykt båtarna skulle 
kunna ha ett emotionellt värde var inte heller något 
som vägdes in i flykingbåtkommittén och fartygs-
ersättningsnämndens övervägningar. Där diskute-
rades de ekonomiska aspekterna av ett utlämnande 
och konsekvenserna för flyktingarnas försörjnings-
möjligheter, men ingen hänsyn togs till de känslo-
mässiga band som kunde finnas till båtarna eller till 
den psykologiska betydelsen av att få behålla något 
från ett förlorat hem.

En vanlig uppfattning bland det svenskbaltiska 
kollektivet idag är att alla båtar repatrierades och för-
stördes under återfärden, och att de enda båtar som 
blev kvar var de som gömdes undan för ryssarna. Men, 
som nämndes i inledningen, var det inte riktigt alla 
båtar som beslagtogs. Efter förhandlingar med den 
sovjetryska delegationen lyckades de svenska makt-
havarna utverka ett undantag för estlandssvenskarnas 
båtar. Det gjordes till och med ganska omfattande 
ansträngningar för att återbörda estlandssvenska båtar, 
som under flykten lämnats kvar i Finland, till sina 
ägare.467 En del av dessa båtar finns fortfarande kvar 
i en familjekontext. Det gör det möjligt att belysa 
vad det betytt att få behålla en medförd båt, både på 
kort och på lång sikt. Förändrades relationen mellan 
båtarna och deras ägarfamiljer på något sätt av flykten? 
Och vad är båtarna för familjerna idag?

En båt som inte är röd
”Jag skriver inte om kriget, utan om människorna i 
kriget. Jag skriver inte krigets historia, utan känslor-
nas historia.” Så säger den Nobelprisbelönade bela-
rusiska författaren Svetlana Aleksijevitj468 om sitt 
projekt Utopins röster, i vilket hon försöker beskriva 
den sovjetiska erfarenheten av andra världskriget 
utifrån en mångfald av personliga vittnesbörd. I den 
stora massan av minnen som hon återger från sina 
intervjuer finns många beskrivningar av krigets mer 
affektiva sidor – hur det luktade, smakade och hur det 
fortsatte att kännas i kropp och själ i flera årtionden.

I Aleksijevitjs dokumentärroman om kvinnors 
minnen av sin tjänstgöring i Röda armén finns flera 

berättelser där före detta gardeslöjtnanter, sjukvårds-
plutonchefer och andra beskriver hur färgen rött 
numera framkallar ett starkt obehag hos dem, eftersom 
de plågas av sina minnen av blod. ”Ack ja, snälla nån, 
det har ju redan gått fyrtio år, men hemma hos mig 
finner du ingenting som är rött. Sedan kriget hatar jag 
den röda färgen!” berättar en av krigsveteranerna.469 
Inte ens ett rött bomullstyg var uthärdligt. ”Någon 
gav mig en röd blus – och på den tiden var det något 
väldigt eftersträvansvärt, eftersom det var brist på tyg. 
Men jag kunde inte ha den på mig, eftersom den var 
röd. Just den färgen klarade jag ännu inte av att se”, 
berättar en annan kvinna och tillägger att hon inte 
heller förmår gå till mataffärernas köttavdelningar.470 
En tredje berättar:

Under kriget hade jag sett så mycket blod att jag 
inte längre stod ut med det […]. Och när jag 
sydde mig en blus av rött tyg – då slog det upp 
något slags utslag på mina armar efter en dag. 
Blåsor. Min organism tålde varken rött tyg eller 
röda blommor, som rosor eller nejlikor. Ingen-
ting rött, ingenting som hade samma färg som 
blod […]. Fortfarande har jag ingenting rött här 
hemma. Här hittar du ingenting rött.471

En försommardag besöker jag familjen Peterberg på 
Tynningö utanför Stockholm för att titta på en båt 
som deras pappa respektive make, Uno Peterberg, med 
föräldrar och syskon flydde med från Ormsö utanför 
Hapsal i Estland (båt 11). Båten står längst in i ett 
skjul fullproppat med bra-att-ha-grejer. En liten död 
fågel ligger på durken och vi måste flytta undan en 
hel del brädor och annat innan vi kommer åt att se 
båten ordentligt. Det är en liten klinkbyggd motor-
båt helt utan överbyggnad men med skarndäck och 
krokvuxna spant och stävar. Flagnade färgspår visar att 
båten tidigare varit målad i en ljusgrå nyans, så som 
var vanligt bland de estniska bruksbåtarna. Bottnen 
har varit svart, men här och var anas också resterna 
av en varmare färg. ”Har den varit röd?” funderar jag 
högt när jag tränger mig fram bakom båten och lyser 
lite med ficklampan i skumrasket mellan skrovsidan 
och väggen. ”Nej, verkligen inte, det är otänkbart!” 
utbrister Unos änka, som tillsammans med sin ena 
dotter visar mig båten. ”Farfar tolererade ingenting 
rött. Inte ens röda klänningar fick vi ha på oss”, för-
klarar dottern.

Att den här båten inte kan vara röd har inte att 
göra med att färgen associerats till blod, så som för 
krigsveteranerna i Röda armén. I alla fall inte primärt. 
För Johan Peterberg, som farfadern hette, förknip-
pades den röda färgen snarare med kommunismen 
och den sovjetiska regimen. Han hade själv inkallats 
till Röda armén och tillsammans med många andra 
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unga estlandssvenska män satts på en pråm för bog-
sering till Leningrad. Ungefär halvvägs genom Finska 
viken drev pråmen in till land och männen passade 
på att desertera. Efter en lång vandring kom Peter-
berg och hans grannar tillbaka till sin hemö, medan 
manskapet på de övriga två pråmarna försvann till 
kriget. När Ormsöborna ett par år senare nåddes av 
ryktet att det var dags för nya inkallelseorder, den här 
gången till den tyska armén, insåg han att han inte 
kunde räkna med att undkomma fronttjänstgöring 
en gång till.472 Dessutom var alla rädda att ryssarna 
skulle komma tillbaka. ”Att lämna hemmet var svårt, 
det veta vi alla”, skrev hans hustru Katarina Peterberg 
senare i sin redogörelse över flykten. ”Men för att 
undvika mobiliseringen måste man ge sig iväg […]. 
Det var det enda man kunde göra för att få familjen 
ihophållen.” 473

För att de tyska strandvakterna inte skulle ana 
något maskerades avfärden som ett fiskafänge. Tillsam-
mans med familjens äldsta medlem, Johan Peterbergs 
mamma, tog Johan häst och vagn till stranden och 
började göra klar båten. Hustrun Katarina och deras 
dotter var också med, gömda under näten i vagnen. 
De tre sönerna, 8, 11 och 12 år gamla, kröp samtidigt 
i buskarna ned mot stranden och smög sig in under 
presenningen i båten utan att strandvakten upptäckte 
något. När allt var klart tog farmodern över tömmarna 

och vände utan möjlighet till något ordentligt avsked 
ensam tillbaka till gården, som om inget särskilt hade 
hänt, medan båten med den gömda familjen ombord 
började stäva ut till havs.474 ”Vädret var lugnt annars 
hade vi inte vågat ut oss med en så liten båt som vi 
hade, den var bara 15 fot i kölen och motorn var 
gammal […]. Nog får man vara kallblodig och ge 
sig på en sådan lång färd”, kommenterade Katarina 
senare avfärden.475

Familjen Peterberg var inte de enda som lämnade 
Ormsö den här dagen. Lördagen den 5 juni 1943, i 
duggregn och dimma, lade sammanlagt elva små båtar 
ut från den lite drygt en mil stora ön. På båtarna var 
flera av öns unga familjer, som i all hast bestämt sig 
för att försöka fly till Sverige för att undvika mobi-
lisering. Tanken var att flera av båtarna skulle hålla 
ihop under överfarten, som ett säkerhetsarrangemang, 
men i dimman och mörkret kom de ifrån varandra 
– undantaget två båtar som var förbundna med en 
tross av lump.476

Ute till havs hittade inte familjen Peterberg båten 
med Katarinas brors familj, som de planerat att göra 
sällskap med och som de även skänkt halva sitt sparade 
bränsleförråd till. Medvetna om att bränslet förmod-
ligen inte skulle räcka hela vägen, utan att de skulle 
behöva ta till årorna, valde därför familjen Peterberg 
vad de bedömde som en mindre riskabel rutt – över 

Bild 7.1. Familjen Peterbergs båt från Ormsö (båt 11). De målade borden i aktern bär spår av brun – inte röd – färg. Rött var på före-
kommen anledning bannlyst i hemmet. Foto: Anneli Karlsson, Sjöhistoriska / SMTM. 
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finska skärgården.477 Medan de tio andra Ormsö båtarna 
fortsatte mot Stockholms skärgård, lade familjen i 
båten LS 644 om kursen mot Finland, för att där 
försöka få fatt på mer bränsle. ”Klockan två på natten 
så började vi se fyren lysa, det blev en strålande glädje 
för barnen att de kom i land någon gång”, berättar 
Katarina i sin flyktredogörelse. Något bränsleinköp blev 
det emellertid inte. Båten blev kvar hos sjöpolisen på 
ögruppen Nagu,478 medan familjen fördes vidare till 
Åbo. Efter ett par nervösa dagar då de fruktade att de 
skulle sändas tillbaka fick de istället stiga ombord på ett 
passagerarfartyg och fortsätta resan till Stockholm.479

Uno Peterberg, mellansonen i familjen, var elva år 
då han kom till Sverige. Familjen placerades först i 
Västeråstrakten, men sökte sig efter något år tillbaka 
till kusten och slog sig ned på Tynningö, där Uno fick 
hjälpa till i skärgårdsjordbruket och senare även började 
arbeta på varv.480 Flyktbåten, som de fått forslad till 
Norrtälje,481 var till stor nytta och glädje. Bland annat 
användes den för att fiska strömming som såldes till 
badgäster, men också för utflykter. Som ungkarl tog 
Uno båten även när han ville in till Vaxholm för att 
dansa eller gå på bio. Vid ett sådant tillfälle träffade 
han sin blivande fru, som han fick tre döttrar med. 
Hon har klara minnen av ungdomsårens turer med 
”Tjoffen”, som de brukade kalla båten, eftersom dess 
lilla estniska motor av märket Stryck lät ”tjoff tjoff”. 

1961 lades båten upp i uthuset där den fortfarande 
ligger, eftersom man ansåg att den gjort sitt.482

Kort därpå övertog paret tillsammans med några 
av Unos släktingar ett av småbåtsvarven på grannön 
Ramsö. Uno, vars pappa och farfar hade varit båt-
byggare, var mån om att alla hans tre döttrar skulle 
lära sig arbetet på varvet, och drev det under slutet 
av sitt arbetsliv tillsammans med en av sina döttrar. 
Efter hans bortgång, och efter att övriga delägare gått 
i pension, har hans änka och dotter valt att fortsätta 
driva varvet tillsammans.483

När man pratar om flyktbåten med de nuvarande 
medlemmarna i familjen Peterberg är det tydligt 
hur närvarande de estlandssvenska rötterna och den 
äldre generationen hela tiden är i samtalet, och i var-
dagen. Unos änka och dotter berättar att de inte bara 
har övertagit släktens yrkeskunskaper och arbetsnit, 
utan till och med fått tillbaka familjens gamla mark 
på Ormsö. Där har de byggt en liten stuga där de 
tillbringar flera veckor varje sommar, och dit har de 
också tagit den kompass som var med i flyktbåten.

Det låter på det hela taget som en ljus historia, 
men familjen berättar också om mörka minnen som 
plågat släkten. Hur Unos pappa kände skam över att 
ha förlorat den nästan nya gården, och hur han hela 
livet hade svårt att prata om det som varit. Hur hans 
mamma, som fortfarande var i livet när Estland blev 

Bild 7.2. Den lilla encylindriga estnisktillverkade motorn, som lät ”tjoff tjoff” när den gick och som gav upphov till båtens smeknamn 
”Tjoffen” (båt 11). Foto: Anneli Karlsson, Sjöhistoriska / SMTM.
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fritt, vägrade att besöka Ormsö igen, eftersom hon 
inte ville se hur allt förstörts. Hur ett av Unos syskon 
plågades av det förflutna och därför som vuxen brände 
de få foton man lyckats få med sig under flykten. 
Och hur han under hela livet kände starkt obehag 
av ljudet av fotsteg i snön, eftersom det påminde om 
ljudet från de ryska soldaternas filtstövlar, när de om 
nätterna smög runt för att hämta folk i gårdarna.484 
Precis som många andra ättlingar till de estniska flyk-
tingarna menar också Unos dotter att hon, i kraft av 
sin familjehistoria, har en djupare förståelse, en känsla, 
för vad flykt innebär i termer av förlust: ”Vi som har 
hört om detta har nog lite lättare att förstå de som 
måste fly idag, vi har en känsla av hur det måste ha 
varit att lämna allt.”485

På ytan är det inte lätt att se vilka spår ett krig 
eller en ockupation lämnar hos en människa. Och 
hade det inte varit för det faktum att den nästan 
mahogny färgade båten som står längst in i famil-
jens uthus absolut inte är röd hade man kanske inte 
heller anat att det är något speciellt med den. Den 
kan nästan verka bortglömd där den står, men inget 
hade kunnat vara mer fel. Snarare är det en självklar-
het för familjen att den ska bli kvar där den en gång 
ställdes undan. Och innan jag går ringer Unos änka 
för säkerhets skull till en släkting för att försäkra sig 
om att minnet inte svikit henne, att båten verkligen 
inte har varit röd. ”Nej”, säger hon nästan lite lugnad 
efter samtalet. ”Den har alltid varit brun.”

Flyktbåten i familjealbumet
Den rumänsk-amerikanska litteraturprofessorn Mari-
anne Hirsch486 har noterat att i familjer vars liv präglats 
av exil, emigration och diaspora tillmäts historiska 
familjefotografier ett särskilt värde, eftersom de skän-
ker en illusion av kontinuitet över tid och rum. Möj-
ligen äger denna iakttagelse också sin riktighet när 
det gäller den grupp balter som kom som flyktingar 
till Sverige under kriget. På sociala medier har det på 
senare år bildats särskilda forum för dem som söker 
efter foton och information om de båtar som förde 
dem eller deras äldre släktingar till Sverige.487 Det är 
nästan som en sorts släktforskning, där båten blivit 
en referenspunkt i den egna familjehistorien.

Eftersom få fotografier har bevarats från tiden 
före flykten, och eftersom inte bara de flesta flykt-
båtar utan också alla medhavda kameror beslagtogs 
i samband med ankomsten till Sverige, saknas i de 
allra flesta fall bilder av båtarna.488 Möjligheten att 
behålla sin båt – och därmed också kunna skaffa 
ett fotografi av den – var därför med få undantag 
förbehållet de estlandssvenska flyktingarna. Deras 
båtar finns däremot ofta avbildade i fotoalbum eller 
hänger som inramade fotografier i hemmen. På dessa 

svartvita bilder ses båtarna ligga förtöjda vid bryggor 
och båthus runtom i Sverige, eller så är de till sjöss, 
på utflykt eller fiskafänge, med numera framlidna 
familjemedlemmar ombord. Själva båtarna har i de 
flesta fall sedan länge sänkts eller eldats upp, ibland 
efter att ha sålts vidare, men med kamerans hjälp har 
de ändå förevigats.

Fotografiet är ett fantastiskt medium för att pro-
ducera livsberättelser och skapa minnen. Det har en 
unik dokumentär förmåga – en förmåga att skapa 
konkreta bilder för framtiden av vad som då kommer 
att vara historia – men lämnar också utrymme för ett 
mer personligt berättande.489

En särskild genre av den här uttrycksformen är 
familjefotografiet, som präglas av en egen blick och 
styrs av särskilda konventioner. Forskare som intres-
serat sig för familjers fotografiska dokumentation 
av familjelivet har konstaterat att redan själva foto-
graferandet fungerar som ett socialt kitt, och att de 
färdiga bilderna på samma sätt tenderar att fram-
hålla gemenskap, ömhet och sammanhållning mellan 
familjemedlemmarna.490 När sådana fotografier sedan 
inordnas och kommenteras i ett fotoalbum bildas ett 
starkt visuellt narrativ om familjens historia. Och i 
ett sådant sammanhang ska en familj inte bara för-
stås som en uppsättning personer, utan snarare som 
en uppsättning relationer, som också kan inbegripa 
platser och ting. Typiska bilder i familjealbumet är 
släktgruppfoton och foton på födelsedagsfiranden, 
men även fotografier på platser, fordon, aktiviteter 
och professioner har en given plats, om de är av bety-
delse för familjens inbördes relationer.491 Typiskt är 
också att det är de ljusare minnena som får breda ut 
sig, medan trauman lämnas okommenterade eller 
bara anas.492

Att titta i gamla familjealbum kan ge upphov 
till blandade känslor. För även om fotografiet har 
förmågan att frysa särskilda ögonblick och på så vis 
odödliggöra det avbildade, gör det tidens gång sär-
skilt påtaglig för betraktaren. Vi ser rakt in i ögonen 
på döda släktingar, vi ser unga kroppar och lyckliga 
men svunna stunder.493 Samtidigt har familjealbumet 
en särskild förmåga att få det förflutna och nuet att 
smälta samman, så att anknytning kan skapas till det 
eller dem som syns på fotona. Genom att berättel-
serna som hör till bilderna upprepas och delas över 
generationerna upprätthålls en särskild förtrogenhet 
med dem.494 I många familjer betraktas familjealbumet 
eller lådan med familjefotografier som något snudd på 
ovärderligt, som det första ting som skulle räddas vid 
en eldsvåda. Den som har ett sådant här album eller 
en sådan samling i sin ägo upplever vanligen också 
att det ger dem en särskild roll som minnesbärare.495

En dag i februari besöker jag dottern till Linda 
Hagberg (f. Luther), som i oktober 1943 kom till 
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Sverige från den lilla ön Nargö utanför Tallinn. Jag 
har fått reda på att båten Linda flydde med ligger 
kvar på en ö söder om Stockholm, och dottern har 
lovat att berätta vad hon vet om flykthistorien och 
om båten (båt 15). Tillsammans tittar vi i familjens 
fotoalbum, där det bland annat finns ett foto av båten 
”som ung”, taget någon gång i slutet av 1950-talet. 
Under fotografiet står skrivet med snirkliga bokstäver: 
”Nere vid bryggan på Torö. Morbror Evalds båt.” På 
bilden syns ett par kvinnor ombord på en motorbåt, 
som ligger förtöjd vid en brygga. På bryggan står en 
man och en kvinna, fyra barn – några har ark med 
klippdockor i händerna – och två hundar. Alla tit-
tar in i kameran utom hundarna, som till synes lite 
konfunderat istället tittar på de två kvinnorna, som i 
sina tunna sommarklänningar och tossor på fötterna 
balanserar vid nedgången till ruffen. Båten har fått lätt 
slagsida av snedbelastningen och det hela ser ganska 
vingligt ut. Det är något med fotografiet, något med 
kvinnornas läge, som pockar på uppmärksamhet. 
Varför står de inte på bryggan som de övriga, eller i 
varje fall i sittbrunnen, som vore mer förväntat?496

Svaret, inser jag senare, finns i historien om famil-
jens flykt till Sverige. Kvinnorna ifråga hette Linda 
och Erna. De var tvillingar, storasystrar till Evald som 
på fotografiet står på bryggan. Vid fotograferingstill-
fället har Järflottaborna Linda och Evald tagit båten 
för att besöka systern Erna, som gift sig och flyttat 
till grannön Torö. Det är detta besök som fotografen 
velat fånga, men också något mer. Vad Lindas och 
Ernas placering anspelar på är att de kom till Sverige 

i just den här båten, gömda inne i den lilla ruffen. 
Uppflugna på det lilla hyttaket över förruffen uppstår 
en visuell berättelse, en tyst och nästan lite skämtsam 
referens till det förflutna, då morbror Evalds båt, 
utflyktsbåten, agerade flyktbåt och ruffen fick bli 
gömställe för systrarna.

Enligt familjehistorien, som Lindas dotter återger 
för mig vid besöket, började syskonen planera flykten 
för att lillebror Evald, som fyllt 19 år, skulle und-
komma militärtjänstgöringen. Han hade redan fått 
inkallelseorder två gånger men fått uppskov, eftersom 
han som fiskare bidrog till folkförsörjningen. Sam-
tidigt visste alla att det bara var en tidsfråga innan 
han skulle behöva rycka in. Även systrarna fruktade 
för sin framtid. Linda hade tidigare angivits, då hon 
smög med mat åt sin dåvarande man, som höll sig 
gömd i skogen. Dessutom var framtiden på den mili-
tärstrategiskt viktiga ön oviss. Familjens hem hade 
rivits ned under den första sovjetiska ockupationen 
och när syskonen återvände hade deras föräldrar och 
morföräldrar, som redan genomlevt samma scenario 
under första världskriget, inte kraft att börja om ännu 
en gång, utan valt att stanna på fastlandet.497

Flyktbåten byggdes i hemlighet av Evald och hans 
pappa bakom ladugården på Nargö, berättar Lindas 
dotter. Det var en bra båt, menar hon, men motorn, 
en tändkula, var gammal och gav upphov till viss oro. 
En dag i oktober 1943 var båten färdig och vindarna 
gynnsamma. Efter att ha stuvat den med en del kläder, 
en bibel, en halv gris, en del husgeråd och en servis 
som inköpts i Sverige före kriget och som hotade att 
avslöja hela företaget när en servisdel tappades i marken 
med en högljudd skräll, begav sig de tre ungdomarna 
över Tallinnbukten till estniska fastlandet. Här skulle 
de säga adjö till sina föräldrar, som invigts i flyktpla-
nerna, och hälsa på morföräldrarna, som för säkerhets 
skull hölls ovetande. Ytterligare två bekanta unga män 
anslöt sig till flyktföretaget, och under förevändning 
att de skulle ut och fiska, med fiskeredskapen synliga 
i båten och systrarna gömda i den lilla ruffen, lade 
de ut mitt på ljusan dag. När skymningen föll lades 
kursen om ut till sjöss. Under stor nervositet lyckades 
de fem ungdomarna i båten ta sig förbi två vaktbåtar, 
som sökte efter dem med strålkastare.498

Efter två dygn till havs – då de bland annat råkade 
ut för motorhaveri, ett oväder och dessutom tappade 
orienteringen sedan en medhavd pistol påverkat kom-
passen – siktade de några klippor föröver, och snart 
också en fiskebåt, som förklarade att de kommit till 
Sverige, närmare bestämt till Nynäshamn. Några 
veckor senare fick syskonen husrum och arbete på 
en gård på Järflotta, bara några kilometer söder om 
ankomstplatsen.499

Till skillnad från många andra ester hade sys-
konen Luther inga förhoppningar om att kunna 

Bild 7.3. Tvillingsystrarna på taket till båtens ruff (båt 15). ”Min 
syster Erna och jag försökte somna i kajutan, men det blev inte 
så mycket av”, skrev Linda Luther vid ankomsten i sin redo görelse 
över flykten.496 Foto: Mirja Arnshav, ur privat album.
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Bild 7.4. Genom åren har Linda Luther, hennes barn och barnbarn tillsammans besökt flyktbåten i skogen (båt 15). Foto: Mirja Arnshav, 
ur privat album.

återvända. Lindas dotter minns hur de vuxna under 
hennes barndom brukade prata om oron de känt för 
att de inte skulle få stanna, men också för att båten 
skulle skickas tillbaka. Men så skedde inte. Medan 
Erna efter några år flyttade till grannön blev Evald 
och Linda kvar på Järflotta, där Evald fortsatte att 
använda ”Kycklingen”, som båten kallades på grund 
av dess lite gulaktiga färg, för fiske och senare även 
för familjeutflykter. När den blev gammal diskuterade 
syskonen om de skulle sänka den ute på fjärden, som 
var brukligt med uttjänta båtar. Men Evald ville inte 
gärna göra det. Istället drog han upp den i skogen 
ovanför hemmaviken, pallade upp den, täckte över 
den och lämnade den åt sitt öde.500

Sedan båten satts ut i skogen hände det att famil-
jen då och då fortsatte att besöka den tillsammans, 
när de utflyttade familjemedlemmarna återsamlades 
på Järflotta för att hälsa på Linda, som fortfarande i 
hög ålder bodde kvar ute på ön.501 Bland fotografi-
erna i Lindas dotters samling finns flera bilder från 
sådana besök under det tidiga 1990-talet. Då hade 
nedbrytningen redan satt sina klor i skrovet och på 
andra sidan havet höll även Sovjetunionen på att 
falla samman. Erna hade gått bort men i familjen 
Luther fanns en ny generation redo att fotograferas 
invid båten. I Lindas ställe syns det yngsta barnbar-
net balansera bredvid styrhytten, medan en åldrad 

Linda nu istället poserar bredvid båten. En ny era var 
i antågande och kanske kan man utläsa ett slags farväl 
i dessa bilder, då familjen samlats vid den övergivna 
båten, som inte längre hade någon skyddande täckning, 
och som därför var dömd att skatta åt förgängelsen. 
”Feb -90. Flyktbåten som Linda kom till Sverige med 
22/10 -43”, står det på en av bilderna. ”Med denna 
båt kom Linda till Sverige 22/10 -43”, står det på en 
annan, som ser ut att vara tagen på sommaren något 
eller ett par år senare.

En central del i återberättandet och visandet 
av familjefotografier är att namnge dem som syns 
på fotona. Dessutom erbjuder familjealbumet och 
familjefotona en unik möjlighet att själv få lämna en 
skriftlig kommentar till bilderna. Studier där äldre 
familjealbum använts som källa till historien har visat 
att sådana kommentarer många gånger kan avslöja 
intressanta förhållanden om hur enskilda människor 
upplevt sin samtid.502 De skriftliga noteringarna till 
familjen Luthers foton av båten avslöjar en talande 
förskjutning, där det som var underförstått på bil-
derna från 1950-talet, och bara antytt genom bildens 
arrangemang med systrarna på ruffen, på 1990-talet 
skrivs ut i klartext; ”morbror Evalds båt” har blivit 
”flyktbåten”. Det är möjligt att denna nya förståelse 
har att göra med att båten hade tagits ur bruk, att 
den inte längre var nyttig och att dess roll därmed be- 
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  hövde omförhandlas. Som om morbror Evalds båt, 
fiske båten och utflyktsbåten, inte tålde förfallet utan 
bröts ned nästan genast, medan flyktbåten visade sig 
vara en betydligt robustare konstruktion.

Sedan Linda gick bort har hennes dotter inte besökt 
båten. ”Nu är det väl bara sopor kvar”, gissar hon.503 
Men båten är faktiskt inte alldeles borta än. Den ligger 
där den lämnades, inte långt från Evalds gamla brygga 
men ändå dold av ett mjukt grönt skogslandskap och 
vaktad av svärmar av surrande och hungriga myggor. 
Akterdäcket liksom de vitmålade skrovsidorna är 
ruttna men fortfarande sammanhängande, medan 
fördäcket och överbyggnaden, som fortfarande syns 
på fotografierna från det tidiga 1990-talet, har rasat. 
Båtens botten har säckat ihop över uppallningen. 
Spånskivor som spikats mot spanten och stöd som 
en gång burit upp smala britsar skvallrar om att ruf-
fen i ett senare skede har inretts och anpassats för en 
tillvaro som fritidsbåt. Ett orange murarsnöre som 
spänts upp mellan stävarna avslöjar också att någon 
– en estniskbördig elev vid en båtbyggarlinje – fort-
satt har intresserat sig för ödebåten i skogen.504 För 
trots sitt nuvarande tillstånd uppvisar den fortfarande 
många av Nargömotorbåtens karakteristiska drag, 
med däckat förskepp, en extra bordgång på kravell 
i förskeppet och med motorn och styrhytten place-
rade midskepps.

Med tanke på att båten har stått på land åtskilliga 
decennier är den trots allt förhållandevis välbevarad. 
Den var nog verkligen ett bra bygge, som Lindas 
dotter berättade. Faktiskt är tillräckligt mycket kvar 
av skrovet för att det vid närmare anblick ska kunna 
avslöja att alla detaljer i familjeberättelsen om båten 
inte riktigt stämmer. Det är i sig inte särskilt anmärk-
ningsvärt – till och med inom en släkt kan det ibland 
förekomma fundamentalt olika versioner av familje-
historien.505 Här är det dock inte andra släktingar, 
utan själva skogsvraket med dess konstruktionsdetaljer 
som anför den alternativa utsagan.

Att båten skulle ha byggts i hemlighet enkom för 
flykten motsägs av de omsorgsfullt ritsade dekor-
linjerna på borden, den handsmidda metallisten utmed 
akterdäckets sarg samt slitlisterna och det järnförstärkta 
hålet i förstäven, som verkar vara en anpassning för att 
kunna spela upp båten på Nargös långgrunda stränder. 
Den är helt enkelt alldeles för välarbetad för att vara 
ett hastbygge. Den återspeglar en tidigare era, när det 
fortfarande var meningsfullt att kosta på en bruksbåt 
arbetade detaljer och utsmyckningar, och en senare tid, 
då mindre hållbara, moderna material hjälpte till att 
göra ruffen mer bekväm på utflyktsbåten. Samtidigt 
tiger den helt om hur den däremellan förbereddes i 
smyg för flykten, hur man snickrade och anpassade 
den bakom ladugårdsväggen, som familjehistorien gör 

Bild 7.5. Båten är uppdragen nästan 100 meter från strandlinjen, och skymtar bakom en ridå av granar (båt 15). Foto: Anneli Karlsson, 
Sjöhistoriska / SMTM. 



båtarna som fick stanna

121

Bild 7.6. Bordens dekorränder motsäger att båten byggts för 
flykten (båt 15). Foto: Anneli Karlsson, Sjöhistoriska / SMTM. 

Bild 7.7. Idag är kajutan, där systrarna gömde sig under flykten, 
nedrasad (båt 15). Spånskivor skvallrar om att den förbättrats 
interiört under användningsåren i Sverige. Foto: Anneli Karlsson, 
Sjö historiska / SMTM. 

gällande. De spåren är svåra att se idag, men ändå är 
det troligen denna insats som växte i familjeminnet 
så att hela båten till slut blivit en flyktbåt.

Det är uppenbart att båten, och då i synnerhet 
nedgången till ruffen, där tvillingsystrarna samlades 
vid fotograferingstillfället i slutet av 1950-talet och 
där det yngsta barnbarnet placerades vid återbesöket 
hos ödebåten ungefär 30 år senare, materialiserar ett 
centralt kapitel i familjens historia. Den har utgjort 
ett viktigt stöd för återberättandet om flykten och 
ankomsten till Sverige, och på familjens fotografier 
avbildas den nästan som om den vore en familjemed-
lem, eller i varje fall som något som familjen har en 
särskild relation till. Den är med på gruppfotografier 
av familjen, fotografier som kretsar kring släktled 
och familjehistoria och där själva kompositionen 
med familjen, båten och ruffen iscensätts upprepade 
gånger, med varje ny generation. Numera, när båten 
inte är lika tillgänglig längre, har fotografierna av den 
börjat fungerat som en förlängning av den faktiska 
båten. Medan båten förfaller finns fotografierna kvar 
i tryggt förvar och kommer förmodligen en dag, 
tillsammans med familjehistorien, att tas över av 
nästa generation.

Tackord och kulhål
På Ormön, längst ut i havsbandet utanför Öregrund 
i norra Roslagen, finns två flyktbåtar som en gång 
byggdes på Odensholm utanför Estlands nordvästra 
kust. De är av ungefär samma typ, nästan lika gamla 
och de har till stora delar varit med om samma his-
toria. Likheterna är många, men efter ankomsten till 
Ormön har de ändå gått helt olika öden till mötes. 
Den ena har lämnats att förfalla nere vid strandzonen 
och varit snubblande nära att glömmas bort (båt 7). 
Den andra hålls däremot fortfarande i säkert förvar av 
familjen, skyddad från väder och vind, och med sin 

historia dokumenterad (båt 6). Hur kan det komma 
sig att två så snarlika båtar, som har så mycket gemen-
samt, har hanterats så olika att den ena kan liknas vid 
en hög skrot, en brädhög, medan den andra vördas 
som en familjeklenod? Har det med ägarfamiljernas 
förhållningssätt att göra, eller är det något med själva 
båtarna som bäddat för den här utvecklingen?

Till Ormön kom efter kriget åtta estlandssvenska 
familjer, som genom Rågöstiftelsens506 försorg fick 
arrendera två av gårdarna på ön. Den ena var familjen 
Erkas, som efter några år kunde köpa loss den ena 
gården. Som många andra estlandssvenska familjer 
i trakten ägnade de sig åt småskaligt jordbruk med 
torskfiske som huvudnäring.507

I ett reportage i den estlandssvenska tidskriften 
Kustbon 1957 skildras familjens hårda arbete på ön. 
Reportern följer med Voldemar Erkas och sonen Valter 
på en nattlig fisketur på Ålands hav och beskriver 
imponerad hur de efter flera timmars gång ut till 
havs utan svårighet hittar fram till de utlagda vakarna 
och sedan kan börja hala upp torsk ur djupet. Fisk-
förädlingsfabriken i Grisslehamn fick vid den tiden 

Bild 7.8. ”Lillbåten” utanför sin nya hemmahamn på Ormön (båt 
6). Volde mar Erkas tillsammans med sina barnbarn, som idag 
be  varar farfaderns flyktbåt. Foto: Familjen Erkas. 
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hälften av all torsk från estlandsfödda fiskare, trots 
de svårigheter som de nyanlända fiskarna initialt haft 
med att lära känna detta okända och i jämförelse med 
Estland avsevärt mycket djupare undervattensland-
skap, som inte syns för blotta ögat men vars branter 
och undervattensberg man som fiskare behöver känna 
till för att veta var torsken står och samtidigt undvika 
att fastna med revarna.508

I reportaget sägs ingenting om händelserna som 
ledde fram till att familjen slog sig ned på Ormön. 
Ändå framgår att både kriget och flykten på olika 
sätt fortsatt att göra sig påminda i familjens vardag, 
också under fisket. Fiskeplatserna var inte bara ”torsk-
ängar” utan också minfält. Då och då fastnade reven 
i sänkta skepp och rostiga minankare, och inte bara 
fisk utan också en och annan mina från kriget drogs 
upp ur djupet. När det sedan var dags för det mer 
kustnära strömmingsfisket, nödvändigt för att skaffa 
agn till nästa torskfiske, var det familjens flyktbåt, 
som hade burit dem över Finska viken 13 år tidigare, 
som tjänstgjorde.509

Den knappt sju meter långa motorbåt som Volde-
mar Erkas, tillsammans med sin hustru Maria, sin 
syster och ytterligare en kvinnlig släkting (samt en 
spinnrock och en symaskin) flydde med var en av de 
fiskebåtar som byggdes på Odensholm 1942, sedan 
öborna fått lov att flytta tillbaka efter den förs ta 
sovjetiska ockupationen. Ön hade då varit befäst 

av 2 000 ryska marinkårssoldater, som i och med 
tyskarnas ankomst utsattes för kraftig beskjutning 
från fastlandet och som innan de retirerade såg till 
att förstöra all kvarlämnad egendom. När Odens-
holmsborna återvände var gårdarna brända, åkrarna 
genomborrade av granatsplitter och stränderna fulla 
av landminor. Även de båtar de själva lämnat kvar 
vid evakueringen var förstörda.510

Bygget av den fiskebåt som skulle bli Voldemar och 
Maria Erkas flyktbåt utgick enligt familjehistorien från 
kölen till en ilandfluten livbåt, som de hittat nere vid 
stranden. Båten hade tillhört trupptransportfartyget 
Josef Stalin och använts för att ta ombord de sovjetiska 
soldater som varit förlagda på Odensholm, men efter 
det hastiga uppbrottet helt sonika lämnats kvar utanför 
den långgrunda kusten. Framdrivningen i nybygget 
blev en Solomotor från den svenska hjälpsändningen, 
som visserligen var i klenaste laget och saknade back-
slag men som på estniskt manér placerades i båtens 
för (senare, i Sverige, flyttades den akteröver såsom 
var brukligt på svenska båtar).511

Hur flyktföretaget planerades och förlöpte framgår 
av en redogörelse som lämnades i samband med Odens-
holmsbornas ankomst till Sverige. Där berättas att 
flykten började förberedas i oktober 1943, då öborna 
förstod att Sovjetunionen åter var på frammarsch. En 
del av de yngre öborna hade redan tidigare gett sig 
av – däribland Voldemars och Marias son Valter, som 

Bild 7.9. Flyktbåten upplagd i ladan efter väl förrättat värv (båt 6). Foto: Anneli Karlsson, Sjöhistoriska / SMTM. 
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flydde i den båt som behandlas i avsnittet ”Flykt i 
fem knop” (båt 9). De kvarvarande familjerna på ön 
började nu spara bränsle och göra i ordning de till-
gängliga båtarna, både de nybyggda och de förstörda 
som fanns kvar på ön efter den ryska befästningstiden. 
Sammanlagt handlade det om sex båtar, som de 43 
öborna delade upp mellan sig. Eftersom det bara fanns 
två kompasser skapades två följen med tre respektive 
två båtar (en familj valde i slutänden att stanna kvar), 
som skulle följas åt under överfarten.512

Av olika skäl dröjde det flera månader innan tillfället 
att ge sig iväg kom, men klockan sex på morgonen 
den 4 februari, ”i becksvart mörker och ej så passande 
väder” som det står i flyktredogörelsen, sattes kursen 
mot Hangö på andra sidan Finska viken. Efter att ha 
undkommit en vaktbåt som sköt fosforkulor och ridit 
ut ökande vindar och tilltagande sjösjuka kom alla 
rymlingar lyckligt i hamn och blev omhändertagna 
av finska tullare och sjöpolis. Efter några dagars vila 
skickades de sedan vidare till Åbo, där de kunde stiga 
ombord på passagerarångaren Arcturus som förde dem 
till Skeppsbron i Stockholm.513 Båtarna, som lämnats 
kvar på Åland i sjöpolisens förvar, skeppades några 
månader senare över till Arholma.514

I 34 långa år, fram till 1976, tjänade båten som 
byggdes utifrån den ilandflutna kölen på Odensholm 
familjen Erkas innan dess arbetsliv tog slut. Vid det 
laget hade familjen flyttat in till Öregrund, men 

hade ändå kvar huset på Ormön, där den lilla båten 
fick vila på familjens loge. I mitten av 1980-talet 
flyttades den, på initiativ av sonen Valter Erkas, till 
ett för ändamålet nybyggt skjul – som skulle kunna 
liknas vid ett slags mausoleum.515 Så inleddes för 
båtens del en ny era, som bevarad båt och ett minne 
av familjehistorien. På ett numera lite bågnat ark på 
väggen bredvid båten har familjen sammanfattat de 
viktigaste episoderna i dess livsbiografi:

En epok är fullbordad. Du har nått slutet på Din 
resa. Dessa rader vill vara en hyllning åt Dig och 
samtidigt en beskrivning av Ditt livsverk.

Du kom till under andra världskriget år 1942, 
när tunga krigsmoln hängde över Baltikum. När 
kriget slog och fördrev människorna från hus och 
hem, blev Du den sista utvägen och ett hopp om 
en fortsatt existens. Märklig är Din levnadsbak-
grund. Med sannolikhet kommer Din köl från en 
livbåt som tillhörde ett stort trupptransportfartyg 
som förstördes av artillerield.

Vi vet inte i vad för slags farkoster våra förfäder 
tog sig över Östersjön, när de en gång bosatte sig 
i Baltikum. När uppbrottet kom 1944 blev Du en 
viktig länk i historiens fullbordan, och som Du 
nu ser ut vill vi visa Dig för eftervärlden.

I det nya landet blev Du början till framgång 
och skaparglädje. Otaliga gånger har du råkat ut 

Bild 7.10. I båten ligger fiskeredskapen kvar (båt 6). Foto: Anneli Karlsson, Sjöhistoriska / SMTM.
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för blåst och regn, men det har också funnits dagar 
av solsken, av lyckostunder och tillfredsställelse.

”O Herre Ditt hav är så stort och min båt är 
så liten.”
Familjen Erkas

Att familjen Erkas har en speciell relation till just 
”Lillbåten” råder det inget tvivel om. I hyllnings-
texten nämns särskilt den praktiska roll båten haft 
som redskap för flykten och för familjens möjlig-
heter att bygga upp en ny tillvaro i Sverige. Det är 
en betydelse som inte kan ifrågasättas, men som ändå 
uttrycks ovanligt rättframt. För även om ett av de 
mest utmärkande dragen hos människan som art är 
att hon skapar sin tillvaro genom ting, finns det en 
utbredd tendens hos den moderna människan, menar 
den norske arkeologen Bjørnar Olsen, att systematiskt 
förminska våra relationer med tingen och att förtiga 
vårt beroende av dem. För att förtydliga beskriver 
han hur polarfärder – ett annat anfört exempel rör 
ensamseglatser516 – och liknande bravader ofta fram-
ställs som något som hjälten åstadkommit helt och 
hållet på egen hand, trots att han eller hon i själva 
verket haft hjälp av en mängd utrustning, utan vil-
ken genomförandet överhuvudtaget inte hade varit 
möjligt.517 Ännu mer tydligt blir vårt beroende av 
tingen i riktigt extrema situationer, som till exem-
pel under flykt, när lämplig utrustning och säker-
hetsorganisation saknas och där livhanken hänger 
på samspelet med de ofta få och inte alltid särskilt 
tillförlitliga tingen.518

Men tingens betydelse sträcker sig längre än till det 
rent praktiska, de kan också ha affektiva och sociala 
kvaliteter. Även om det inte är explicit uttryckt i 
hyllningstexten framgår det av själva tonen, liksom av 
beslutet att bevara den lilla farkosten för framtiden, att 
familjen Erkas relation till båten inte upphörde, utan 
kanske snarare fördjupades, efter det att den trädde 
ut ur det rent funktionellas sfär. I ”utställningstexten” 
använder de ett känslomättat språk och riktar sig 
dessutom direkt till båten, som till och med tilltalas 
i du-form, som vore den ett levande väsen med en 
”livshistoria”. Precis som så ofta när det gäller trä båtar 
anas en spricka i modernitetens påbjudna distans 
mellan det mänskliga och det icke-mänskliga, där 
relationer ses som något strikt mellanmänskligt.519

Sedan ”Lillbåten” dragits upp och pensionerats 
från strömmingsfisket, började den också uppmärk-
sammas som en märkvärdighet utanför den innersta 
familjekretsen. Under de närmast följande åren gjordes 
flera reportage i olika tidskrifter och dagstidningar om 
båtens och familjens sammanflätade historia.520 I ett 
av dessa ses den då 85-årige Voldemar och 90-åriga 
Maria sida vid sida framför sin båt, som kallas för 
en ömt vårdad ”släktklenod” och som står uppställd 

i ladan ”som en symbol för flykten till friheten”.521 I 
ett annat reportage, gjort ett par år senare, ses istället 
Voldemars son Valter tillsammans med ett av sina 
barn i båten, som beskrivs som ”paradnumret” i 
Valters samling av föremål som dokumenterar släk-
tens historia.522

I reportagen om den torrsatta båten nämns ingen-
ting om strömmingsfiske, utan det är tydligt att det 
framför allt är ursprunget på Odensholm och flykten 
därifrån som båten minner om. ”Än en gång fick 
vi denna dag bekräftat hur starka banden är bakåt, 
till det förgångna, trots att de töjs ut av åren som 
läggs mellan då och nu”, skriver Kustbon efter att ha 
förevisats båten.523 Så är det verkligen, fast kanske är 
det snarare tack vare att åren går som banden till det 
förflutna stärkts. För att döma av skriverierna om den 
bevarade flyktbåten tycks intresset för den närmast 
ha ökat med åren. Numera är det istället Valters barn 
och barnbarn som visar upp båten för intresserade 
besökare. Senast 2014, vid 70-årsminnet av flykten, 
arrangerades en utflykt till Ormön för medlemmarna 
i föreningen Odensholms byalag, där en titt på flykt-
båten utgjorde en av programpunkterna.524

När jag kontaktar Valters dotter för att prata om 
den bevarade flyktbåten på deras gård och om andra 
kvarlämnade flyktbåtar, väcker mina frågor liv i något 
som nästan fallit bort ur medvetandet. Dottern drar 
sig till minnes att det eventuellt finns en båt till från 
flyktkonvojen från Odensholm kvar ute på Ormön. 
Hon pratar med sin bror, och ett minne börjar ta 
form hos syskonen. Senare samma år kunde Kustbons 
läsare ta del av syskonens ”upptäckt”:

Vi mindes nu att det funnits en annan flyktbåt 
som legat uppdragen i vassen på stranden som vid 
det här laget är helt igenväxt. […] När vi letade 
på platsen så fanns vrakdelar kvar, bland annat 
stäven med borden lagade med plåtar över hål 
efter granatsplitter. Vi hade som barn hört att 
man kallade båten ”Tirpitz” efter ett krigsfartyg.525

Efter vidare efterforskningar fick syskonen bekräftat 
från ett barnbarn till en tidigare Odensholmsbo på 
Ormön att det verkligen är deras flyktbåt som ligger 
och ruttnar i strandvegetationen, ”morfar pratade 
alltid om den”.526 Dessutom fann de bland mammans 
bevarade anteckningar om flyktbåtarna och båtlagen 
från Odensholm en kommentar om att just den här 
familjens flyktbåt verkligen kallades ”Tirpitz” efter 
det berömda tyska slagskepp, som i augusti 1941 låg 
i inloppet till Finska viken för att hindra sovjetryska 
fartyg att fly ut i Östersjön när de ryska trupperna 
skulle överge Tallinn.527

”Tirpitz” har aldrig riktigt fått samma uppmärk-
samhet som familjen Erkas bevarade flyktbåt, men 
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det visar sig ändå att den faktiskt har uppmärksam-
mats i flera av de reportage som under åren gjorts 
om estlandssvenskarna på Ormön. I ett kort inslag 
i Norrtelje Tidning från september 1983 berättar 
Ingrid Larsson, född Westerblom och tidigare bosatt 
på Ormön, om hur hon och hennes föräldrar och 
övrig familj – sammanlagt 13 personer – flydde 
med den lilla fiskebåten i februari 1944, och att de 
efter två motorstopp till slut lyckades ta sig över 
till Finland.528

I ett annat reportage från året därpå är båten även 
med på bild – det är Valter Erkas som visar ”Tirpitz”, 
som redan då var uppdragen på land. Att döma av 
fotografiet var skrovet då fortfarande relativt intakt, 
om än bevuxet med mossa och helt säkert alldeles 
murket. En låg ruff, i princip bara ett stänkskydd, 
kan fortfarande anas i fören och på båtens sida avteck-
nar sig flera ljusa och blanka band av lagningsplåtar. 
”Under plåtarna i borden finns hål från granatsplitter”, 
skriver tidningen och påminner om att Odensholm 
under tre månader 1941 utgjorde en del av fronten 
mellan den sovjetiska och den tyska armén och att 
tusentals granater träffade den 5 kilometer långa och 
2,5 kilometer breda ön under de häftiga striderna.529

Numera återstår bara spillror av den båt som bru-
kade kallas ”Tirpitz”. Den har sedan länge fallit sam-
man så att de få kvarvarande sektionerna av skrovet 

vilar direkt mot den fuktiga marken. I resterna syns 
dock fortfarande tydliga spår av de ansträngningar 
som gjordes för att sätta den i stånd för sin sista sjö-
resa. Det järnspikförband som från början höll ihop 
borden har förmodligen börjat släppa sitt grepp och 
därför fått kompletteras med kopparspik.

Tydligt framträdande är också lagningsplåtarna, 
som är utspridda över hela den bevarade skrovsidan 
och lyser nästan som guldskimrande fjäll mot det 
mörka träet. Flera av de pluggade hålen som anas 
under dem är förhållandevis små och runda. Tro-
ligen är de inte skador efter granatdetonationer, utan 
spår efter den avsiktliga förstörelse av egendom som 
skedde i samband med den sovjetiska reträtten. Det 
finns flera vittnesmål om att både tyskar och ryssar 
använde sina automatvapen för att göra träbåtarna på 
den estniska kusten obrukbara – men också vittnes mål 
om hur sådana båtar lagades och användes för flyk-
ten.530 ”Tirpitz” var alltså, av sina skador att döma, en 
av de båtar som övergavs vid evakueringen 1940 och 
som inte bara förföll utan också avsiktligt förstördes 
under ägarfamiljens påtvingade frånvaro.

Den ärrade och lappade skrovsidan bär ett alldeles 
särskilt starkt vittnesmål om krigets och flyktens vill-
kor. Ändå är det förmodligen just på grund av dessa 
sår som den här båten tillåtits ruttna bort. För efter 
att den anlänt till Ormön drogs den upp på land och 

Bild 7.11. Innanför stranden där båthuset tidigare fanns ligger resterna av ”Tirpitz”, med synliga lagningslappar i skrovsidan (båt 7). 
Foto: Anneli Karlsson, Sjöhistoriska / SMTM. 
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sjösattes aldrig igen. Det är tänkvärt att samma båt, 
som kort tidigare burit inte mindre än 13 personer 
tvärs över hela Finska viken mitt under vintern, efter 
ankomsten till Sverige inte ens ansågs duga till korta 
fisketurer i de skyddade hemmavattnen mellan öar-
na.531 Båten var sargad, men för den skull kan den 
inte ha betraktats som alldeles värdelös, för då skulle 
den knappast ligga där den ligger, i vassen innanför 
det strandparti där familjen som flydde med den 
tidigare hade sitt båthus.

Bevarade handlingar i arkiven visar att båtens 
ägare Axel Westerblom var en av de estlandssvenskar 
som önskade få sin båt transporterad från Finland till 
Sverige, trots dess dåliga skick. I båten fanns då inte 
särskilt mycket av värde, men väl en nio år gammal 
estnisk fotogenmotor av märket Stryck, två åror, 30 
liter fotogen, 5 liter bensin, primus, presenning och 
segel.532 Att han i efterhand ofta talade om sin flykt-
båt kan indikera att den utöver detta också hade ett 
annat värde, som inte handlade om ekonomi eller 
nytta, och som kan ha varit ytterligare ett motiv till 
återföreningen.

Som arkeologiska spår har de båda flyktbåtarna på 
Ormön mer gemensamt än vad deras olika belägen-
het vid en första anblick verkar göra gällande. Bägge 
bär i sina skrov spår av den sovjetiska närvaron på 
Odensholm; i det ena fallet handlar det om en läm-
nad köl, som lade grunden för en nybyggnation, i 
det andra fallet handlar det istället om kulhål och om 
förstörelsen av en befintlig båt. Bägge kan dessutom 
ses som ett uttryck för Odensholmsbornas förmåga 
att återhämta sig och övervinna svårigheter. Men 
deras olika tillstånd illustrerar också en betydelsefull 
skillnad mellan de bägge båtarna, som har att göra 
med tingens livslängd eller varaktighet.

”Lillbåten” och ”Tirpitz” kan ses som exempel på 
hur rent materiella kvaliteter som till exempel bestän-
dighet och skick kan vara avgörande för vad som, i det 
här fallet i en familjekontext, hamnar på historiens 
piedestal. De sovjetiska styrkorna som oskadliggjorde 
”Tirpitz” lyckades visserligen inte förhindra att båten 
användes igen, men de vingklippte den så pass att den 
aldrig mer kunde införlivas i det pågående vardagslivet, 
med följden att nya generationer inte fick chansen att 
skapa egna relationer och taktila, affektiva minnen av 
den. Båtens ägare fortsatte visserligen att tänka på den 
och tala om den, men i sin ensamhet kunde den inte 
på samma sätt som ”Lillbåten”, som fortsatt befann 
sig i familjens epicentrum, bli en materiell påminnelse 
om flykten och ge riktigt samma resonans åt berät-
telsen om den. ”Tirpitz” lämnades att förfalla innan 
det nostalgiska, tillbakablickande intresset hunnit 
ikapp den. Och utan den helare och bättre bevarade 
flyktbåten på ön, familjen Erkas båt, hade ”Tirpitz” 
förmodligen varit ännu mer bortglömd.

Överlevande
I Marianne Hirschs uppmärksammade The Generation 
of Postmemory 533 beskrivs en relation till det förflutna 
som påminner mycket om den man möter i flera av 
de familjer som bevarar en numera framliden familje-
medlems flyktbåt. Utifrån sin forskning om människor 
vars föräldrar överlevde förintelsen skildrar hon hur 
personliga, traumatiska erfarenheter förs vidare över 
generationerna, och hur det förflutna på olika sätt 
fortsätter att kasta sin skugga över nuet. För de efter-
levande framstår förintelsen som en sorts nollpunkt 
och början på en ny tid, skriver hon, där inte bara 
de som levde kvar utan också deras efterkommande 
i någon mån bär på känslan att vara överlevande. 
Banden bakåt är så påtagliga och innerliga att grän-
serna mellan nu och då ibland verkar upplösas. Så 
kan ett barn till en före detta lägerfånge som vuxen 
plågas av klåda på just det ställe där mamman fått 
sitt fångnummer tatuerat, och ett annat, som hört 
fadern drömma mardrömmar, förnimmer ett mörker 
och hot som hör till det förflutna, men som ändå 
blir en del av den egna erfarenheten. För att beskriva 
det här fenomenet, att de efterlevande i någon mån 
ärver den äldre generationens sår, sorg och minnen, 
och upplever att sådant som hände i förälderns liv 
på sätt och vis utgör del av det egna livet, har Hirsch 
introducerat termen ”postmemory”, efterhandsminne.

En central del i Hirschs resonemang är att det är 
just de efterlevande, nästa eller nästnästa generation, 
som blir bärare av efterhandsminnen. De lever med 
sin familjehistoria, och deras familjehistoria, minnen 
och händelser, lever genom dem. Den ryska författaren 
Maria Stepanova534 beskriver det som en upplevelse 
av att förfäderna ”radar upp sig bakom ens rygg som 
en stor kör bakom en solist” och förklarar:

För att de döda ska tala idag måste man ge dem 
en plats i sin kropp och i sin tanke och bära dem 
i sig som ett barn. Och på omvänt sätt är det just 
på barnens skuldror som efterhandsminnets börda 
ligger: på den andra eller tredje generationen av 
överlevare som tillåter sig att blicka bakåt.

Hirschs diskussion om efterhandsminnen tar sin 
utgångspunkt i forskningsfältet förintelsestudier, men 
hennes observationer har en långt vidare relevans. 
1900-talets katastrofer var så omfattande och genom-
gripande att många som lever idag kan räkna sig som 
överlevande, vars liv hänger samman med traumatiska 
omvälvningar i det förflutna. Sådana omvälvande 
historiska händelser var utan tvekan de sovjetiska och 
tyska ockupationerna av de baltiska staterna.

Som påpekats av den estniska författaren och fil-
maren Imbi Paju, som intresserat sig för hur sovjet-
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regimens diktatur påverkade det estniska folkets his-
toriska minne, går det även i detta fall att urskilja ett 
speciellt förhållande till det förflutna hos dem vars 
föräldrar och äldre släktingar drabbades av deporta-
tioner och svåra förluster i sviterna av det våldsamma 
regimskiftet. Hon menar att medan den äldre gene-
rationens kraft att uthärda dessa prövningar i hög 
grad hämtades ur det förgångna, från minnena av 
en ljusare och friare tillvaro under republikstiden, 
var nästa tillbakablickande generation hänvisad till 
ett helt annat förflutet, präglat av mörker, smärta 
och tystnad.535

I samtal med ättlingar till de balter som flydde 
till Sverige är det tydligt att också de har en påtagligt 
nära relation till det förflutna de själva inte upplevt, 
och att det finns en nollpunkt även i dessa familjers 
historia – nämligen flykten. Det är också tydligt att 
de familjeägda flyktbåtarna inom den här gruppen 
nästan betraktas som ett slags familjemedlemmar, 
som inte sällan har fyndiga smeknamn och tilltalas 
nästan som om de vore levande.

”I minnet gör vi den gamla världens ting och hän-
delser till överlevare, vilka som genom ett under har 
lyckats ta sig fram till oss”, skriver Stepanova536, som 
laborerar med en bred tolkning av Hirschs begrepp, 

som inte inskränker sig till de mellanmänskliga rela-
tionerna utan också innefattar tingen.

På samma sätt ligger det nära till hands att också 
betrakta flyktbåtarna som en sorts överlevande, i fler-
dubbel bemärkelse. Till skillnad från de flesta andra 
av sin sort har de undkommit utlämning och därmed 
också utradering. Under nyare färglager, lagningar och 
överbyggnader bär de fortfarande spår av de flyktbåtar 
de en gång var, och trots att de senare använts för nya 
ändamål har identiteten som flyktbåt haft en envis 
förmåga att överleva alla andra roller. Dessutom har 
de här båtarna – naturligtvis inte alla men de som 
finns kvar – också överlevt sina ursprungliga ägare, 
och blivit kvar som ett historiskt spår på de platser 
där estlandssvenska familjer levt och verkat.

Sedda i backspegeln råder det ingen tvekan om att 
dessa båtar inte bara varit en resurs för de enskilda 
familjerna och kanske också för lokalsamhället. De 
har också varit, eller i alla fall blivit, ett slags brygga 
mellan nuet och det förflutna, mellan generatio-
nerna och mellan den gamla tillvaron i Estland och 
den nya i Sverige. De har underlättat anknytningen 
bakåt och har för de efterlevande haft ett emotionellt 
värde som snarast verkar ha ökat i takt med genera-
tionsväxlingarna.

Bild 7.12. Minnet av flykten lever kvar. Fossil placerat vid en grav för baltiska flyktingar vid Bunge kyrka på norra Gotland. Foto: Anneli 
Karlsson, Sjöhistoriska / SMTM.



de små båtarna och den stora flykten

128



129

kapitel 8

Arv som upprör och berör

vad som ska cirkulera vidare, och i så fall genom vilka 
kanaler, och vad som ska förstöras och i så fall hur. 
Besluten påverkas av flera olika omständigheter, som 
uttalade förpliktelser eller upplevda förväntningar om 
ett fortsatt förvaltande, vilken relation arvtagaren haft 
till den avlidna och föremålets karaktär.541

Även om båtar på många sätt är opraktiska som 
minnesföremål – de är skrymmande och kräver sär-
skilda kunskaper om vård och användande – kan 
de vara nära förknippade med den som byggt eller 
använt dem. Nästan på samma sätt som kläder kan de 
upplevas som ställföreträdare för eller förlängning av 
den saknade personen. De blir lätt impregnerade med 
minnen och med mening. Att flyktbåtar ibland fortsatt 
att sparas inom familjer vars anfäder och anmödrar 
kommit till Sverige med dessa båtar är inte konstigt. 
Men hur är det med flyktbåtar som ärvts av människor 
utan familjeanknytning till Baltikum? Har båtarnas 
förflutna som flyktbåtar på något vis påverkat hur de 
valt att hantera den gåva, eller det arv, som tillkommit 
dem? I vilken mån fortsätter dessa båtars historia att 
beröra – och kanske till och med uppröra?

Filmstjärnan i uthuset
I slutet av september 1968 satt en påtagligt nervös 
Ingmar Bergman542 i sitt hem på Fårö och väntade 
på att klockan skulle gå och att kvällstidningarna 
med de senaste recensionerna skulle levereras. Dagen 
innan hade hans film Skammen haft premiär på bio-
graferna, med Max von Sydow och Liv Ullmann i 
huvudrollerna.

Skammen, som spelades in på Fårö, var en skildring 
av kriget, som äger rum i periferin: ”Utkantskriget 
där förvirringen är total.” 543 Tanken var att försöka 
skildra krigets våld så realistiskt som möjligt och 
att samtidigt göra ett inlägg i samhällsdebatten om 
Vietnamkriget. Men hjälp av napalm sattes eld på ett 
flertal av Fårös ödegårdar och skogar och under stort 
dån (och till fasa för en del av traktens barn) gick 
inhyrda stridsflygplan till fingerade attacker. Men en 
minst lika viktig avsikt med filmen var att fokusera 

Att somliga ting är mer laddade än andra, att de ska-
par trygghet, skänker glädje eller väcker minnen har 
konstaterats många gånger om. Människor som har 
möjlighet tenderar att bära med sig några av sina mest 
meningsbärande objekt genom livet. Det kan handla 
om alla möjliga slags ting där både ljusa och mörka 
minnen, erfarenheter och relationer hakat fast.537

Att som utomstående identifiera vilka föremål 
som anses särskilt emotionellt laddade i en främ-
mande kultur, eller hos en viss grupp av människor, 
är sällan lätt. Det kan mycket väl handla om till synes 
helt vardagliga saker, som varken är monumentala 
eller värdefulla, men som ändå tillskrivs en särskild 
betydelse. Inte sällan handlar det om föremål med 
en historia, som ärvts eller övertagits från en tidigare 
ägare. Som de medförda vävtyngder som påminde gifta 
och utflyttade väverskor i bronsålderns Grekland om 
deras rötter.538 Som de föremål som skickas hem till 
de anhöriga när en nära familjemedlem ryckts bort i 
krig eller andra katastrofer.539 Eller som de flyktbåtar 
som sparats av släktingar till de som en gång flydde i 
dem, för att de förknippas med en framliden anhörig 
och utgör en viktig hörnsten i familjehistorien.

Kvarlåtenskapen efter avlidna personer har ofta en 
påtaglig emotionell laddning. Det gäller inte minst 
sådant som är nära förknippat med den som gått bort. 
Föremål som tidigare existerat utanför vårt blickfång 
och medvetande aktualiseras och kan plötsligt upp-
levas som särskilt känsloladdade.540 På det hela taget 
påminner den kulturella förståelsen av arv mycket 
om det västerländska perspektivet på kulturarv. Den 
vilar på idéer om att historiska spår har ett särskilt 
egenvärde och helst bör förvaltas för kommande 
generationer. Men att spara allt är knappast görbart.

Den cirkulation som sätts igång när en människa 
går bort och hans eller hennes materiella universum av 
förvärvade och sparade ting kollapsar är speciell, både 
på grund av det emotiva fält som uppstått kring sakerna 
och eftersom arvtagaren inte själv valt att förvärva och 
ansvara för dessa ting. Det faller på arvtagarens lott 
att ta ställning till och fatta beslut om de ärvda ting-
ens fortsatta öde; att bestämma vad som ska behållas, 
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på krigets verkningar, vad det gör med människor 
och relationer.544

I centrum för handlingen står ett ungt barnlöst 
musikerpar som tagit sin tillflykt till en avlägsen ö 
för att undkomma ett annalkande krig. När våldet 
ändå når ön slås deras tillvaro i spillror och de kon-
fronteras med nya och förfärande sidor av sig själva 
och av varandra. I filmens avslutande scen befinner 
sig huvudpersonerna i en båt, på flykt från den mar-
drömsliknande verkligheten: ”När samhället slutar 
fungera mister huvudpersonerna sina referenspunkter. 
Deras sociala relationer upphör. De faller handlöst. 
Den svage mannen blir brutal. Kvinnan, som var 
den starkare, bryter samman. Allting glider ut i ett 
drömspel som avslutas i flyktbåten.” 545

Efteråt var Bergman särskilt nöjd med just den här 
avslutande delen av filmen, och skildringen av vad 
han kallar ”det inre kriget”, som kulminerar i flykt-
båtsscenen.546 Det är verkligen en mycket stark och 
obehaglig scen, som pågår under drygt åtta minuter 
och nästan helt saknar repliker.

Huvudpersonerna befinner sig på en stenig strand, 
där ljudet av en motor varslar om att en båt nalkas. 
När den lilla odäckade båten ett ögonblick senare 
dyker upp skyndar flera människor som hållit sig 
gömda i närheten ombord, och när den backar ut 
från stranden är den fylld av påbyltade flyktingar, 

väskor och knyten. Det är höst och kallt, men utan-
för strändernas svall är havet kav lugnt. Efter ett tag 
dör motorn och de ombordvarande tar till årorna, 
men när natten kommer ger de upp och låter båten 
driva. Skepparen, som tagit betalt av var och en för 
att ta dem med, ger upp hoppet, låter sig tyst glida 
ned i havet och blir borta.

När morgonen gryr delar sällskapet på några bröd-
skivor och dricker det sista av det medhavda vattnet. 
Havet är fortfarande alldeles stilla, endast båtens 
knarrande och skvalpet mot klinkhaken hörs. Männi-
skorna tycks sjunka in i ett dvalliknande tillstånd, som 
bryts av att de driver in i ett bälte av döda soldater, 
som flyter kring båten i sina livvästar. Kropparna 
föses åt sidan med hjälp av båtshaken och de flyende 
tar återigen till årorna, för att komma bort från den 
fruktansvärda synen och stanken. Båten är nu långt 
ute på ett öde hav och ser ut som en liten mörk prick 
på den blanka vattenspegeln. Den kvinnliga huvud-
personen slumrar in vid båtens för och drömmer. Så 
slutar filmen, och publiken lämnas i ovisshet om hur 
det går för det eländiga sällskapet.

Av manus till Skammen framgår att Bergman själv 
inte tänkte sig ett lyckligt slut för sina rollkaraktärer. 
Där blir det också tydligt att scenen med flyktbåten 
från början var tänkt att utgöra en ännu större del av 
filmen, men att flera partier aldrig spelades in eller 

Bild 8.1. Foton från inspelningen av Ingmar Bergmans film Skammen (båt 18). Foto: Mirja Arnshav. Ur Ingmar Bergmans arkiv/filmarkivet. 
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klipptes bort. Enligt det ursprungliga manuset skulle 
en stridsvagn dyka upp på stranden i samma ögonblick 
som båten lade ut och en högtalarröst skulle ropa ut 
de svek, förräderier och förbrytelser de flyende gjort 
sig skyldiga till, för att avsluta med de förnedrande 
orden: ”Vi låter er fara, därför att ni är en skam.”547 
Båtfärden skulle sedan vara i sju hela dagar, varunder 
flera av de ombordvarande skulle dö och lämpas över 
bord. En ubåt skulle dyka upp men sedan försvinna 
igen (den delen spelades faktiskt in, men togs bort i 
klippningen). Ett oväder skulle bryta loss och slutligen 
skulle även de två huvudpersonerna duka under.548

Bergman hade lovat sig själv att Skammen skulle 
vara en alltigenom realistisk film, vilket är en förkla-
ring till de bearbetningar och strykningar som gjordes. 
Även om fartygskatastrofer inte saknades under andra 
världskriget tycks scenen med de döda i livvästarna 
som hämtad från skildringarna av Skagerrakslagets 
horribla kölvatten under första världskriget.549 Döds-
fall, liksom de prövningar i form av motorhaverier, 
törst, misströstan och oväder som i övrigt drabbar de 
Bergmanska flyktingarna, har likaledes väldokumen-
terade motsvarigheter i de baltiska båtflyktingarnas 
erfarenheter. Vad inte många tittare och recensenter 
kände till, men som Bergman säkerligen var inför-
stådd med, var att den båt som agerade flyktbåt i 
Skammen faktiskt varit en riktig flyktbåt (båt 18). 

En av de Fåröbor som var med och hjälpte till under 
inspelningen har senare berättat om båtens historia:

Det var en Estlandsbåt som kom till Fårö med 
baltiska flyktingar under andra världskriget. Vi 
hittade den på Nårsta Aura, begravd i sanden 
efter några stormar. Då hade den ett hål i varje 
sida, men båten lagades och sedan använde pappa 
och grannen […] den att fiska med. Den låg vid 
bryggan på Skär och Bergman fick se den och 
byggde om den. Durken höjdes och så skulle den 
vara svart så den målades om.550

Av bevarade arkivhandlingar framgår att åtminstone 
fem till sex båtar lämnades vid Norsta Auren på norra 
Fårö och att flera av dem begravts i sanddynerna vid 
tidpunkten för utlämningen och avfärdades som vrak. 
Exakt vems den båt som användes i filminspelningen 
var från början och varifrån den lade ut är svårt att 
avgöra. En av båtarna vid Norsta Auren var av järn, 
och flera verkar ha varit antingen för långa eller för 
korta för att kunna stämma med den bevarade båten. 
En båt från Ösel, AR 86 som anlände den 22 sep-
tember 1944, var av ungefär samma storlek, liksom 
en båt från Pärnu, PÄ 40, som anlände dagen efter 
och vars motor den ena av de två Fårögrannarna 
hade i förvar innan den senare utlämnades. Alldeles 

Bild 8.2. Filmstjärnebåten, som känns igen på sin karakteristiska halkip, förvaras i en för ändamålet uppförd byggnad på Fårö och ser 
sällan dagens ljus (båt 18). Foto: Mirja Arnshav. 
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omöjligt är det kanske inte heller att det skett en 
sammanblandning, och att båten trots allt hämtades 
från en annan strand.551 Fåröborna som tog hand om 
den hade bägge flera estniska båtar och motorer i sin 
besittning, hämtade från Norsta Auren eller bärgade 
och köpta från andra uppläggningsplatser.552

Hos de nya ägarna kallades båten bara för ”Flykting-
båten” eller ”Estlänningen”. Den användes i många 
år för fiske, och en av familjemedlemmarna, som 
hade svåra problem med astma, brukade också ro 
ut med båten bara för att andas, eftersom besvären 
minskade i den friska havsluften. Efter inspelningen 
av Skammen fortsatte båten att användas ännu en 
liten tid – åtminstone målades den vit igen – men så 
hände något som fick båtens öde att ändra riktning. 
En familjemedlem gick bort, och eftersom båten var 
så associerad med den bortgångne togs den upp på 
land för att aldrig användas igen.553

Ibland kan föremål som det gör ont att se, men 
som man ändå vill spara som minnen, behöva för-
varas utom åsyn. Så flyttade till exempel Sjöhistoriska 
museet bogvisiret från Estonia bort från allmänhetens 
åsyn i den hamn där det först stod till en mer avskild 
förvaringsplats, eftersom förbipasserande tog illa vid 
sig av att behöva konfronteras med vrakdelen i sin 
vardag.554 För de sörjande på Fårö blev lösningen att 
bygga in den sparade båten i ett litet annex till en 

befintlig byggnad, med dörrar så smala att den inte 
kunde tas ut igen med mindre än att väggarna revs. 
Så har båten stått sedan slutet av 1960-talet555 – tagen 
ur bruk och nästan helgad, som ett materiellt minne 
som inte får besudlas av ytterligare användning. Muse-
aliserad skulle man kanske kunna säga, fast i ett uthus 
istället för i ett museum.

När jag besöker ”Estlänningen” har fastighets-
ägaren inte varit inne och tittat till den på många 
år. Dörröppningarna är reglade med hänglås och vi 
måste baxa undan ett tungt skåp för att kunna glänta 
lite på dörren och tränga oss in. Därinne i dunklet 
ligger den, täckt av fiskenät, vakare, åror och andra 
grejer. Vi står alldeles intill båten, men har ändå svårt 
att riktigt se den. Det trånga utrymmet och mörkret 
medger ingen överblick, och bråten som ligger över 
och omkring den gör också sitt till för att dölja den.

Vad som däremot framgår tydligt är hur båten 
särbehandlats. På fastigheten ligger många olika båtar, 
några är i vattnet och några står på land, några är 
täckta och andra stadda i långtgående förfall. Ingen 
av de gamla uttjänta båtarna är omhändertagen på 
samma sätt som ”Estlänningen”. Till de sämre beva-
rade hör faktiskt en annan estnisk flyktbåt, en lite 
mindre och likaledes anonym båt, som kom i samma 
veva och vars estniska ursprung intygas av flera äldre 
Fåröbor (båt 19).556 Under de senaste decennierna 

Bild 8.3. Tidens tand har gått hårt åt den av gårdens tillvaratagna flyktbåtar som inte har underhållits utan förvarats utomhus (båt 19). 
Foto: Anneli Karlsson, Sjöhistoriska / SMTM. 
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har bordläggningen släppt och ruttnat bort. Ställvis 
återstår bara själva intimringen, ett skelett av vad som 
en gång var en fungerande båt. ”Familjen hade bara 
råd att underhålla en båt, och därför blev den här 
liggande efter att den dragits upp”, förklarar sonen 
till den man som lät bygga in båten.557

I hans berättelse om släktens erfarenheter av flyk-
tingarna kan anas ett stänk av skam. Han undrar 
om allt gick riktigt rätt till när båtar och motorer 
kom i Fåröbornas ägo. Han har hört ryktas om att 
somliga i släkten sköt varningsskott över huvudena 
på annalkande flyktingar, medan andra istället öpp-
nade sina hem och tog hand om dem.558 För honom 
aktualiserar båten ungefär samma tankar som skild-
ras i Skammen – och som ytterst kom till uttryck i 
de utrensningar och angiverier som ägde rum i det 
ockuperade Baltikum – nämligen att oväntade kris-
situationer ställer människor inför svåra vägval, och 
får dem att upptäcka nya och inte alltid fördelaktiga 
sidor av sig själva.

Vad som verkligen hänt kring den här båten är idag 
svårt att rekonstruera. De äldre generationerna, de 
som gjorde i ordning och använde båten, verkar i alla 
fall ha haft ett alldeles okomplicerat förhållande till 
dess estniska förflutna, och använt båten på vardaglig 
basis. För dem blev båten problematisk först i sam-
band med att dess ägare gick bort. Sedan den drogs 
upp på land har den kommit att förknippas med en 
blandning av sorg och minnen, som varit smärtsamma 
att beröra och som inte alla i familjen velat tala om. 
Men den förlust som från början gjorde att båten 
stängdes in är av naturliga skäl inte fullt lika påtaglig 
för nästföljande släktled. Högst påtaglig är däremot 
båtens speciella närvaro bakom stängda dörrar, som 
sparad men på samma gång dold för ögat. Kanske 
är det rent av den här placeringen som har gjort att 
dagens ägare börjat fundera över dunkla, förträngda 
historier associerade med flyktingarnas ankomst?

Samtidigt som den här båten har sin alldeles unika 
historia, är den också en del av en större historia om 
flyktingarna som kom till Fårö. Det vore synd, menar 
den nuvarande ägaren, om den historien skulle blekna 
bort med den äldre generationen. Att ursprungligt 
namn, ägare och hemort för den båt han förvarar 
inte med säkerhet verkar gå att fastställa gör honom 
däremot ingenting alls, utan är nästan bara en lättnad. 
Han vill inte bli kontaktad av några estniska ättlingar, 
förklarar han.559 Jag bestämmer mig för att inte söka 
mer i arkivet efter den försvunna identiteten och 
tänker på hur den ryska författaren Maria Stepanova 
i sin bok Minnen av minnet beskriver sina försök att 
utifrån fragmentariska spår teckna sin familjehistoria 
som ett självbedrägeri. Ansatsen att på så vis gjuta liv i 
de sedan länge bortgångna leder egentligen ingenstans, 
konstaterar hon. Och när hon beskriver sitt sökande 

efter vissa specifika människor i historien målar hon 
upp en scen, som faktiskt påminner en hel del om den 
Bergmanska skildringen av hur flyktbåten kringgärdas 
av flytande döda kroppar, som måste fösas åt sidan 
med en båtshake:

Det var som om jag seglade fram i en skör liten 
jolle på en mörk, grumlig sjö, och när jag kikade 
ner över relingen steg hopar av bleka ansikten upp 
från botten. Allt fler blev de – de flöt upp som 
knödlar i en överfull kastrull med kokande vatten. 
Men det gick knappt att urskilja några, för att 
göra det måste man ta den tunga båtkroken och 
hala in de närmaste; och jag tog i dem och jag 
granskade dem, men aldrig att jag fann den jag 
sökte. Bland alla dessa ansikten med deras stumma 
läppar fanns inte mina – och inte heller fanns det 
plats över i jollen, för det var redan fullt i fören 
av olika packsäckar med oklart innehåll. Precis 
som i drömmen fanns det inget slut på allt detta, 
bara en tyst, hopplös rörelse som aldrig förändrade 
omöjligheten att ta någon av dem med sig eller 
ens lysa upp ett par stycken med en ficklampa 
så att man kunde se vad de ville säga med sina 
tysta munnar, halvöppna – som på glänt. Men 
hur välja – och kunde man ens göra det?

Kanske var det bara ett självbedrägeri att tro 
att man alls hade makten att förlänga någons 
jordeliv genom att ge dem chansen att klamra 
sig fast en stund uppe vid ytan, att vistas i ljuset 
en sista gång innan de sjönk ner för alltid i det 
fullständiga, slutgiltiga mörkret.560

Inte långt från platsen där båten ligger finns Berg-
mancenter, som får statligt stöd för att förvalta Ing-
mar Bergmans konstnärskap. Hans arkiv, där bland 
annat regimanuset till Skammen ingår, är listat som 
världsminne av Unesco. Filmens och verklighetens 
flyktbåt, och de berättelser den utgör en del av, lever 
en mer undanskymd tillvaro. Men den står bra där 
den står, menar ägaren, som inte har några planer 
på att överhuvudtaget göra något med den. Det är 
nästan som om byggnaden vore ett relikvarium och 
båten en sorts relik över en avliden släkting, och lite 
grann också över det Bergmanska filmskapandet. När 
jag har gått låser han dörren igen, och vi hjälps åt att 
baxa tillbaka det tunga skåpet. Det kommer förmod-
ligen gå många år innan någon öppnar till båten igen.

Strömmingsbåten på herrgården
En grönskande allé leder fram till herrgårdens grindar. 
Mangårdsbyggnaden flankeras av flyglar och ladu-
gårdsbyggnader och kringgärdas av en parkliknande 
trädgård, där jakthundar och robotgräsklippare kretsar 
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omkring till synes planlöst. I väster genomskärs träd-
gården av den stillsamma Gallån, och i söder, bortom 
den svagt sluttande gräsmattan, tar en glittrande bukt 
av södra Östersjön vid. Förr bedrevs lantbruk här, men 
idag brukas ägorna för jakt och viltvård. Varje år sätts 
tusentals fasaner, änder och rapphöns ut, nya våtmar-
ker anläggs och snår som kan ge skydd för fåglarna 
planteras. På Stensnäs finns en stab av anställda, som 
tar hand om markerna, de många byggnaderna och 
de dagliga hushållsbestyren. Flera av dem har arbetat 
en stor del av sitt yrkesliv här på gården, som ägts 
och drivits av samma familj sedan fem generationer. 
Den nuvarande ägaren bor utomlands större delen av 
året, men tillbringar gärna somrarna på herrgården 
tillsammans med familj och vänner.561

På Stensnäs finns även flera båtar. En av dem är den 
lilla båten Ester, som uppkallats efter sitt ursprung på 
andra sidan havet (båt 31). Stensnäs nuvarande ägare, 
och tillika Esters, är sedan barnsben van vid att döpa 
båtar. Hon kommer från en familj av skeppsredare, men 
som en breddning av familjeföretaget skaffade hennes 
farfar även ett stenbrott med några fastigheter på Vätö 
i Roslagen. Det var detta innehav som gjorde att den 
lilla båtens och Stensnäs ägares vägar så småningom 
kom att korsas, och att båten hamnade i Blekinge nere 
vid södra Östersjöns strand.562 Innan mitt besök har 
hon i ett mejl förklarat historien i grova drag:

Båtens historia som jag fått berättat för mig är 
att den användes som flyktingbåt och roddes 
över från Estland och nådde svenska kusten vid 
Vätö utanför Norrtälje. Där fick den estniske 
mannen bo gratis i en av vår familjs mycket enkla 
sommarhus och allt han ägde och efterlämnade 
efter sig var båten som testamenterats till mig. 
En synnerligen rörande historia.563

Detta hände i slutet av 1970-talet, då hennes pappa 
gått bort och hon, som enda barnet, tagit över Stens-
näs. Vid den här tiden prövade hon under en period 
att bedriva fårskötsel, och Ester, som visade sig vara 
en stabil båt, kom väl till pass för att forsla ut får på 
bete på öarna strax utanför herrgården. Sedan, när 
familjen växte med barn och sedan barnbarn, blev 
båten istället – återigen på grund av sin stabilitet – 
förstahandsvalet för barnfamiljernas båtturer.564

Men tidens tand gnagde allt mer på den gamla 
båten och till slut började borden spricka upp. Det var 
särskilt en spricka i friborden som vållade bekymmer. 
Normalt var den visserligen över vattenlinjen, men när 
Ester skulle användas dök det alltid upp en till som 
ville följa med, berättar hennes ägare, och det hände 
både en och två gånger att hon till slut låg så djupt 
att hon ändå började ta in vatten. Det kändes helt 
enkelt inte riktigt säkert att använda henne längre.565

Bild 8.4. Båten Ester sägs ha kommit till Roslagen med en ensam estnisk man ombord. Numera hör båten hemma i Blekinge (båt 31). 
Foto: Anneli Karlsson, Sjöhistoriska / SMTM. 
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Den kvinna i Stensnäs arbetslag som sköter Ester 
och de andra båtarna har varit med ända sedan båten 
kom hit. Hon har gjort vad hon kunnat för att reparera 
och täta båten, men med åren har uppgiften blivit allt 
svårare att utföra. Hon ser nästan lite uppgiven ut, 
men ägarens entusiasm för Ester går inte att ta miste 
på. ”Jag vill inte ha någon annan båt än Ester”, för-
klarar ägaren men tillägger glatt att Ester ”läcker som 
ett såll” och att hon, med tanke på alla reparationer, 
måste vara ”den dyraste båt vi har”.566

Det har nu gått fyra år sedan Ester togs upp på land, 
men hennes ägare har inte riktigt gett upp hoppet 
om att hon ska i sjön igen. Härom året anlades en ny 
brygga i ån, med tillhörande trappa och terrass. Den är 
till Ester, berättar hon, även om det för tillfället ligger 
en liten plastbåt förtöjd vid bryggan.567 Själv befinner 
sig Ester en kort promenad bort, i ett skiftesverkshus 
från 1600-talet som innan det togs i anspråk för båt-
förvaring användes som potatismagasin. Det är lite 
svårt att se Ester ordentligt där inne i skumrasket, men 
hjälp anländer i form av en anställd med traktor som 
lyckas med konststycket att baxa båten över den gamla 
byggnadens höga tröskel och ut i det skarpa solljuset.

Ester visar sig vara en lite drygt fem meter lång 
klinkbyggd och nitad roddbåt med spetsigt förskepp 
och bred U-formad akterspegel, som går hela vägen ned 
till kölen och bidrar till både utrymme och bärighet, 

samtidigt som den ger ett lite rumphugget intryck. 
Från början har båten av form och inpassning att 
döma varit spetsgattad i aktern, precis som de flesta 
andra bevarade flyktbåtar av baltiskt ursprung, men i 
ett senare skede kapats av och byggts om för att kunna 
bära upp en utombordsmotor – ett ganska vanligt 
öde för traditionella snipor efter det att utombords-
motorerna slagit igenom på bredare front.568 Ett litet 
urtag i akterspegeln avslöjar att båten under en period 
haft en utombordsmotor. På hela taget ser den ut att 
vara i ganska bra skick, men sprickorna är tydliga, 
liksom flera lagningar och försök till tätningar.

Det råder ingen tvekan om att Esters ägare håller 
mycket av sin båt. Dels kommer det sig förstås av att 
båten var en så ”rörande” gåva från en ensam och fattig 
man, dels av de speciella händelser båten varit med 
om. ”Historien, den sitter ju i båten, jag gråter bara 
jag ser den”, förklarar ägaren, och när vi står kring 
Ester vänder hon sig till mig och utbrister: ”Tänk hur 
han måste ha känt när han kastade loss. Undrar om 
han låg på durken där och bad till Gud. Tänk att han 
kom alldeles ensam över detta råa kalla hav.” Flera 
gånger återkommer hon till vad som i hennes ögon 
är det mest fantastiska med Ester: ”Tänk att den här 
båten har räddat ett människoliv!” 569

Namnet på mannen som flydde med båten, eller 
som Ester räddade, som ägaren själv uttrycker saken, 

Bild 8.5. Ett par sprickor i bordläggningen har på senare år hindrat Esters ägare från att använda sin båt (båt 31). Det är osäkert om den 
kommer att sjösättas igen. Foto: Anneli Karlsson, Sjöhistoriska / SMTM.
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kan hon inte dra sig till minnes. Det är tveksamt 
om de någonsin mötts. Men huset som han dispo-
nerade – ett enkelt tvåvåningshus utan el och vatten 
med järnspis både uppe och nere – finns fortfarande 
kvar ute på Vätö, och kallas ännu för ”Estländarns”. 
Familjen i huset närmast, som hyrt där sedan början 
av 1970-talet, har inte heller de något minne av vad 
mannen egentligen hette, och det är inte säkert att 
de någonsin känt till det, för här ute brukade man 
bara kalla honom för ”Estländarn”.

Grannarna berättar att Estländarn brukade komma 
traskande genom skogen varje helg med en hink 
strömming för att sälja. Det var uppskattat bland de 
vuxna, men barnen var rädda för honom minns de, 
och mamman, som själv varit sommarbarn på ön, 
hade samma upplevelse under sin egen barndom. 
Redan då såg han så gammal ut, förklarar hon, och 
dessutom hade vi barn blivit tillsagda att vi inte fick 
vara på hans tomt eller komma nära hans hus, utan att 
han skulle lämnas ifred. Även de vuxna höll avståndet, 
av respekt för vad de uppfattade som hans behov av 
avskildhet.570 Han beskrivs som blyg, till och med som 
en enstöring: ”man fick intryck av att han var en rik-
tig enstöring som ville vara ifred.” Nere vid bryggan, 
som anlagts för transporterna från stenhuggeriet, låg 
hans lilla träfiskebåt, och där hängde han upp sina 
skötar. Han fiskade fortfarande på gamla dagar, ända 
till slutet av 1970-talet, och han var alltid ensam.571

Även om Estländarn verkade leva ganska isolerad 
var han knappast den enda estlandssvensken i området. 
Just i Roslagen bosatte sig många estlandssvenskar, 
antingen genom Rågöstiftelsens försorg eller på eget 
initiativ. Bara på Vätö och grannöarna bodde efter 
kriget ett hundratal Rågöbor och ett fyrtiotal estlands-
svenskar från Vippal och Korkis. Det var människor 
som var vana vid maritim livsföring och som slog sig 
ned i utflyttningsbygderna i kustbandet för att fiska, 
bygga båtar och jaga.572 Ibland har deras närvaro 
lämnat spår i det lokala platsnamnbruket, med hus 
som Estländarns eller vikar som Ryssviken.573 På flera 
av öarna häromkring kan man också hitta så kallade 
”estbåtar”, traditionella estlandssvenska båttyper som 
de inflyttade estlandssvenskarna byggt efter ankoms-
ten. Bara några hundra meter från den plats där Ester 
brukade ligga finns faktiskt de ruttnande resterna av 
en sådan båt, som sägs vara byggd av en man som 
ursprungligen kom från Rågöarna.574

Om båten Ester byggdes i Sverige eller i Estland är 
svårt att veta. Om Estländarn flydde med den, om han 
låg där ensam på durken som den nuvarande ägaren 
föreställer sig, får vara osagt. Men ensam verkar han 
i alla fall ha varit, både i sitt hus och i sin båt, med 
vilken han fiskade ända in i det sista. Vad som med 
säkerhet kan sägas är att han har levt en stor del av 
sitt liv ensam med Ester.

Om Ester någonsin kommer i sjön igen är oklart. 
Men ur bevarandesynpunkt står hon bra där hon står. 
Ensam i magasinet är hon inte heller. Bredvid Ester 
står en ganska originell flodbåt från det forna DDR, 
som Esters ägares make fattade tycke för och impuls-
köpte av en fiskare under en resa i östblocket för att 
ha som ”conversation piece” därhemma. Med de två 
båtarna sida vid sida kan man nästan få intryck av att 
det före detta potatismagasinet börjar anta formen 
av ett så kallat Wunderkammer; ett kuriosakabinett 
(och ett slags museiembryo).

Lyfter man blicken är faktiskt hela miljön på Stens-
näs full av sådana här fantastiska och annorlunda ting, 
som alla har en speciell historia att berätta. Bland gal-
jonsfigurer, exotiska uppstoppade djur, specialbeställda 
stenkolonner med Blekingemotiv och andra märk-
värdiga ting som samlats på herrgården är en baltisk 
flyktbåt som Ester inte lika udda som det först kan 
verka. Det här är en miljö som inbjuder till berättande 
och förevisande, och här har Ester, med sin historia, 
acklimatiserat sig väl. Kontrasten till livet med den 
enslige Estländarn på Vätö hade knappast kunnat 
vara större. Möjligen är Esters dagar som funktionell 
båt över, men hon är fortfarande något att tala om.

Historia som klibbar
På många sätt hade miljön kring båten i Skär på Fårö 
och den i Stensnäs i Mörrum nästan inte kunnat 
vara mer annorlunda. Ändå har de bägge båtarna 
en hel del gemensamt, inte bara i sitt förflutna utan 
också med avseende på deras nuvarande ”liv”. Båda 
har benämnts efter sitt estniska ursprung, och båda 
har (efter en fas av aktivt bruk) sparats och placerats 
i ganska speciella byggnader, från vilka de bara med 
svårighet kan tas ut. Som sparade ting kan de sägas 
befinna sig i gränslandet mellan kuriositeter och reliker. 
I egenskap av kvarlåtenskap och arvegods är de nära 
förknippade med tidigare, numera framlidna ägare. 
Men det allra mest slående och anmärkningsvärda 
med dem är deras starka emotionella laddning, att 
de så tydligt väcker känslor, att de upprör och berör.

I ett försök att klargöra hur affekter hos ting upp-
står och fortplantas har Sarah Ahmed påpekat att 
mötet mellan människor och ting spelar en central 
roll. Affekterna är varken inneboende i människan 
eller tingen, menar Ahmed, utan uppstår när dessa 
konfronteras med varandra, och är beroende av ett 
tidigare meningsskapande.575 För att förklara hur det 
här går till använder hon begreppet ”klibbighet”. Hon 
beskriver hur känslostämningar och associationer 
riktade mot ett visst ting kan häfta fast i varandra 
och vid tinget, som vid en klibbig yta. Ett ting som 
blivit klibbigt kommer sedan att fortsätta vara sär-
skilt mottagligt för vissa associerade emotioner och 
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innebörder, samtidigt som andra, som saknar sådana 
länkar, får svårare att fästa vid det.576

Ahmeds exempel rör hatets mekanismer och för-
klarar hur det häftar fast vid vissa kroppar och grup-
per. Men kanske kan man även, med inspiration från 
båtarnas värld, likna den klibbiga ytan vid ett nylagt 
lager fernissa, eller en strykning med linolja eller 
tjära. All ytbehandling av båtar utgår från en princip 
om flera samverkande lager, vars kemikalier gifter sig 
med varandra. Samtidigt som de är mottagliga för 
vissa tillskott, bildar de tillsammans ett hölje mot 
främmande substanser och yttre påverkan. Så stöts 
vissa stämningar och associationer bort, medan andra 
istället tenderar att fastna och inkapslas av det klibbiga 
tinget, just som damm och pollen nästan verkar dras 
till en nyfernissad yta.

När det gäller båten Ester och ”Estlänningen” 
på Fårö, skulle man kunna säga att en ”klibbig yta” 
bildades vid de tidigare båtägarnas frånfälle. Genom 

denna händelse, eller strykning om man så vill, blev 
båtarna till arvegods och kvarlåtenskap, och däri-
genom förknippade med speciella stämningar och 
personer – i det ena fallet egna släktingar, i det andra 
en okänd hyresgäst. Men där fanns också helt klart 
ett tidigare lager, som har att göra med båtarnas 
historia som flyktbåtar. Det är som en direkt följd 
av detta som nya tolkningar av flykten uppstått och 
klibbat fast vid båtarna – både den Bergmanska 
filmatiseringen av flyktscenen i Skammen och den 
minst lika filmiska men inte inspelade fantasin om 
hur Estländarn ensam flydde i båten Ester över havet. 
Hit hör även de nuvarande ägarnas känslor av empati 
(och kanske också av ruelse), som klibbat av sig på 
båtarna och gjort dem till känslomättade, affektiva 
ting. De kan verka torra och skulle säkert må gott 
av några lager linolja, men de är ändå påtagligt klib-
biga och indränkta av många lager av erfarenheter, 
intryck och känslor.
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kapitel 9

Räddade båtar

kreativitet och utvecklar goda sidor hos oss själva. 
Det framhålls att det ligger en särskild tillfredsstäl-
lelse i att träbåtens material, till skillnad från plasten, 
inordnar sig i ett naturligt kretslopp. Genom båten 
erhåller dess ägare en unik arena för frihet och själv-
bestämmande. Sist men inte minst anförs ytterligare 
ett motiv, nämligen att träbåten bär på ett särskilt arv 
och för oss närmare historien:

Ett sjätte skäl är att träbåten berättar en histo-
ria. Historien finns avsatt som synliga märken i 
skrovet, i durken eller i bordläggningen och ska-
par en atmosfär att minnas och associera kring. 
Träbåten ger rum för eftertanke, den påminner 
oss om människors villkor, deras glädjeämnen 
och besvikelser. Träbåten ger oss perspektiv på 
oss själva och på livet.

Träbåten bär på ett arv, ett ordlöst men ändå 
påtagligt arv. Det finns några starka imperativ i 
det arvet, träbåten säger: Jag finns här! Bemöt 
mig med respekt! Du kan få mig om du vill! 
Men det krävs mycket av dig! Och jag blir aldrig 
fullkomligt din! 579

Exakt vari detta ordlösa arv, som följer med träbåten, 
består är inte alldeles lätt att sätta fingret på, men en 
del av det tycks vara de sinnliga, associativa och taktila 
kvaliteter som träbåten förknippas med. Det talas om 
”träbåtens speciella väsen” och ”dess egenart”, som 
exemplifieras med de karakteristiska ljud, dofter och 
känsloförnimmelser som umgänget med träbåten ger 
upphov till: skvalpet mot bordläggningen, atmosfä-
ren av sommartorr mahogny, de rofyllda stunderna i 
vintertältet, fernissans konsistens och doften av tjära 
eller linolja.580 För många är detta sinnesintryck som 
inte bara är tilltalande i nuet, utan som också öppnar 
ett fönster till det förflutna, inte sällan till den egna 
barndomen eller till ett mer obestämt men ljust, 
genuint och nostalgiskt skimrande förflutet.

En annan framträdande aspekt av träbåten som 
kulturarv handlar om bevarandekampen. För trä båtens 
existens tycks ständigt vara hotad, inte bara av den 

Idag finns det inte längre något rationellt skäl till att 
äga en träbåt. Sedan plastens intåg i båtbranschen på 
1960-talet har träbåtarna i ett slag blivit omoderna, 
opraktiska och hopplöst tidskrävande. De måste tas 
upp i god tid på hösten för att hinna torka innan 
frysgraderna slår till, och de måste förberedas med 
en tidskrävande inoljning, slipning och fernissning 
innan de kan sjösättas på våren. Blir de kvar på land 
över sommaren riskerar de att spricka upp, och läm-
nas de utan täckning på vintern kan de istället frysa 
sönder. I samma stund som vi tar vår hand från en 
träbåt inleds förfallet. Röta smyger sig lätt in i träet, 
och byts då inte de angripna delarna sprider den sig 
snart vidare tills båten är bortom räddning. Om det 
finns ett enda förnuftigt argument för att ta sig an en 
träbåt idag är det att de är jämförelsevis billiga i inköp.

Ändå är träbåtshobbyn – veteranbåtshobbyn – 
påfallande vital i Sverige. Vad som började som ett 
spirande intresse på 1970-talet fick ett ordentligt 
uppsving under det tidiga 1990-talet och har allt 
sedan dess fortsatt att öka. Idag finns en rad olika 
tidskrifter, intresseföreningar och festivaler som samlar 
träbåtsentusiaster. Det finns snickerier och båtklub-
bar primärt inriktade mot träbåtar, liksom ett antal 
båtbyggarskolor där man kan lära sig traditionellt 
båtbyggeri. Den klassiska båten samlas och visas av 
kulturhistoriska museer, och den som äger en sådan 
båt kan också ansöka om att få den K-märkt. Kort 
sagt har träbåten omvärderats; från att ha varit ett 
arbetsredskap med begränsad livslängd omtalas den 
numera som ett världsunikt flytande kulturarv.577

”När folk ser våra båtar får vi ofta höra den van-
liga missuppfattningen: ’Oj, så mycket arbete!’ – 
när de egentligen borde utbrista ’Vilket rikt liv ni 
måste leva!’” påpekas i förordet till en matrikel för 
ett veteranbåtssällskap, där genomsnittsåldern för 
de anslutna båtarna för närvarande är 83 år.578 Som 
uttalandet indikerar finns det många andra skäl än de 
rent förnuftsenliga till att ta sig an en träbåt. I boken 
Träbåtar. Om konsten att älska och vårda en träbåt 
anges sex sådana skäl. Där beskrivs hur träbåten ger 
hopp under vintermånaderna, hur den utmanar vår 
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framrusande moderniteten utan kanske i ännu högre 
utsträckning av den egna inneboende tendensen till 
nedbrytning. En hel del av de aktiviteter som äger 
rum kring en träbåt kretsar just kring dess materiella 
skörhet – ibland tycks det nästan som om några tunna 
lager fernissa är det enda som står mellan fortlevnad 
och förfall. Det finns en särskild bitterljuv tjusning i 
den insikten, och en särskild tillfredsställelse i att vara 
den som stoppar förfallet, som får sanden i timglaset 
att sluta rinna, och tryggar träbåtens fortlevnad.

När läget är riktigt akut handlar det inte bara om 
underhåll, utan om att ”rädda” träbåten. Det är därför 
inte konstigt att intressefokus inom veteranbåtshobbyn 
inte bara riktas mot båten som farkost, utan också 
mot båten som renoveringsobjekt. Själva renoverings-
arbetet, förhandlingen mellan bevarande och förfall, 
kan ibland framstå nästan som ett självändamål, som 
en sysselsättning som genom att länkas till historien 
blir meningsfull i sin egen rätt.581 En uppenbar parallell 
till detta skulle kunna vara den växande rörelsen för 
att rädda gamla ödehus, vilka precis som träbåtar så 
uppenbart har en historia och vars bevarande därför 
kan upplevas som en moralisk plikt.582

Slutligen utgör också träbåtens dokumenterade för-
flutna en väsentlig del av dess värde – med återverkan 
både på dess affektionsvärde och på dess ekonomiska 
värde. Utan god kunskap om båtens proveniens, om 
konstruktörer, varv och ägarlängder liksom var och hur 
den brukats, går det inte att få den K-märkt, om man 
så skulle vilja, och den blir inte heller lika attraktiv 
på andrahandsmarknaden. ”Proveniens betyder allt”, 
påstås det i tidskriften Mysnytts temanummer om just 
proveniens, som förklaras som ”de subtila spår som 
tillsammans utgör en själ”.583 Men det är långt ifrån 
alla äldre båtar som har en känd historia. Tvärtom 
är sådan dokumentation med få undantag förunnad 
de varvsbyggda fritidsbåtarna. För bruksbåtar är de 
historiska referenserna visserligen också viktiga, men 
inte lika specifika utan mer svepande, och anspelar i 
högre utsträckning på generella associationer kring 
klassiska båttyper, traditionella utföranden och mate-
rial, gammaldags charm och gedigna former.584

Träbåtens historiska kvaliteter är med andra ord 
en sammansatt historia, där både de mer sinnliga, de 
nostalgiska, bevarandeivrande och de praktiska aspek-
terna av att äga en träbåt är nära sammanflätade med 
varandra. Och även om engagemanget i båthistorien 
utgör något av veteranbåtshobbyns livsnerv, är det, 
precis som inom hembygdsrörelsen, sportdykarrörelsen 
eller andra hobbyrörelser som kretsar kring historiska 
ting och miljöer, uppblandat med andra intressen, som 
kan handla om skönhetsupplevelser, sysselsättning 
eller att få tillgång till ett socialt nätverk.585

Bland de båtar som kom till Sverige som flyktbåtar 
från Baltikum finns det en del som fortfarande fram-

förs, eller som rustas och renoveras för att ännu en 
gång kunna sjösättas och fortsätta fungera som just 
båtar – som hobbybåtar. Hur viktiga är dessa båtars 
ursprung för de båtägare som idag har en sådan båt 
i sin vård? Hur har de förhållit sig till de eventuella 
spår som historien avsatt i skroven? Och hur kraf-
tiga renoveringar tål en sådan här båt, utan att dess 
historiska kvaliteter går förlorade?

Barndomsbåten från Rövarhamn
Rövarhamn kallas en plats som ligger på Fogdö i 
Roslagen, strax norr om Grisslehamn. Här bodde förr 
flera ester, fiskarparet Johannes och Elviine Lambot 
samt Endel Silberman, som kom till Sverige som 
flyktingar under kriget. Inte mycket är känt om deras 
historia. Lambots var av estlandssvenskt ursprung, de 
kom från Tallinn och anlände i början av september 
1944.586 Paret bodde i en fiskestuga som tillhörde ett 
av sommarnöjena på ön. Silberman hade en lägen-
het ovanpå ett av båthusen, men flyttade senare till 
Lidingö, där han började arbeta på ett varv.587

På Fogdö fanns under sommarmånaderna också 
flera svenska semesterfirare. En av de som tillbringade 
sina barndomssomrar på ön i slutet av 1940-talet och 
början av 1950-talet, och som lärde känna esterna som 
levde där, äger numera en av de båtar som då tillhörde 
paret Lambot (båt 14). Han minns att båten på den 
tiden hade loggertsegel och att skrovet var träkolstjärat 
med koboltsblå reling och tofter. Fast den inte ens var 
fem meter lång brukade den kallas för ”Storbåten”, 
och den användes så vitt han minns aldrig för fiske 
och arbete – det hade man andra båtar till – utan 
bara som ”finbåt” till exempel vid utflykter eller för 
att ro över sunden runt Fogdö, som då saknade land-
förbindelse. Han menar att det på den här tiden var 
allmänt känt på ön att just den här båten var paret 
Lambots flyktbåt, som de haft med sig från Estland. 
Man talade om den som ”flyktingbåten”, minns han, 
och nu i efterhand har han ibland undrat över om 
båten tagits på släp, kanske av Lambots lite större 
motorbåt, och om även Silberman anlände i den.588

Några de båtar som fanns i Rövarhamn på 1950-
talet blev kvar på ön långt efter det att esterna som 
brukade bo här försvunnit. Dit hör två av Johannes 
Lambots båtar – den lilla snipan ”Storbåten” och en 
något större motorbåt. Husen har numera övertagits av 
nya familjer och yngre generationer, som inte har någon 
relation till de gamla båtvraken, som fyllda med löv 
legat uppdragna ovanför stranden. Men ”Storbåtens” 
nuvarande ägare minns, han som brukade tillbringa 
sina barndomssomrar med esterna och deras båtar 
på Fogdö. Som vuxen har han varje sommar brukat 
segla förbi Rövarhamn på sin semester för att titta 
till paret Lambots gamla flyktbåt. Han berättar att 
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Bild 9.1. Om än liten så var ”Storbåten” inte minst på bryggan på 
Fogdö (båt 14). Dagens ägare leker i en mindre båt och ”Stor-
båten” anas i bakgrunden. Foto: familjen Busch.

han ”lidit av förfallet”, och till sist föreslog han för 
de nuvarande fastighetsägarna att man skulle kunna 
göra ett tak över båten för att bevara den på plats, 
så att historien om esterna och flykten kunde leva 
vidare. Svaret blev att han istället gärna fick komma 
och hämta båten.589

Många hade nog bedömt att båten vid det laget 
var bortom räddning, där den låg utan täckning på 
stranden, med bottnen direkt mot marken och fylld 
av löv och mull. Men eftersom dess nya ägare var kun-
nig inom båtbyggeri tackade han ja till erbjudandet, 
och bestämde sig för att rädda båten. Hösten 2016 
hämtade han den, ställde in den i sin verkstad på 
Muskö på Södertörn, mallade av den och påbörjade 
en omfattande renovering. Renoveringsarbetet sker 
på fritiden, som ett hobbyprojekt. Men det är ett 
projekt som hämtar sin mening från båtens historia, 
och som utgår från en känsla av att det är viktigt att 
bevara båten. Den är ett minne av historien, menar 
han, och förhoppningen är att någon annan – kanske 
ett museum eller någon annan kulturhistorisk aktör 
– en dag ska kunna ta över båten och se till att bevara 
den för framtiden.590

Men än så länge återstår mycket arbete innan båten 
är hel igen. Sedan de ruttna delarna avlägsnats gapar 
ett stort hål i båten, och det är tydligt hur lite av båtens 
originaldelar som egentligen kommer att finnas kvar 
efter avslutad renovering. Hela bottnen håller på att 
bytas ut och även stävar och spant. De nya borden 
kommer att sammanfogas med traditionell båtspik och 
spanten, ”vrängerna”, kommer även fortsättningsvis 
att vara krokvuxna, men liksom de nya stävarna och 
den nya kölen blir de nu av ek istället för av furu. Det 
är en fackmannamässig och dessutom helt nödvändig 
renovering. Men på en så här liten båt är det ändå 
ofrånkomligt att även mind re ingrepp och små avsteg 
från originalutförande innebär en stor förändring, 
som kan påverka båtens historiska kvalitet.

Problematiken påminner om det problem som 
inom filosofin brukar kallas ”identitet och tid” eller 
”förändringens problem”, och som handlar om hur 
stor förändring ett objekt kan sägas tåla utan att övergå 
till ett nytt objekt. Inte sällan exemplifieras problemet 
med ett klassiskt tankeexperiment som kallas Theseus-
skeppet och som filosofen Plutarchos formulerade 
under det första århundradet e.v.t. Exemplet utgår 
från ett specifikt skepp, Theseusskeppet, vars delar 
med tiden blir dåliga och byts ut. När skeppet inte 
längre innehåller några originaldelar uppstår frågan 
om det ändå kan sägas vara samma skepp som det 
gamla, eller om det är ett nytt skepp. Senare filosofer 
har utvecklat problemet ytterligare genom att fråga sig 
vad som skulle hända om de utbytta originaldelarna 
sparades och sattes ihop igen – vilket av skeppen är då 
Theseusskeppet? Är svaret relaterat till förändringsgrad 

eller förändringstakt? Är det formen eller materialet 
som är det väsentliga? Eller handlar det kanske snarare 
om vad vi syftar på när vi talar om ett visst objekt?

I västerländska kulturarvssammanhang betonas ofta 
tingens autenticitet. Föremål som varit inblandade 
i historiska händelser, eller i situationer som väckt 
starka känslor, anses i någon mån kunna ”absorbera” 
historien.591 I sådana fall kan det räcka med att bevara 
en mindre del – ett fragment – för att historien, 
”auran”, äktheten eller vad man nu vill kalla det, 
ska kunna anses leva vidare. Så hävdar till exempel 
brittiska sjöhistoriker att amiral Nelsons flaggskepp 
vid Trafalgar, HMS Victory, fortfarande har bevarat 
sin ”aura”, trots att nästan hela skrovet, interiören 
och riggen senare bytts ut.592 Enligt samma logik har 
ägaren till en av Sveriges mest berömda segelbåtar, 
Anders Zorns Mejt, hävdat att Mejt fanns kvar och 
var densamma även efter att hon eldats upp till för-
mån för ett nybygge, där endast några få bevarade 
originaldetaljer från förlagan införlivats.593

Den historia, eller det arv om man så vill, som gör 
”Storbåten” speciell är förstås att den förknippas med 
den dramatiska flykten från Baltikum. Tanken på hur 
samma bordgångar som vi har framför oss idag har 
stänkts ned av det estniska Västerhavets vågor under 
flykten, och hur några personer i nöd satte allt sitt 
hopp till just den här lilla konstruktionen ger den en 
speciell laddning. Men vid sidan av dessa associationer 
bär skrovet på en mer direkt avläsbar historia.

En sak som båten själv kan avslöja om sitt för-
flutna är att den sannolikt är byggd ganska långt före 
kriget. Med sina täljda vindor ur kluvna, vridvuxna 
stockar (istället för ångbasade bordhalsar), krokvuxna 
spant (istället för sågade, basade), ålderdomliga håar 
(istället för tullar) och med sitt smala, snipformade 
akterskepp (istället för bärigare skrov för motordrift) 
bevarar den flera drag av den vikingatida norröna båt-
byggeritraditionen.594 Aktern, som högst upp sågats 
av och ersatts med en liten spegel, indikerar att den 
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precis som många andra snipor har modifierats för 
att kunna bära en av de första utombordsmotorerna, 
som på 1910-talet började användas inom fisket.595 
På stamkraften längst fram i fören avslöjas vad som 
förmodligen är byggnadsåret. En åtta, en nia och en 
fyra är fortfarande tydligt avläsbara, men närmast fören 
har tvärträet rest sig lite och nötts så att spikskallarna 
har kommit fram och suddat ut den inskription som 
förmodligen funnits här. Det ligger nära till hands 
att gissa att den försvunna siffran varit en etta, vilket 
i så fall ger årtalet 1894.

En båt som är byggd 1894, men som uppvisar så 
många arkaiska inslag och exempel på byggnadssätt 

som åtminstone i Sverige med få undantag dött ut 
inom det dåtida allmogebåtbyggeriet, är i sig intres-
sant. Faktum är också att Lambots gamla båt delar 
många drag som utpekats som karakteristiska för just 
norra Roslagskusten kring Singö, där Fogdö ligger. 
Här var båtbyggarna mer konservativa än längre 
söderut, och höll fortfarande en bit in på 1900-talet 
fast vid urgamla båtbyggartraditioner, applicerade på 
tre karakteristiska båttyper.

En av traktens numera smått ikoniska båtar var den 
så kallade Singöjullen, som var omkring fem meter 
lång – det vill säga av samma längd som ”Storbåten” 
(som blev något kortare då aktern kapades). Precis 
som Lambots båt hade jullarna ett tydligt språng, 
böjd förstäv och skarp botten för att klara den krabba 
sjön på Ålands hav. I äldre tid hade de också, just 
som ”Storbåten”, en loggertrigg, som senare byttes 
mot sprisegel. Andra för Singöjullarna karakteristiska 
detaljer, som också återfinns på ”Storbåten”, var den 
T-formade kölen, de breda borden och vindorna, 
de vuxna spanten, stamkrafterna och plikterna i för 
och akter, tvärskeppsförstärkningarna, håarna, ett 
löstagbart roder och likaledes löstagbara tvärbrädor 
med hål för masterna och kasthakar för infästning.596

Att delar av det traditionella estniska och svenska 
allmogebåtsbyggeriet har många gemensamma rötter, 
och att vissa estniska och svenska allmogebåtstyper 
kan uppvisa stora likheter, råder det ingen tvekan 

Bild 9.3. En ålderdomlig hå med spår av koboltsblå färg (båt 14). 
Foto: Anneli Karlsson, Sjöhistoriska / SMTM.

Bild 9.2. ”Storbåten” under renovering (båt 14). Foto: Anneli Karlsson, Sjöhistoriska / SMTM. 
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om. Handelskontakterna över Östersjön var täta 
före kriget, och så även rörligheten mellan de bägge 
kusternas innebyggare. Även om båten som hämtades 
från Fogdö påminner mycket om Singöjullen kan 
det därför inte uteslutas att den en gång byggdes i 
Estland. Ägaren själv är övertygad om att så är fallet – 
inte bara utifrån vad han har hört berättas om båten, 
utan också för att den enligt honom inte alls är lik 
svenska båtar men däremot påminner om båtar på 
den estniska västkusten.

Om båten verkligen kommit från Estland, måste 
den nog ändå ha varit ganska ovanlig i sitt slag. Av 
bevarade fotografier och listor över beslagtagna båtar 
framgår det att de flesta flyktbåtarna som nådde Sverige 
var betydligt yngre och modernare i sitt utförande. 
Det är inte förvånande. Under den tid då fortfarande 
så gott som alla bruksbåtar byggdes av trä var förhål-
landet till dessa båtar mer pragmatiskt än senare, när 
de blev veteranbåtar. Båtarna var i högre utsträckning 
en förbrukningsvara som slets och byttes ut. Som 
regel kunde en rad båtar avverkas inom en männi-
skas yrkesliv, vilket betydde att tyngdpunkten låg på 
nybyggnation istället för renovering. På Odensholm, 
där båtarna visserligen slets särskilt hårt, räknade 
man inte med en längre användningstid för en liten 
bruksbåt än fem till sju år.597

De utrangerade båtarna blev sällan kvar särskilt 
länge. I Estlands svenskbygder brukade uttjänta båtar 
eldas i bål om vårarna, och även om det bland annat 
på Ösel förekom att gamla båtar istället bevarades 
genom att de lyftes upp på stengärdsgårdar, så hörde 
nog halvsekelgamla båtar – övergivna eller i bruk – 
knappast till vanligheterna i 1940-talets Estland.

Ytterligare en uppgift som verkar destabilisera för-
ståelsen av ”Storbåten” som Lambots flyktbåt finns i 
bevarat arkivmaterial. Av fartygsersättningsnämndens 
bevarade handlingar framgår att om den här båten 
verkligen tillhörde Johannes Lambot redan under 
kriget så var den i så fall inte hans enda båt. Johannes 
Lambot kom nämligen till Sverige med en annan båt, 
en något större motorbåt som fick beslagsnummer 
636 och som omväxlande benämns TI 201, TII 201 
eller Kresul. Den 1 augusti 1945, när fartygsersätt-
ningsnämndens värderingsman besiktigade båten, och 
värderade den till 200 kronor, låg den för ankar vid 
Enholmen i Öregrunds skärgård, bara några få kilo-
meter från Fogdö. I besiktningsprotokollet beskrivs 
den som en öppen, klinkbyggd båt av furu med 
dimensionerna 7 × 2,5 meter och utrustad med en 
fem hästkrafters Wickströms motor.598

Att Johannes Lambots motorbåt överhuvudtaget 
beslagtogs verkar ha berott på ett misstag. Som est-
landssvensk var han ju egentligen berättigad att behålla 
sin båt, men när landsfiskalen i Öregrund konfiskerade 
den och gav honom ett dokument att skicka in till 
fartygsersättningsnämnden för att ansöka om ersätt-
ning trodde han att dokumentet han mottog utgjorde 
ett bevis på att han var ägare till båten. Först när den 
ett par veckor efter värderingen överlämnades till den 
sovjetryska delegationen stod det klart för honom att 
han inte skulle få behålla sin båt. Lambot vände sig 
då till kommittén för estlandssvenskarna, men vid 
det laget fanns det inget annat att göra än att ansöka 
om ersättning för båten.599 400 kronor utbetalades,600 
men Lambot, som menade att han skulle ha fått ett 
högre pris för den om han sålt den privat, var inte 

Bild 9.4. Uppmätningsritning av båten innan renovering (båt 14). Ritning: Ulf Busch.
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nöjd med ersättningen och yrkade på att han borde 
ersättas med det dubbla beloppet. Den sista bevarade 
skrivelsen i ärendet är från februari 1947, då Johan-
nes Lambot ber att han ska få 800 kronor för båten 
”emedan han lever i verkligt små omständigheter 
och därför verkligen är i behov av ett säljningspris 
motsvarande motorbåtens verkliga värde”.601

Den i flyktbåtssammanhang ovanligt höga åldern, 
det faktum att Johannes Lambot bevisligen ägt en 
större och sedermera repatrierad båt samt att den 
bevarade båten påminner mycket om den lokala 
Singöjullen är indicier som pekar mot att båten kan-
ske ändå inte fungerat som flyktbåt. Men även om 
”flyktingbåten” inte skulle vara en estnisk flyktbåt, 
utan ”bara” en flyktings båt, innebär det inte att den 
är ointressant, utan att den utgör del av en annan 
historia. Och själva båten skulle i så fall kunna vara 
nästan ännu mer unik. Båtar av det här slaget var 
ovanliga redan för ett halvsekel sedan. I boken All-
mogebåtar från 1973 beklagar författaren att ytterst 
få exemplar av Singöjullen finns kvar och menar att 
”det är en kultur gärning, att medan tid är ’föreviga’ 
dem genom uppmätningsritningar” – just så som 
”Storbåtens” nye ägare gjort.602

Kanske kan man också tänka sig att det på det 
personliga planet finns fler skäl till att dagens ägare 
ömmar för den här båten och vill se den bevarad. 
Historikern och turistforskaren Christian Widholm, 
som studerat maritima kulturarvsentreprenörer, har 
visat att barndomsminnen verkar spela en viktig roll 
som inspirationskälla och kompass i deras kulturarvs-
arbete. Han har observerat att dessa aktörer ofta och 
återkommande refererar till den egna barndomens 
upplevelser och miljöer, men att tillbakablickandet 
pågår nästan omedvetet och helt vid sidan om den 
officiella kulturarvsretoriken. Eftersom minnena för-
knippas med den privata sfären bemöts de sällan heller 
av kritik. Samtidigt är det tydligt att barndomens idyl-
liserade ideal och miljöer på olika sätt präglar synen 
på kulturarv, och i förlängningen också påverkar hur 
kulturarvsplatser förvaltas och utvecklas.603

Det vore inte konstigt om ett visst mått av nostalgi 
låg inbäddat i renoveringen av ”Storbåten”. För båtens 
nuvarande ägare utgör den ju en del av barndomen. 
Och även om en personlig tillbakablick och en lokal 
proveniens kanske inte ger en fullt lika spännande 
historia, och kanske inte heller har samma bärighet 
som kulturhistoriskt bevarandeargument som en båts 
historia som estnisk flyktbåt, skapas likväl ett titthål 
in i historien och till 1950-talets Rövarhamn. Bilden 
av en liten pojke, ett sommarbarn, som tillbringar 
sina dagar sida vid sida med estniska flyktingar på 
en ö i Roslagen, där en del av båtarna vid bryggan 
fortfarande bär på spår av forntida båtbyggeri, är nog 
så tankeväckande.

Sopor och blommor
Det är juni och den limegröna försommargrönskan 
riktigt lyser i Tynningös trädgårdar. Vid bryggorna 
nere vid vattnet ligger båtarna sida vid sida, redo för 
en ny sommarsäsong. Så här års brukar även de sista 
båtarna, de av trä, ha kommit i vattnet. Det vilar 
något ledsamt över de båtar som fortfarande är kvar 
på land, undanskuffade i marginaler och utkanter 
på båtklubbar eller vid tomtgränser. Där finns skils-
mässobåtarna, de krånglande båtarna, 1960- och 
1970-talets ”fula” plastbåtar som ingen längre vill 
ha och så ett och annat drömprojekt som gått i stå.

I en av de prunkande trädgårdarna har de vit-
blommande buskarna utmed staketet fått sällskap av 
en gigantisk jätteblomma i plast: ett stort, vitlysande 
båttält. Inne under presenningen råder full aktivitet. 
Här ligger Lena av Tynningö, vars ägare som bäst 
håller på att slipa skrovet (båt 12). Förra året gick 
inte motorn, men nu är det felet åtgärdat och för-
hoppningen är att Lena snart ska komma i sjön igen. 
Fortfarande återstår många arbetstimmar, men Lenas 
ägare är pensionär och efter ett yrkesliv med båtar, 
bland annat som professionell träbåtsrenoverare, vet 
han vad han har att göra med.

Från ett utifrånperspektiv kan det verka märkligt 
att någon frivilligt väljer att tillbringa så mycket av 
sina lediga stunder i ett båttält, medan solen skiner 
och fåglarna kvittrar där utanför, eller för den delen, 
när det är isande kallt och de flesta hellre sitter hemma 
i tv-soffan. Vad är det för drömmar och drivkrafter 
som motiverar all möda?

För ägaren började livet tillsammans med Lena 
ungefär 15 år tidigare, då båten var på vippen att för-
störas. En bekant till honom hade haft den liggande 
på sin tomt i många år; hade tänkt göra i ordning den, 
men det blev aldrig av. Vid flera tillfällen hade Lenas 
nuvarande ägare fått frågan om inte han, som var 
kunnig på området, kunde förbarma sig över båten, 
men varje gång avböjde han. Visserligen tyckte han 
att båten var fin, men att ta sig an den skulle vara ett 
stort åtagande och innebära att båten i så fall skulle 
bli hos honom under många år framöver. Men så en 
dag ringde den tidigare ägaren och berättade att Lena 
nu skulle bli en blomlåda – ett definitivt och dess-
utom en smula vanvördigt slut för en träbåt. ”Nej, 
det går inte”, tänkte han då, och utan att säga något 
till sin fru tog han redan samma dag sin traktor och 
en gammal båtvagn och åkte och hämtade båten.604

När och var båten som numera kallas Lena 
ursprungligen byggdes är oklart. Enligt den tidigare 
ägaren ska båten vara från 1930-talet och ha kommit 
till Sverige med estniska flyktingar 1943 eller 1944. 
Att det verkligen är en flyktbåt menar den nuva-
rande ägaren själv ha fått bekräftat en gång under 
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en kappsegling runt Stockholm, när två deltagande 
ester började vifta och gestikulera vilt när de fick syn 
på båten, vilket Lenas ägare tolkade som att de kände 
igen den, eller i alla fall båttypen, hemifrån Estland.

Vissa Tynningöbor, däribland andra invandrade 
ester på ön, har menat att båten tillhört en man som 
hette Eduard Tiidus och ursprungligen kom från 
Ösel. Det berättas att han under kriget genomförde 
flera resor mellan Finland och Estland för att hämta 
familj och släktingar med den här fiskebåten, innan 
han till slut kom till Sverige. År 1946 bosatte han sig 
på Tynningö och anlade ett varv, där en viktig del av 
verksamheten blev att köpa finskbyggda båtar, ta dem 
till Tynningö, ruffa dem och sedan sälja dem till svenska 
kunder. 1967 omkom Tiidus i en drunkningsolycka 
och varvsverksamheten upphörde.605

I början av 1960-talet såldes båten till en Tyn-
ningöbo som använde den för att hämta sopor från 
öarna runt Vaxholm. En av de anställda, som ibland 
körde sopbåten, har berättat att den läckte som ett 
såll. Ägaren såg därför till att plasta bottnen. Nästa 
ägare, som övertog båten några år senare, fortsatte 
soptransporterna, men eftersom vägnätet nu hade 
byggts ut så pass att sopbilen nådde de flesta fastig-
heterna, krympte verksamhetsområdet allt mer. Båtens 
nuvarande ägare, den fjärde i ordningen, brukade 
under de här åren köra taxibåt i området och såg 
ibland Lena på arbete mellan öarna. Den sista gången 

han såg henne i vattnet, berättar han, var i Vaxholm 
i mitten av 1970-talet. Därefter var eran som sop-
transportör över, och båten togs upp på land för 
renovering. Den pallades upp på tre stöttor – i fören 
och aktern på vanliga bockar, midskepps på några 
gamla telefonstolpar. Plasten på skrovet togs bort, 
men sedan blev den liggande.606

När dagens ägare hämtade båten var den i mycket 
dåligt skick. Bockarna som stöttat fören och aktern 
hade med tiden ruttnat bort och bara stöttningen 
midskepps, de rötskyddsimpregnerade telefonstol-
parna, fanns kvar. Som en konsekvens hade skrovet 
blivit kraftigt deformerat, och bottnen var så rutten 
att den inte gick att ta i.

Första året i det nya hemmet förvarades båten 
upp och ned, för att den skulle hänga ut sig och 
återfå något av sin gamla form. Sedan sågade den 
nye ägaren helt resolut loss bottnen, plastade den 
med tio millimeter glasfiber, avlägsnade det gamla 
trävirket och monterade tillbaka ”avgjutningen”, så 
att båten istället fick en botten av plast. Året efter 
bytte han relingen, som också var rutten. Här kom 
ett parti gamla svängda golvbrädor som blivit över 
från scenen Lejonkulan på Dramaten väl till pass. 
Nya durkar tillverkades. Av den gamla riggen var 
bara masttoften kvar, men eftersom den var i vägen 
där den löpte tvärs över sittbrunnen skaffades en ny 
mast med vajerstag till stöttning och ett rött segel 

Bild 9.5. Lena av Tynningö, flyktbåten som blev en sopbåt och sedan en fritidsbåt (båt 12). Foto: Mirja Arnshav. 
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från en gammal lotsbåt. Den gamla trasiga motorn 
som satt i, en Albin O21, byttes mot en likadan fast 
fungerande, och samtidigt flyttades motorn bak och 
placerades lite lägre, så att effekten kunde bättras på 
med en rakare propelleraxel.

Under åren har renoveringarna och de praktiska 
förbättringarna fortsatt. Däcket har tätats med glasfiber 
undertill. Under propellern har lagts en skena, som 
ska förhindra att tampar trasslar in sig, och över den 
sitter numera en halv avgjuten dasstunna, som ska 
bättra på propellerströmmens effekt. Rodret, som var 
litet och knappt svarade, har bytts ut mot ett större av 
plast. Fören, som var så sned att inget färdigt beslag 
kunde passa, har byggts på med glasfiber, försetts 
med en linögla och förstärkts för att den ska tåla att 
gå mot land.607

Alla träbåtsägare har sin renoveringsfilosofi. Reno-
veringen av Lena har inte varit ortodox. Ägaren 
betraktar Lena som en bruksbåt och menar att när 
man renoverar en sådan båt får man ta vad man har. 
”Den här båten ska inte vara en möbel”, säger han 
och anspelar på hur ytterst noggrant en del klassiska 
fritidsbåtar renoveras, fernissas och dekoreras med 
allehanda tidsenliga tillbehör och originaldetaljer. 
Men även om han inte alltid hållit sig till gamla 
materialval har han varit noga med att båten ska se 
gammaldags ut. Hytten är därför avsiktligt låg, även 
om det hade varit bekvämare med lite mer höjd. Det 
nya roderbladet i plast är utfört så att det ska se ut 
som att det är byggt av trä. Inte heller seglet ska störa 
båtens ålderdomliga karaktär, varför han införskaffat 
ett gammalt segel av bomull.608

Det är också tydligt att ägaren uppskattar de spår 
och skavanker som vittnar om Lenas tidigare liv. Inte 
utan intresse lyfter han på durkarna och visar hur 
före detta sprickor i den gamla träbottnen avteck-
nar sig i den nya glasfiberbottnens yta. Han visar 
att båten fortfarande är lite skev efter åren på land 

– den uthängda styrbordssidan gick aldrig helt att 
rikta tillbaka – men verkar snarast tycka att det är 
lite charmigt att båten fortfarande har kvar något av 
formen från när den låg på land. Han har också valt 
att behålla gamla sprickor ovan vattenlinjen liksom 
en reparation utförd av den tidigare ägaren, som hade 
lappat ihop ett knäckt bord med en plåt.609

När Lena inte varit på land för renovering har hon 
använts som utflyktsbåt. Ägaren berättar att hon går 
lätt i sjön, att man kan ro hur långt som helst om det 
är stilla, och att den under gynnsamma omständigheter 
kan göra upp till sex knop för segel. Han och frun 
har till och med seglat ända ut till Svenska Högarna, 
den ostligaste utposten i Stockholms skärgård, som 
man bara kan nå om man är en kunnig navigatör 
och dessutom har vädret på sin sida. Under de första 
åren, när Lena saknade däck och ruff, brukade han 
ha med ett tält som han och frun kunde slå upp på 
durken när de skulle övernatta. Sedan byggde han en 
liten, låg och avtagbar hytt med två britsar, anpassade 
just efter hans egen kroppslängd, så att han med fem 
centimeters marginal kan ligga raklång i kojen.610

Det blev inte någon blomsterlåda av Lena, och det 
verkar inte bli någon inom överskådlig tid. Visserligen 
har hon tillbringat åtskilliga somrar i trädgården, bland 
blomstrande buskar och gräs. Men annars är hon i 
sjön under sommarhalvåret. Då är bara den gamla 
sparade masttoften kvar i trädgården. Den står på 
altanen och används som – blomsterbänk.

En sprucken drömbåt
Hur många båtar av Lenas sort som finns där ute i 
landet, före detta flyktbåtar som tuffar omkring på 
fjärdarna eller håller på att sättas i stånd för att komma 
i sjön igen, är svårt att uppskatta. Sverige är ett trä-
båtstätt land, och en klinkbyggd motorsnipa med 
baltiska rötter kan – i synnerhet efter renoveringar 
och ombyggnationer – lätt smälta in bland övriga 
högsjösnipor, orustsnipor och liknande motorsnipor.

I trakterna av Öregrund rör sig en sådan båt, vars 
ägare hört av den förra ägaren, som i sin tur hört från 
en tidigare ägare, att estniska flyktingar hämtades med 
båten under kriget (båt 5).611 Båten, som byggdes på 
1930-talet och är av ek, renoverades och plastades 1977. 
Idag ser den ut som en typisk ruffad och klinkbyggd 
motorsnipa, som under somrarna finns representerad 
på nästan varje båtklubb, och som kan ses stäva fram 
i sakta mak mellan skärgårdsvikar och gästhamnar. 
”Vi använde den som fritidsbåt, men det var mest 
bara problem”, berättar en av de tidigare ägarna. ”Vi 
åkte runt och så bytte vi motorer på löpande band. 
Men jag tyckte det kändes extra bra med just den här 
båten att den hade den här historien, eftersom min 
familj själv kom från Estland som båtflyktingar.”612

Bild 9.6. Lenas ägare har ägnat mycket tid åt att renovera och 
underhålla båten ingen trodde vara möjlig att rädda (båt 12). 
Botten är en avgjutning i plast av originalskrovet. Foto: Mirja 
Arnshav.
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I Nyköping ligger en annan, snarlik båt om vil-
ken det också berättas att den kom till Sverige med 
en familj baltiska flyktingar, som senare hamnade i 
Örebro (båt 16). Den nuvarande ägaren har haft den 
i snart 60 år och använt den som nöjesbåt. Inne i den 
finns numera fyra kojplatser, pentry och toa. Famil-
jen har semestrat med båten utmed hela ostkusten 
och även gått till Finland med den. Men resan till 
en fungerande och bekväm fritidsbåt har varit lång.

Den nuvarande ägaren köpte båten av sin kusin i 
början av 1960-talet, när han gjorde lumpen. Kusi-
nen hade flyttat den från Örebro till andra sidan 
Hjälmaren, utanför Eskilstuna, där hans pappa hjälpt 
honom att byta ut i princip hela bottenbordlägg-
ningen. Vid överlåtelsen berättade kusinens pappa 
att båten ursprungligen kom från Estland. Långt 
senare verkade det estniska ursprunget bekräftas, då 
en äldre bekant till dagens ägare kände igen båtens 
tidigare namn Gunga lätt från en båt som tillhörde 
en baltisk flyktingfamilj i Örebro, vilka var inhysta i 
hans föräldrahem under hans barndom.613

Fast någon sammanblandning måste nog ändå 
ha skett, för det finns en påtaglig spricka i berättel-
sen. Den aktuella familjen, som för övrigt inte kom 
från Estland utan från gränsen mellan Lettland och 
Litauen, flydde med en större båt, som bevisligen 
repatrierades (beslagsnummer 519) och numera ligger 
sjunken i Šventoji.614

Efter övertagandet har den nuvarande ägaren, som 
själv är båtbyggare, fortsatt att renovera och bygga 
om båten i olika omgångar. Det har blivit en hel 
del arbete med åren. Den mest omfattande renove-
ringen genomförde han strax efter övertagandet. Då 
växte det fårtickor mellan balkvägare och bord, där 
det var svårt att komma åt att hålla rent, varför han 
helt sonika tog motorsågen och rev bort allt ned till 
vattenlinjen, så att i stort sett bara den nyrenoverade 
bottnen fanns kvar. Eftersom han inte hade mycket 
pengar till återuppbyggnaden använde han virke som 
han kom över via kontakter. Nya halvbalkar tillver-
kades av delar som blev över från bygget av ett torn 
för en optisk telegraf i Oskar-Fredriksborg, och från 
skjutfältet på Värmdö kom han över en del ek. Furu 
till borden fick han genom en vän som hade några 
träd han kunde ta ned, men dessvärre fick han inte 
så bra bitar som han hoppats, så borden blev fulla 
av kvistar.615

Eftersom det inte fanns några fribord kvar efter 
att de ruttna originaldelarna avlägsnats hade han 
"friheten", som han uttrycker det, att göra en helt 
annan design när han byggde upp båten igen. Både 
för- och akterstäv byttes, och istället för att bordlägga 
på de gamla spanten gjorde han nya mallar och skar-
vade på. Han lade ut bogarna 80 centimeter, höjde 
språnget och krummade till aktern, så att båten mer 

kom att likna en lotskutter. Samtidigt försökte han 
räta upp skrovet, som blivit lite fylligare på ena sidan 
i samband med morbroderns renovering. Han satte 
även in nya däcksbalkar och bytte däcket, satte dit 
en sarg och plastade det. Istället för morbroderns 
nybyggda men ruttna mahognyöverbyggnad, som 
han rivit bort, uppförde han en överbyggnad i ask 
med styrhytt med skjutluckor och dörrar. Av estetiska 
skäl fick båten även en vitmålad brädgång och reling 
av ek. Hela renoveringen tog tio år, och när båten väl 
kom i vattnet igen hade flera bord hunnit gistna så 
att nya sprickor uppstått.616

Efter att ha arbetat med båten under en stor del av 
sitt liv har båtens nuvarande ägare lärt känna båten som 
ingen annan, säger han. Han berättar att där funnits 
många tekniska detaljer som bara han vet om, och att 
han även har observerat flera egenheter i skrovet, som 
fått honom att tro att de som en gång kom med den 
från Baltikum har byggt den i smyg i skogen inför 
flykten. Dels för att det är ett väldigt kraftigt bygge, 
dels för att de som byggt den verkar ha tagit vad de 
kommit över när de spantat den; de vuxna träspanten, 
som varvats med basade och järnnitade askspant, var 
alldeles krokiga och omaka. Sedan var där också ett 
hål i originalförstäven, som var karakteristiskt för de 
estniska båtarna, som brukade dras upp på land. På 
samma sätt kan den påtagligt flata bottnen vara en 
anpassning till de grunda estniska stränderna. Andra 
egenheter var att den översta bordgången utgjordes 
av tre bord, som med laskar förenats till ett bord mot 
stäven (ett mindre vanligt sätt att bredda en bordgång 
och därigenom få en båt utan så mycket språng att bli 
tillräckligt bukig), och att bordhalsarna på de bägge 
skrovsidorna under vattenlinjen inte anslöt parvis till 
stävarna utan lite ”huller om buller”, vilket dock kan 
vara resultat av morbroderns renovering.617

Efter att ha tagit bort de flesta av originaldelarna 
ångrar båtens ägare ibland att han inte dokumenterat 
vad han rev bort. Den nya överbyggnaden kallar han 
själv för ”ett stilbrott” och menar att den kanske kunde 

Bild 9.7. Snipan Linnea, en plastad båt som sägs ha kommit från 
Estland (båt 5). Foto: Alf Brandvold.
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ha gjorts mer tidstypisk för 1930- och 1940-talen, 
men att hans främsta tanke var att slippa använda 
ett kapell. ”Jag har inte varit skonsam men båten är 
bättre i sjön nu”, säger han och tillägger att han också 
har barlastat den med ett ton blytackor, eftersom den 
rullar något kopiöst. Han har även satt i röstjärn och 
skaffat en gaffelrigg från en kronoslup men inte fått 
den på plats ännu.618

Drömmar är en bärande del av träbåtsägandet. 
Drömmen om den perfekta båtsemestern, om att rädda 
en gammal båt från förfall eller om att förverkliga en 
vision om hur den skulle kunna byggas om. Det kan 
också handla om att med hjälp av sin träbåt drömma 
sig bort till ett idylliserat förflutet, när materialen var 
”äkta” och båtarna vackra. ”När jag var ung var det 
här min drömbåt”, berättar båtens ägare och förklarar 
att han tänkte att med den här båten, som han först 
lite romantiskt kallade för Gorm, skulle han kunna 
realisera alla sina båtdrömmar. ”Men numera är det 
snarare en mardrömsbåt”, fortsätter han lite skämtsamt 
och syftar på sina svårigheter att hitta någon som vill 
överta den, och att den för med sig mer arbete och 
kostnader än vad han mäktar med nu för tiden. ”Jag 
är gammal nu och orkar inte byta de spruckna borden 
som är svåra att komma åt bakom rör och annat”, 
säger han och tillägger att han nöjer sig med att täta 
dem, för att plasta bottnen vill han ändå inte.619

När vi talas vid första gången är båtens ägare i 
full gång med att rusta båten inför sommarsäsongen. 
Men när vi hörs av igen fram på senhösten visar 
det sig att han aldrig kom ut på sjön med sin båt. 
Motorblocket gick sönder, och han börjar känna 
viss press, dels eftersom båtklubbar sällan ser med 
blida ögon på strulande träbåtar som blir stående 
på land, dels för att pensionen inte riktigt vill räcka 
till för platshyran. Samtidigt medger han att det är 
svårt att göra sig av med båten efter att ha lagt ned 
så mycket arbete. ”Helst skulle jag vilja att den kom 
till en likadan galning som jag”, säger han.620 Det 

återstår att se om någon sådan dyker upp och byter 
de spruckna borden och det spruckna motorblocket. 
Kanske kommer i så fall vederbörande även att riva 
bort överbyggnader och däck för att börja om från 
början igen, för att skapa sig en egen drömbåt. Så 
som båtens nuvarande ägare själv gjorde och så som 
den tidigare ägaren gjorde före honom.

Ibland kan träbåtslivet, med alla renoveringar och 
alla drömmar som byggs upp och spricker tillsam-
mans med spruckna bord och spruckna motorblock, 
påminna om de berömda japanska tempelkomplexen 
Ise Jingu, som rivs och uppförs igen vart tjugonde år. 
Processen verkar ha pågått i över tusen år och bottnar 
i shintoismens tro på att gudar och de dödas själar 
bebor tingen, men anses också symbolisera att ingen-
ting är beständigt. Eftersom de nya byggnaderna är 
exakta kopior av sina föregångare kan templet sägas 
vara både gammalt och nytt på samma gång. Riktigt 
detsamma kan kanske inte sägas om snipor, och i 
synnerhet inte det här exemplaret som är så kraftigt 
ombyggt att ägaren själv säger att det i stort sett är 
en helt ny båt. Bara vissa bottenstockar och delar av 
bottnen är original, men detta till trots bär den enligt 
sin ägare fortfarande med sig sin historia: ”Den har 
sin själ kvar från Estland. Det känner jag.” 621

Ett ladfynd med en hemlighet
Det händer ibland att hängivna veteranbåtsentusi-
aster i sin jakt efter bortglömda båtar i gamla lador 
och uthus kommer över något som överträffar deras 
förväntningar. Ett sådant fynd gjordes på 1990-talet, 
då två motorbåtsintresserade bröder hade fått nys om 
ett par övergivna båtar som skulle finnas i en lada i 
Hjo invid Vättern. Mycket riktigt visade det sig att två 
äldre motorbåtar, täckta av fågelträck och ett tjockt 
lager damm, sov sin törnrosasömn i ladan. Och vad 
mera var: den ena av dem var uppenbart något all-
deles utöver det vanliga – en lyxig, snabbgående båt 
i mahogny, helt i originalutförande, om än i ganska 
bedrövligt skick (båt 13).622

De två bröderna köpte loss båten av ladans inne-
havare och sålde den sedan vidare till den dåvarande 
ägaren till Råbäcks slott vid Vänerns östra strand. 
Denne var antikvitetsintresserad och tyckte att en 
vacker gammal båt skulle pryda sin plats i hamnen. 
De bägge upphittarna fick i uppdrag att sätta båten i 
stånd igen. Så påbörjades en varsam och tidskrävande 
renovering, där båten under en tid även var uppe vid 
Holmsund utanför Umeå, på ett varv specialiserat på 
mahognybåtar, för att få bottnen renoverad och en 
ny motor insatt.623 Det krävdes cirka 7 000 timmars 
renovering innan Melodi, som båten kom att kallas, 
slutligen var återställd till den pärla den en gång 
varit.624 Men dess historia, var den kom från och vad 

Bild 9.8. Båten som kallats Gunga lätt och Gorm och som dess-
förinnan gissningsvis hade ett estniskt namn (båt 16). Foto: 
Lars Widne. 
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den hade varit med om innan den ställdes undan i 
ladan, var fortfarande ett frågetecken för alla.

Ibland brukar man tala om ”titthål” till histo-
rien. Det är sällan faktiska hål som menas, utan alla 
möjliga slags ting som låter betraktaren få en skymt 
av ett numera svunnet sammanhang. I fallet med 
Melodi var det dock några riktiga hål som visade sig 
bli ingången till båtens forna identitet och historia. 
Det var några hål i skrovsidan – efter renoveringen 
fortfarande skönjbara som ilusade rombiska mahog-
nybitar i den rödskimrande träytan – som pockade på 
uppmärksamhet och som fick ägaren att fundera över 
vad det egentligen var han tittade på, och vad hans 
båt varit med om. För det såg faktiskt ut som om en 
skottsalva genomborrat de tunna mahognyborden. Och 
det såg ut som om någon siktat mot förarplatsen.625

Ägaren diskuterade saken med en expert på svensk 
veteranmotorbåtshistoria, som tyckte båten påminde 
om de Forslundracers, som ritats och byggts på det 
anrika varvet AB Sjöexpress, som under 1900-talets 
första hälft var verksamt på Lidingö. För att kontrollera 
saken visade han några foton av båten för dottern till 
varvsägaren och konstruktören Henning Forslund. 
Hon kände mycket väl igen den och hade en ganska 
märklig berättelse att delge. Hon var i tjugoårsåldern 
i slutet av 1930-talet och början av 1940-talet, när 
båten fanns på varvet, och hon kunde berätta att den, 
tillsammans med flera andra av varvets motorbåtar, 
var inblandad i en hemlig båttrafik mellan Sverige och 
Baltikum. Hon kom väl ihåg hur båtar anlände till 
Sjöexpress alldeles proppfulla med människor surrade 
mot relingen, och hur familjens hus under den här 
tiden var fyllt med äkta mattor, klockor och annat 
som människorna haft med sig och som de behövde 
hjälp att förvara.626

Vidare efterforskningar i Sjöexpress arkiv gav 
vid handen att båten ritats av Gideon och Henning 
Forslund och byggts på varvet. Beställare var Sten 
Dehlgren, chefredaktör på Dagens Nyheter och tillika 
kommendörkapten, som önskade sig en snabbgående 
båt för att pendla mellan skärgården och staden. Den 
11 meter långa och 20 knop snabba båten levererades 
i juni 1939 och döptes till Gladan II. Men Dehlgren 
fick inte möjlighet att njuta så mycket av sin båt som 
han hade hoppats. Redan några månader efter leveran-
sen bröt andra världskriget ut och bensinransonering 
infördes. Snart stod det klart att kriget skulle hålla i 
sig. Båten lades upp i Sjöexpress vinterförvaringsskjul 
i väntan på bättre tider.627

Hur det sedan kom sig att Gladan II istället för att 
ägna sig åt glada båtfärder i skärgården blev indragen 
i livsfarliga smuggelfärder mellan Sverige och Estland 
är en välbevarad hemlighet, åtminstone i Sverige. I 
amerikanska arkiv avslöjas dock en del intressant 
information om båtens fortsatta värv.628

I början av 1944 bildades på initiativ av president 
Roosevelt den amerikanska myndigheten Krigsflyk-
tingbyrån (War Refugee Board), med uppdrag att 
försöka rädda judar och andra offer för naziregimen 
samt att stötta motståndsrörelserna i de tyskockupe-
rade länderna.629 I egenskap av ett neutralt land, som 
samtidigt fort löpande anpassade sig till förskjutningen 
i makt balansen och som efter att ha stoppat den tyska 
permittenttrafiken var angeläget om att förbättra rela-
tionerna till USA, blev Sverige en viktig samarbets-
partner för byråns europeiska räddningsaktioner.630

Efter att ha stämt av med svenska myndigheter 
huruvida Krigsflyktingbyrån kunde få grönt ljus att 
verka i Sverige utsågs finansattachén Iver Olsen, som 
också var knuten till den amerikanska underrättelse-
tjänsten, till organisationens ombud. Denne etable-
rade omgående tre evakueringskommittéer för de 
ockuperade baltiska staterna. Ansvaret för att leda det 
estniska projektet gick till Heinrich Laretei, den tidi-
gare attachén vid den stängda estniska beskickningen i 
Stockholm, som i sin tur värvade två flyktingar, överste 
August Rattiste och redaktören Jaan Ots. Dessa hade 
eftertraktade erfarenheter för uppdraget, eftersom de 
var engagerade i den estniska motståndsrörelsen och 
i den hemliga trafik mellan Sverige och Estland som 
redan pågick inom ramen för olika sammanslutningar 
av estniska flyktingar i exil.631

Krigsflyktingbyråns estniska projekt var projekterat 
till tre månader och hade en budget på 110 000 kronor 
(vilket idag skulle motsvara drygt 2,3 miljoner).632 
Den ursprungliga ambitionen var att rädda omkring 
300 tjeckiska och franska judinnor som befann sig 
i Tallinn som sexslavar åt den tyska armén. Sonde-
ringar i Estland gav dock vid handen att detta var så 
gott som omöjligt, varför hämtningsverksamheten 
primärt inriktades mot politiker och intellektuella 
med familjer, vilka ansågs kunna spela en viktig roll 
i ett återupprättat Estland.633 Parallell med de huma-
nitära insatserna var även tanken att för amerikansk 
räkning samla in information om den politiska situ-
ationen i Baltikum, om det tyska försvaret och om 
Sovjetunionen – något som skedde i samarbete med 
svensk och engelsk underrättelsetjänst.634

Redan under försommaren 1944 drog projek-
tet igång på allvar. Listor över lämpliga människor 
att rädda upprättades, och en estnisk organisation 
etablerades på plats i Estland/Ostland för att med 
hjälp av lokala fiskebåtar föra ut dessa till de hemliga 
hämtningsplatserna. För den vidare transporten till 
Sverige inköptes två snabb gående motorbåtar som 
låg uppställda vid Sjöexpress varv. Varvet fick i upp-
drag att snabbt rusta dessa för det nya uppdraget, 
vilket bland annat inkluderade uppgiften att måla de 
blanklackade skroven grå, så att de skulle vara svårare 
att upptäcka under sina nattliga expeditioner. Den 
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estniske sjökaptenen Heinrich Rang utnämndes till 
befäl, en besättning av estniska flyktingar rekrytera-
des och som mekaniker anlitades en desertör från det 
tyska flygvapnet.635

Den mindre båten, en öppen racerbåt som döpts 
till OK, visade sig dock tåla sjön dåligt. Efter några 
stötiga turer över havet, som resulterade i en del brutna 
armar, kom därför verksamheten helt att vila på den lite 
större och ruffade båten – Dehlgrens Gladan II – som 
Ots och Rattiste införskaffat för 26 000 kronor (mer 
än en halv miljon omräknat till dagens penningvärde) 
och som också kallades OK. Denna båt opererade 
sedan från Nynäshamn, med svenska myndigheters 
och den lokala polisens tysta medgivande och tan-
kad med bränsle som köpts med kuponger från den 
svenska underrättelseenheten C-byrån.636

Under sommaren och den tidiga hösten 1944 
genomförde OK-båtarna tillsammans åtminstone sex 
fullbordade hämtningsresor till Estland i Krigsflyk-
tingbyråns regi. Den sista resan till Estland gjordes 
de sista dagarna i slutet av september och syftade 
till att rädda den estniska underjordiska regeringens 
medlemmar.

Expeditionen gick dock inte som planerat. Vid det 
laget hade Tallinn fallit, den ryska armén ryckt fram 
till kusten och fronten hade flyttats ut till Ösel, där 
intensiva strider pågick på stränderna. Föga förvå-

nande vägrade det vanliga manskapet på OK att ge 
sig in i detta getingbo, och en ny besättning måste 
rekryteras. I farvattnen kring Dagö råkade man sedan 
ut för propellerhaveri, vilket ledde till ytterligare 
förseningar. När OK väl var framme vid det utsatta 
målet, Matsalviken på estniska fastlandet mellan 
Dagö och Ösel, visade det sig att man kommit för 
sent. De väntande regeringsmedlemmarna hade redan 
tagits till fånga – endast en av dem hade lyckats und-
komma och kunde ta sig ombord på OK. Brist på 
flyktingar som ville följa med tillbaka var det ändå 
inte. När OK satte kurs mot Sverige igen trängdes 
fler än 50 personer ombord på den 11 meter långa 
motorbåten.637

En av dem som denna dag befann sig på den all-
deles flacka och bara knappt två kilometer långa ön 
Hanikatsi laid mellan Dagö och Ösel, där OK gjorde 
ett strandhugg, var nioårige Mare Zastrov. För hennes 
del hade flykten börjat ett par veckor tidigare, i en 
by söder om Tallinn där hon satts i säkerhet hos sin 
mormor och morfar. Plötsligt en dag hade folk kommit 
rusande och ropat att ryssarna hade brutit igenom 
fronten, som man hört mullra i fjärran under hela 
sommaren. Nu var de bara 20 kilometer bort och skulle 
snart vara framme i byn. Mare skjutsades omgående 
med häst och vagn till tågstationen för vidare resa till 
Tallinn, där hon återförenades med sin familj, som 

Bild 9.9. Den snabbgående OK (numera Melodi) genomförde för den amerikanska Krigsflyktingbyråns räkning flera hemliga smugg-
lingsresor mellan Sverige och Estland (båt 13). Foto: Anneli Karlsson, Sjöhistoriska / SMTM.



räddade båtar

151

bestod av mamma, som var lärarinna, den femåriga 
lillasystern Tiiu och pappa, som var doktor till yrket 
men som under de senaste månaderna hållit sig gömd 
i skogen för att undvika tysk militärtjänstgöring.638

Bara ett par dagar innan den sista sovjetiska bomb-
räden över Tallinn inleddes och huvudstaden föll 
fortsatte flykten. Under de här dagarna försökte alla 
komma iväg från Tallinn, berättar Mare, som minns 
hur sårade tyska soldater bars ombord på de tjusiga 
evakueringsfartygen som skulle till Tyskland. Hennes 
familj valde att söka sig till den västra kusten och tog 
därför tåget till den lilla staden Hapsal, för att därifrån 
försöka komma med någon båt över havet. Än idag 
minns hon den enorma trängseln på tåget och har 
en klar bild av hur missnöjd hennes lillasyster blev 
över att placeras i en kolbox. Från Hapsal, där nattligt 
utegångsförbud rådde, kommer hon särskilt ihåg att 
sovjetiska soldater med asiatiska drag stod utposte-
rade i varje gathörn och att familjen fick övernatta 
hos främlingar, i vardagsrummet i en liten stuga.639

När familjen var framme vid Estlands västkust 
återstod ännu den sista och svåraste etappen; det gällde 
att finna en båt som kunde ta dem med över havet. 
Mare minns hur de febrilt letade efter en transport, 
hur de sprang de omkring och frågade, och på något 
vis lyckades få komma med en liten båt som tog dem 
till en ö en bit utanför kusten. Det såg festligt ut 
med minorna som guppade omkring dem i vattnet 
under färden, tyckte Mare, som inte riktigt förstod 
det hotfulla i situationen.

Ute på den lilla ön var det fullt av små båtar över-
allt, och det myllrade av folk, som precis som hennes 
egen familj sökt sig till havsbandet i hopp om att få 
plats i någon båt. Livliga diskussioner pågick om 
de åtråvärda båtplatserna. Hennes pappa, som var 
fågelskådare, hade fått med sig sin kikare, ett par 
gummistövlar och en karta över Dagö och Ösel. 
Detta var hett eftertraktad utrustning för flykten och 
gjorde att han lyckades förhandla till sig en plats i en 
liten båt som snart skulle ge sig av. Tanken var att han 
skulle ha med sig yngsta dottern Tiiu, eftersom hon 
kunde få plats i hans knä, men i villervallan blev de i 
slutänden kvarglömda och kom aldrig med båten.640

När Mare vaknade nästa dag var familjen plötsligt 
ensam på ön; alla hade gett sig av i skydd av mörkret. 
Mare minns hur hennes mamma sprang fram och 
tillbaka utmed stranden för att leta efter någon båt. 
Till sin förvåning träffade hon då en man som sa att 
han hade kommit på uppdrag av USA (Eerik Laid, 
tidigare chef för Folkminnesmuseet i Tartu). Han hade 
under ett års tid varit verksam inom Estniska byrån 
i Helsingfors där han fungerat som nyckelperson för 
kurirtrafiken över Finska viken, och, efter den finsk-
ryska separatfreden, för överföringen av ester från 
Finland till Sverige. Därefter hade han vistats illegalt i 

Estland och hämtats till Sverige med OK, men valt att 
följa med på det nästföljande hämtningsuppdraget.641

Så kom det sig att hela Mares familj fick komma 
ombord på den snabbgående motorbåt som genom ett 
under verkade ha dykt upp från ingenstans. Kvinnor 
med småbarn placerades i skydd under tak, minns 
Mare, i mitten av sittbrunnen placerades bagaget och 
däromkring övriga människor. Själv fick hon inte plats 
inne i båten utan hamnade i sittbrunnen tillsammans 
med sin pappa. Det blåste hårt och ett fat gick runt 
för passagerarna att kräkas i. Motorn stannade vid ett 
par tillfällen under överfarten, så att de drev redlösa. 
Men när de närmade sig den svenska kusten togs de 
ombord på en svensk militärbåt, där Mare fick varm 
choklad och bröd.642

Den hämtningsresa mellan Sverige och Estland som 
Mare och hennes familj var med på skulle bli den sista 
med OK, i alla fall i Krigsflyktingbyråns regi. När den 
tyska kontrollen över de egna leden började rämna i 
slutet av september, tog byrån beslutet att stoppa all 
sin båttrafik till Baltikum för att undvika att flyende 
nazistkollaboratörer kom ombord på hämtnings-
båtarna. Från och med oktober månad sändes inga 
fler båtar till Estland.643

Då det baltiska räddningsprojektet summerades 
konstaterade Krigsflyktingbyråns representanter i 

Bild 9.10. Lagningarna efter kulhålen i skrovsidan avtecknar sig 
som ilusade romber i skrovsidan (båt 13). Foto: Anneli Karlsson, 
Sjöhistoriska / SMTM.
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Sverige nöjt att det estniska delprojektet fungerat 
särskilt väl – mycket tack vare de snabbgående motor-
båtarna. Vid ett tillfälle hade visserligen den mindre, 
öppna racerbåten styrt rakt in i ett svenskt minfält 
och hejdats av marinpolisen, och vid ett annat tillfälle 
hade den större OK, fullastad med flyktingar, råkat 
ut för hårt väder och varit nära att förlisa, men i sista 
stund undsatts av ett svenskt marinfartyg. Flera gånger 
hade även samma båt upptäckts och beskjutits av 
tyska ubåtar och patrullfartyg. Men i jämförelse med 
expeditionerna till Lettland och Litauen, som till stor 
del förlitade sig på mindre och långsammare båtar 
som flyktingarna själva anlänt med, var detta ändå 
bara smärre incidenter. Medan omkring en tredjedel 
av den besättning som byrån sänt till Lettland hade 
dödats eller tillfångatagits, och flera båtlaster med 
flyktingar sänts till koncentrationsläger, återvände 
samtliga båtar och alla ombordvarande i livet från 
Estlandsturerna.644

Även om Krigsflyktingbyråns estniska räddnings-
projekt på många sätt var lyckat var det jämförelsevis 
få personer som räddades från just Estland. Ändå var 
det jämförelsevis få ester, inte fler än 250 personer av 
sammanlagt 1 200 räddade balter (ungefär hälften män, 
hälften kvinnor och barn), som räddades med Krigs-
flyktingbyråns båtar. Det förhållandevis ringa antalet 
förklarades med svårigheterna att införskaffa tillräckligt 

med bränsle. Därutöver hade Krigsflyktingbyrån valt 
att vika några av resorna för den svenska C-byråns 
behov av underrättelsearbete (detta eftersom de stöt-
tat verksamheten med bland annat bränsle kuponger, 
vapen och tyska identitetspapper) och även vid några 
tillfällen lånat OK till den estniska motståndsrörelsen 
för kurirresor med brev, radio utrustning med mera. 
Men, menade Krigsflyktingbyrån, utöver de människor 
som hade räddats med byråns egna båtar, måste man 
också beakta att byrån genom sin verksamhet skapat 
bättre möjligheter för andra hämtningsinitiativ, genom 
vilka minst lika många människor kunnat räddas.645

En av dessa andra organisationer som upprätthöll 
trafiken mellan Sverige och Estland var Estniska kom-
mittén, som bildats av estniska flyktingar i Stockholm 
våren 1944. Syftet med kommittén var att få till stånd 
en estnisk tidningsutgivning och att genom kontakter 
med svenska myndigheter stötta både de nyanlända 
landsmännen i Sverige och motståndsrörelsen i hem-
landet. I början av september bildades inom kom-
mittén även en ”flyktingtransportkommission”, som 
köpte och hyrde in båtar för trafiken över Östersjön.

Tidigt i oktober ansökte Estniska kommittén om 
upprepat utresetillstånd för ett tiotal båtar, vilka man 
ämnade resa till Estland med via Sandhamn. En av 
de båtar som beviljades passersedel var OK, med en 
besättning på tre man samt kapten Rang – samme 

Bild 9.11. Kikaren som Mares pappa medförde under flykten, och som nära nog fick delar av familjen att fly med en mindre båt. Foto: 
Anneli Karlsson, Sjöhistoriska / SMTM.
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Rang som redan tidigare fungerade som befäl på OK. 
Planen var att de utsända båtarna, som ett sista upp-
drag, skulle hämta de samarbetspartner som organiserat 
de hemliga förbindelserna från den estniska sidan, 
bland annat genom att se till att de människor som 
skulle hämtas befann sig på rätt plats i rätt tid. I det 
kaos som vid det här laget rådde vid Estlands kust, 
med tilltagande flyktingströmmar och stridigheter, 
lyckades dock inte dessa lokaliseras. Istället återvände 
båtarna fulla med andra flyktingar, som på vinst och 
förlust sökt sig till Ösel och småöarna utanför i hopp 
om att bli räddade av någon uppdykande båt.646

Vem som i formell mening stod som ägare till OK 
under denna resa, som bara genomfördes några få dagar 
efter Krigsflyktingbyråns sista expedition med båten, 
är något oklart. Men någon gång under hösten 1944 
övertogs OK av kapten Rang. Eventuellt ingick inte 
den sexcylindriga 165 hästkrafters Kermathmotorn 
i köpet, för under vintern lät han Sjöexpress varv 
installera en lite mer anspråkslös motor i den, en 80 
hästkrafters Albinmotor.647

Under våren låg sedan båten i Göteborgs hamn, 
där den beslagtogs av svenska myndigheter. Beslaget 
bestreds av Rang som hävdade att båten förvisso 
anlöpt från Estland, men att båten från början var 
svensk och att Sovjetunionen därför inte kunde göra 
anspråk på den. Ärendet blev lätt besvärande när 
båtens bakgrund och de tidigare ägarförhållandena 
började gå upp för myndigheterna, som inte gärna 
ville dra den sovjetryska flyktingbåtdelegationens 
uppmärksamhet till fallet och väcka mer irritation i 
Sovjet kring Sveriges agerande i flyktingfrågan (även 
om Sovjetunionen genom egna underrättelser var 
väl införstådda i vad som förevarit). Beslaget av OK 
hävdes omgående.648

Vad som därefter hände med OK är oklart. Under 
turerna kring beslaget våren 1945 framkom att Rang 
träffat överenskommelse om att sälja båten vidare till 
AB Bröderna Wallström i Fiskhamnen i Göteborg och 
redan erhållit handpenningen. 1946 såldes den hur 
som helst vidare till direktören, konsuln och redaren 
Albert Billner i Göteborg, vars verksamhet kretsade 
kring kolimport. Men därefter försvinner spåren, 
fram tills båten påträffades i ladan.649

Numera är båten tillbaka på ostkusten igen, fak-
tiskt inte särskilt långt från sina gamla farvatten från 
den tid då den användes för utryckningar till Est-
land. Den nuvarande ägaren har haft båten i sin ägo 
i över tio år och fortsatt den minutiösa omvårdnad 
som den tidigare ägaren lade grunden för, med stor 
omsorg om detaljer och med en förkärlek för tids-
typiska material. Bakom paneler och speglar gömmer 
sig modern navigationsutrustning, kyl, tvättfat och 
spis, en stereo och en gammaldags toalett, alltihop så 
diskret installerat att det knappt syns. I sittbrunnen 

finns nytillverkade lädersitsar stoppade med hästtagel 
och båten är även utrustad med en egen servis, med 
porslin, glas, silverbestick och servetter som det står 
Melodi på. Båtens födelsedag brukar uppmärksammas 
med kalas och ibland även någon extra behandling 
för båten. Efter en fem år lång kamp med kommu-
nens bygglovsenhet har Melodi även ett alldeles eget 
båthus, anpassat just efter hennes mått och behov.650

All denna omsorg var ett absolut villkor för att 
den tidigare ägaren överhuvudtaget skulle gå med på 
att sälja sin nyrenoverade båt vidare. Den nuvarande 
ägaren hade under flera års tid sökt efter en unik 
veteranmotorbåt och föll direkt för Melodi. Men det 
var först efter en lång intervju, där den dåvarande 
ägaren noga förhörde sig om hur båten skulle tas 
omhand, som affären kunde göras upp. ”Det är ett 
stort ansvar att ta sig an en sådan här båt”, förklarar 
den nuvarande ägarens båtskötare, som egentligen bor 
i England men som är i Sverige ungefär två veckor 
varje månad för att ta hand om Melodi och familjens 
andra båtar. ”Det du lägger ned på en sådan här båt 
får du aldrig igen av en köpare. Det handlar om att 
förvalta den tills nästa ägare, och nya generationer, 
tar vid.” Han brukar skoja med Melodis ägare och 
säga: ”Du vet, du är inte ägare, du förvaltar henne 
bara. Den här båten kommer att överleva oss alla.” 651

Till vardags används båten som den passbåt hon 
är, för att transportera sin kappseglingsintresserade 
ägare fram och tillbaka till kappseglingar, för att skjutsa 
barnen till seglarskolor eller ta ut familjen, vänner 
eller affärsbekanta på turer i skärgården. Någon vidare 
högsjöbåt är det dock inte, förklarar båtskötaren, som 
menar att den enkom är designad för att vara snygg 
och inte för att ta sjön bra. När det går vågor sköljer 
det över och man blir rejält blöt, berättar han och 
tillägger att det inte kan ha varit roligt att färdas till 
Estland: ”hon är verkligen inte är lämpad för den 
sortens turer.” 652

Sedan några år tillbaka har Melodi fått sällskap av 
sin systerbåt, den lite mindre racerbåten Scout, som 
färdigställdes på Sjöexpress varv samma månad som 
Melodi (även Scout lades upp på varvet vid krigsut-
brottet men såldes 1945 till Danmark).653 Fastän det 
egentligen inte behövdes en båt till i hushållet var det 
en självklarhet att köpa Scout när hon dök upp, tyckte 
ägaren. För fastän hans intresse för Melodi inte i första 
hand utgår från båtens historia utan snarare bottnar 
i att det är en så vacker båt, menade han ändå att de 
bägge båtarna hör samman, eftersom de vuxit fram 
tillsammans, sida vid sida på varvet.654

Sedan Scout kom till familjen har Melodi kommit att 
användas lite mindre. Kortare kvällsturer efter jobbet 
görs med fördel med Scout, som är den snabbare och 
smidigare av de två. Men även om Melodis ägare inte 
har så mycket tid att använda båten tycker han mycket 



de små båtarna och den stora flykten

154

om att sitta i den, eller att bara gå ned till båthuset 
och titta på sin båt, berättar båtskötaren. Och själv 
har han full förståelse för det. Han tycker själv om att 
tillbringa tid med ”the ladies”, som han kallar dem. 
Men Melodi brukar spöka för mig, säger han, ”she 
is haunted, but in a nice way”. Han berättar att hon 
har en märklig förmåga att absorbera tiden och att 
det har hänt honom flera gånger att hon totalt fått 
honom att tappa tidsuppfattningen: ”Man tror att 
man ska spendera en timme med att dona med något 
och när man tittar på klockan har tre timmar gått.” 655

Timmar och år försvinner iväg, men båtarna rör 
sig för den skull inte nödvändigtvis längre bort från 
sitt förflutna. Även om de inte själva har förmågan 
att minnas är de ändå bärare av minnen, av materi-
ella minnen och ledtrådar, urskiljbara i själva skrovet. 
Hos Melodi, det hemlighetsfulla ladfyndet, fanns de 
karakteristiska linjerna, som lät sig härledas tillbaka 
till en namnkunnig konstruktörs penna. Samtidigt 
fanns även skotthålen, som indikerade att båten varit 
med om händelser som måste sägas vara mycket ovan-
liga för en svensk fritidsbåt. Det var tack vare båtens 
bevarade originalutförande som den kändes igen av 
varvsägarens dotter och kunde knytas till krigsårens 
hemliga trafik mellan Sverige och Estland. Och med 
utgångspunkt från dess yttre kunde även Mare efter 
mer än 80 år känna igen den för henne obekanta båt 
hon mindes från sin egen flykt. ”Precis så såg den ut, 
fast grå, och här satt pappa och jag”, säger hon, när 

jag efter att ha hört hennes berättelse visar ett nytaget 
fotografi av Melodi (mycket riktigt visar sig familjen 
Zastrov finnas med på Krigsflyktingbyråns namnlistor 
över hämtade personer).656

Allt detta är exempel på minnen som liksom kom-
mit på drift från själva båten, men som också kunnat 
hitta tillbaka till den, just därför att de, precis som 
Scout och Melodi, hör ihop, genom att de delar ett 
gemensamt förflutet. Man kanske skulle kunna säga 
att båtens historia i någon mån fortfarande sitter i 
väggarna, eller, i det här fallet, i mahognyskrovet.

Sällskapsbåtar
Det är slående att alla dessa båtägare, som själva 
”räddat” eller som förvaltar en tidigare ”räddad” båt, 
har utvecklat ett mycket nära förhållande till dessa 
båtar. Trots olika resurser och utgångslägen har de 
investerat mycket i dem och drivs av en stark vilja att 
bevara dem. Flera har uttryckt tanken att det är ett 
stort ansvar och ett långsiktigt åtagande att slå följe 
med en sådan här båt, och att de känner ett ansvar 
för båtarna som förpliktigar och binder dem samman.

Ändå är det bara en av båtarna som är vad man 
skulle kalla pietetsfullt renoverad, och som skulle 
kunna hävda sig som kulturarv, i mer strikt bemär-
kelse (som auktoriserat kulturarv657). Och det är bara 
en av båtarna, en annan av dem, som har räddats just 
på grundval av att den hålls för en estnisk flyktbåt. 

Bild 9.12. När det visade sig svårt att evakuera judar koncentrerades Krigsflyktingbyråns estniska projekt istället kring hämtning av intel-
lektuella. Mares mamma var gymnasielärarinna och medförde sitt arbetsbevis under flykten. Foto: Anneli Karlsson, Sjöhistoriska / SMTM.
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De övriga har i första hand tagits om hand därför att 
de väckt ägarnas gillande såsom trevliga och vackra 
båtar. Ursprunget har – med ett undantag – varit av 
underordnad betydelse vid själva övertagandet. Men 
historien har ändå fortsatt att vara närvarande, trots 
mer eller mindre omfattande renoveringar. Den har 
gett sig till känna som sprickor och lagningar, som 
vindor och kulhål. Som en del av båtens personlighet, 
eller, om man så vill, dess ”själ”.

De renoveringar som de förmodade flyktbåtarna 
varit föremål för har i samtliga fall varit omfattande 
– ibland till den grad att man kan ifrågasätta om de 
verkligen är ”samma” båtar som de var tidigare; om 
autenticiteten försvinner i takt med att del efter del 
byts ut, och om ”flyktbåten” i förlängningen riskerar 
att byggas bort. Men omsorgen om autenticiteten 
behöver i ett renoveringssammanhang inte bara vara 
inriktad mot bevarande av originalmaterial, utan 
kan även ta sig andra uttryck. Till exempel kan den 
vara inriktad mot att återskapa ett originalutförande, 
den kan prägla val av tillvägagångssätt, material och 
metoder eller ta fasta på båtens idé – hur den är tänkt 
att användas och hanteras.658

Vad som framstår som tydligt utifrån exemplen 
med de ”räddade” flyktbåtarna är däremot att de 
konfrontationer med originalmaterialet som renove-
ringsarbetet medfört – och som ibland även inneburit 
att det avlägsnats – har varit viktiga för att båtarna 
skulle aktualiseras som förmodade flyktbåtar och för 
att ägarna skulle ta till sig kunskapen om det. Snarare 
än att bygga bort ”flyktbåten” tycks renoveringarna ha 
medfört ett närmare förhållande mellan ägaren och 
båten, samt mellan ägaren och båtens historia. De här 
båtarna har på många vis gått från att vara objekt till 
att vara en sorts subjekt; de har blivit individer med en 
unik historia och med nära relationer till sina ägare. 
Det är också noterbart att dessa ibland talar om sina 
båtar nästan som om de vore besjälade.

En forskare som ägnat stort intresse åt frågan 
om människans nära förhållande till ting och andra 
varel ser är biologen och vetenskapsteoretikern Donna 

Haraway. Ett exempel hon ofta återkommer till är 
samspelet mellan hunden och människan, vilket 
bland annat kommer till uttryck i agilitysporten, 
där bägge parter är precis lika oumbärliga. Under 
sådana förhållanden blir människan och hunden 
en sorts kompanjoner eller partner, som hon kallar 
för ”sällskapsarter”. Men konceptet sällskapsarter 
inskränker sig inte bara till husdjur, utan kan även 
omfatta andra organismer eller ting, som till exempel 
bakterierna som frodas i våra kroppar och har direkt 
betydelse för vårt välmående eller kryckorna som 
kommit att fungera som den funktionsnedsattes ben. 
Det handlar, menar Haraway, om ett reciprokt för-
hållande, där mänskliga och icke-mänskliga subjekt 
blir till i relation till varandra, en relation som hon 
kallar ”samtillblivelse”.659

Att bli med båt, med flyktbåt eller bara träbåt, 
kan innebära starten på en sådan relation. I vissa fall 
kan man nog tänka på dessa ”räddade” båtar som ett 
slags sällskapsart, eller ”sällskapsbåtar”, som båtägaren 
delar en inte oansenlig del av sin tillvaro med, där ett 
samspel uppstår och där konturerna mellan båten och 
dess ägare i någon mån luckras upp i vissa situationer. 
Alla som känt hur en båt svarar på rodret har nog 
upplevt hur den kan kännas som en förlängning av 
den egna kroppen. Samtidigt kan människan också 
bli en förlängning av båten, som till exempel när dess 
bottenfärgskemikalier tränger in i våra kroppar och 
koloniserar våra celler.

Med inspiration från Haraway är det lätt att se hur 
flyktbåten, som ”sällskapsbåt”, rent konkret griper in 
i sin ägares och de båtburnas liv. Hur båtarna blivit 
flyktbåtar genom att de forslat flyktingar, samtidigt 
som dessa i sin tur blivit flyktingar genom att de 
tagit plats i båtarna. Hur båtarna sedan fått nya ägare 
som blivit just båtägare – med allt vad det innebär – 
genom sitt innehav av en båt, medan båtarna blivit 
fritidsbåtar, genom att ägarna investerat sin fritid i 
dem, eller, om man så vill, genom att båtarna fyllt 
denna tid med innehåll. Vi blir vad vi är genom våra 
båtar, och vi vore inte desamma utan dem.
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kapitel 10

Varaktigt övergiven

given. Dessutom ska minst 150 år ha passerat sedan 
den tillkom, eller, ifråga om vrak, förliste. Alla andra 
lämningar som uppmärksammas av den arkeologiska 
kulturmiljövården blir alltså ”möjlig fornlämning”, 
om dateringen är osäker, eller ”övrig kulturhistorisk 
lämning”.

Att en lämnings kulturhistoriska och vetenskap-
liga värden inte bara har med hög ålder att göra säger 
sig självt. Parallellt med framväxten av det samtids-
arkeologiska fältet och allmänhetens stora intresse för 
mer sentida kulturmiljöer präglade av övergivenhet, 
som till exempel torpgrunder eller skeppsvrak, har 
kulturmiljövårdens bortseende från de yngre läm-
ningarna blivit mer problematiskt. Parallellt med 
150-årsgränsen finns därför sedan 2014 en paragraf i 
kulturmiljölagen som säger att även yngre lämningar 
kan få fornlämningsstatus, om det finns ”särskilda 
skäl med hänsyn till lämningens kulturhistoriska 
värde”. Det är en möjlighet som föregåtts av åratal 
av utredningar och diskussioner, där just vrak ofta 
varit i fokus för samtalet.661

I januari 2020 hade ungefär en tredjedel av lan-
dets länsstyrelser tillämpat möjligheten att fornläm-
ningsförklara lämningar som befann sig på ”fel” sida 
av 150-årsgränsen. Så har en masugnslämning, en 
hytta, ett område med skogsbrukslämningar och ett 
med fossil åkermark, ett antal milstenar (i två län), 
sju ångfartyg liksom fyra andra fartygsvrak samt ett 
sjunket flygplan klassificerats som fornlämningar 
efter särskilt beslut.662

Flera av de båtar som idag pekas ut som flyktbåtar 
är just varaktigt övergivna och skulle därmed kunna 
sägas utgöra del av det kulturlandskap som brukar 
räknas till arkeologins intressesfär. Det gäller de båtar 
som dragits upp på land och lämnats att förfalla sedan 
de tjänat ut, som till exempel den på Järflotta. Det 
gäller också de som strandat eller blivit obrukbara 
till följd av ålder eller yttre krafter, på Ormön och 
Hammarudden och i Vikstadar, Tubod och Sjaustru. 
Några som man hade kunnat tro var just varaktigt 
övergivna har däremot visat sig möjliga att ta i bruk 
igen; så har en sjunken båt i Karlskrona bärgats och 

Det tar inte lång tid innan frågetecknen börjar hopa 
sig kring en övergiven båt. Dels för att minnet trots 
allt är så kort, dels för att övergivna ting har en sär-
skild förmåga att sätta fantasin i rörelse. Övergivna 
platser, där spåren av något förgånget fortfarande är 
i högsta grad levande, kan dessutom engagera betrak-
taren på ett mer känslomässigt plan. Oavsett om det 
rör sig om spisrösen och gamla äppelträd i skogen 
eller om båtar – som antingen sjunkit till botten, 
håller på att nötas sönder på någon karg strand eller 
sakta blir till mull i en fuktig strandsluttning – har 
sådana här miljöer en särskild attraktionskraft och 
förmåga att skapa melankoliska sinnesstämningar. I 
På diktens vägar genom Sverige skriver författaren och 
poeten Tom Hedlund: ”Just den försvinnande texten 
i landskapet kan vara oerhört suggestiv: ödegårdar, 
igenvuxna odlingslotter, övergivna banvallar, tömda 
industribyggnader. Det som berövats sin praktiska 
funktion kan få nya funktioner som meddelanden 
från det förflutna och som stämningsinslag av stor 
täthet i nuet.” 660

Övergivna båtar – nedbrutna, namnlösa och ofta 
utan känd historia – delar många likheter med sam-
hällets kanske mest vördade historiska spår: fornläm-
ningar. De är ofta anonyma, men genom registrering, 
inmätning och klassificering kan ändå ett sammanhang 
skapas omkring dem, där de erkänns och ”blir något”, 
åtminstone i antikvarisk bemärkelse. De blir en del av 
kulturmiljön och kulturhistorien. Att vara övergiven 
är i dessa sammanhang närmast en merit, eftersom det 
först är då de kan bli en del av det officiellt erkända 
arkeologiska kulturarvet. Rent hypotetiskt skulle 
en sådan här båt, om den var känd för kulturmiljö-
vården, kunna sälla sig till den lämningstyp som går 
under beteckningen fartygs- eller båtlämningar och 
klassificeras som ”övrig kulturhistorisk lämning”.

”Övrig kulturhistorisk lämning” är en kategori 
som bygger på den antikvariska bedömning som görs 
för att skilja fornlämningar, som skyddas av kultur-
miljölagens (SFS1988:959) bestämmelser, från andra 
oskyddade lämningar. För att en kulturlämning ska 
klassas som fornlämning ska den vara varaktigt över-
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ett halvt bortruttnat strandvrak på Fogdö blivit ett 
renoveringsprojekt (båt 10). Det övergivna tillståndet 
är uppenbarligen inte alltid så definitivt som man 
hade kunnat tro.

För närvarande finns bara två flyktbåtar registrerade 
i Fornsök, en i Gnarps socken utanför Hudiksvallskus-
ten (L1949:2476) och en i Gävle län (dubbelregist-
rerad: L1948:1194 resp. L1951:5277). Dessa är båda 
klassificerade som ”övrig kulturhistorisk lämning”. 
Utöver dessa, och de tidigare beskrivna, finns ytter-
ligare tre oregistrerade båtar, förmodade flyktbåtar, 
som också är just varaktigt övergivna. Förhåller det 
sig kanske med dem som med ”den försvinnande 
texten i landskapet”, som Tom Hedlund talar om? 
Vilka meddelanden från det förflutna kan sådana här 
övergivna båtar i så fall förmedla? Och är det riktigt 
att de fungerar som stämningsinslag i nuet?

Lägga sig till ro
I en skyddad vik på ön Gisslingö i Roslagen, bland 
träd och gräs ett litet stycke ovanför en enkel brygga, 
ligger en odäckad båt uppdragen på land (båt 10). 
Båten har ganska kraftig slagsida. Babordssidan, som 
ligger mot marken, har till stora delar ruttnat bort 
och aktern har fallit sönder och ligger i en liten hög 
på marken. Förpartiet och styrbordssidan är så gott 

som intakt, mycket tack vare en däcksbalk som stöttat 
ett numera bortfallet fördäck. Någon har använt den 
uppdragna båten som förvaringsplats för ett antal 
stockar och timmer, som ser ut att ha blivit över när 
en brygga byggts.

Jag är på platsen för att jag har sett båten kallas 
för flyktbåt i ett inlägg i Facebookgruppen Vi som 
älskar träbåtar! ”Estnisk flyktbåt som efter väl förrät-
tat värv lagt sig till ro på Gisslingö”, stod det. På den 
publicerade bilden syntes en gammal men fortfarande 
någorlunda skrovhel träbåt, i vilken spirande gröna 
växter frodades. ”Den borde konserveras och ställas 
ut som påminnelse över historiens cyklicitet!” har 
någon kommenterat. ”På Gotland vårdas de ömt”, 
menar en annan och en gruppmedlem tillägger: ”Snart 
kommer någon påpeka att renovera den.” Men bilden 
är gammal och sedan den togs har tiden gått ganska 
hårt åt båten. Renovering är inte längre möjligt, och 
någon konservering och utställning är knappast heller 
aktuell. Båten är helt enkelt övergiven.

Om det verkligen är en estnisk flyktbåt som lig-
ger här på Gisslingö är svårt att veta säkert. Mannen 
som kör sjötransporter i området och som skjutsar ut 
mig till ön visar sig också känna till ”Estbåten”, som 
han säger, men vet inget om dess historia. Han som 
publicerade fotot på Facebook gissar att båten kanske 
kom med släktingar till en man med estlandssvensk 

Bild 10.1. Vid en vik på Gisslingö vilar en gammal uppdragen båt (båt 10). Ett stenkast bort finns resterna av en övergiven militärbarack, 
som efter kriget fungerade som bostad åt båtens ägare, en estnisk flykting. Foto: Anneli Karlsson, Sjöhistoriska / SMTM. 
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familjebakgrund som ofta semestrar med sin båt i viken 
(och är son till de tidigare arrendatorerna på ön).663

En man som bodde på ön i början av 1960-talet 
minns däremot vem som då ägde båten. Han kan 
berätta att båten tillhörde en Johannes Hõbemägi, 
som bodde i en militärbarack vid viken och som 
använde båten för fiske. Om den från början kom 
från Estland är osäkert. En detalj som fastnat i minnet 
är att Hõbemägis båt var lite speciell i så mån att den 
vid något tillfälle förhöjts med en extra bordgång.664

Den ende bofaste på ön idag, som växte upp här 
på 1940- och 1950-talet och som flyttade tillbaka som 
pensionär, känner inte till båten, eftersom han numera 
mest håller till på andra sidan ön. Däremot minns han 
att det vid ett tillfälle, en mörk natt under krigsåren, 
kom en båt med estniska flyktingar till Gisslingö och 
att de knackade på i stugan. Han kan också berätta 
att en nyanländ estnisk familj arrenderade det lilla 
jordbruket på ön från slutet av 1940-talet till 1960-
talet. Och även han minns den estniske mannen i 
baracken. ”I viken just där båten ligger uppdragen 
fanns en gammal tom militärbarack från beredskaps-
åren där en estnisk gubbe flyttade in”, berättar han. 
”Det var märkligt, men så var det.” Mannen, som 
hette något som lät som ”Öbbemäki”, fick bli kvar, 
han fiskade lite och verkade klara sig själv i sin ände 
av ön. Den bofaste minns särskilt att esten alltid bar 
svart kostym, och han har en känsla av att de andra 
esterna på ön nog betraktade honom som lite kufisk, 
eftersom han bodde helt ensam, året om, i baracken, 
tills han så småningom kom till ett ålderdomshem 
på fastlandet.665

En titt på resterna av Hõbemägis båt visar att 
det inte rör sig om någon representativ båt för trak-
ten. Inte heller ser den ut som någon typisk båt för 
strömmingsfiske, inte minst eftersom den saknar såväl 
skott för fångsten som anordningar för skötarna. Med 
sina smala bord och distinkta avbärarlist, sina tunna, 
basade spant, sin svagt böjda förstäv och sitt nästan 
raka språng ger den ett elegant intryck och påmin-
ner mer om en varvsbyggd roddbåt än en egentlig 
allmogebåt. I båten anas flera fästen för tofter och i 
det översta relings bordet, som byggts i kravell, syns 
kvadratiska öppningar, roddluckor, för åror. Alltihop 
karakteristiska drag för en liten skeppsbåt eller livbåt 
av äldre modell.

Men tittar man närmare ser man att båten inte alltid 
sett ut på det viset. I båten gömmer sig en annan båt, 
vars relingskant och stamkrafter med förtöjningsring 
fortfarande är synliga från skrovets insida, nedanför 
det översta bordet och under resterna av det numera 
raserade fördäcket. I förstävens övre ände kan man 
också ana en haklask, som visar att den skarvats just 
där den tidigare relingsnivån slutat. Det stämmer 
verkligen, som en av öns tidigare innebyggare minns, 

att Hõbemägis båt haft en extra bordgång. Båten, från 
början en vanlig klinkbyggd snipa med spikade bord, 
har vid något tillfälle förhöjts, och därmed helt kom-
mit att ändra karaktär – åtminstone sett från utsidan.

Kan båten, i likhet med många mindre flyktbåtar, 
ha fått sin extra bordgång för att bättre klara en överfart 
över Östersjön? Det är möjligt, men ombyggnaden 
är samtidigt så fint utförd att det inte bara kan ha 
handlat om att få till ett stänkskydd, eller möjlighet 
att lasta en båt ännu lite tyngre. Kanske är det snarare 
så att båten har anpassats till lokala förhållanden, och 
på samma gång getts en lite elegantare karaktär, med 
inspiration från skeppsfartens småbåtar (på samma 
sätt som båten i Fårö hembygdsförenings ägo (båt 
22) som också förhöjts). Resultatet är en apart båt, 
som fiskebåt betraktad, som sätter fingret på hur svårt 
det många gånger är att typbestämma de båtar som 
figurerar bland de utpekade flyktbåtarna.

Drygt 25 mil längre norrut, på den steniga Mor-
skatsudden utanför fiskeläget Hårte norr om Hudiks-
vall, har en annan gammal båt lagt sig till ro på tryggt 
avstånd från stranden (båt 2). Båten ligger lite för sig 
själv på uddens norra strand, en knapp kilo meter 
utanför fiskeläget och småbåtshamnen. Den ser nästan 
lite ensam ut där den ligger i kråkriset, som om den 
inte riktigt utgjort del av ortens vanliga sammanhang. 
Aktern pekar mot viken, som om den någon gång för 
länge sedan drogs upp på land och sedan lämnades 
åt sitt öde. Någon särskilt lämplig båtplats ser det 
däremot inte ut att vara. Flera stora strandstenar, inte 
helt olika stridsvagnshinder, sticker upp ur det grunda 
vattnet och försvårar uppdragning och sjösättning. 
Några sådana manövrar är dock inte längre aktuella 
för båten. Den vilar på babordsida, som i stort sett 
blivit mull. Några små granplantor har slagit rot i 
vad som en gång utgjort båtens botten och babords 
skrovsida. Det är tydligt att båten legat åtskilliga år 
på platsen. På flygfoton från 1961 kan man ana en 
mörk, båtformad kontur som på senare överflygningar 

Bild 10.2. Båten är förhöjd med en bordgång vilket gett den en 
annan, lite elegantare karaktär än tidigare (båt 10). Foto: Anneli 
Karlsson, Sjöhistoriska / SMTM.
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verkar ha försvunnit in i skuggan, när landet höjts 
och strandvegetationen flyttat fram sina positioner.666

Om det inte vore för en hörsägen i trakten om att 
båten skulle vara en flyktbåt som kom under krigsåren, 
hade nog ingen funnit anledning att fundera i dessa 
banor. Vid en första anblick ser båten nämligen ut som 
vilken skötbåt som helst. Borden är lagda på klink. 
Intimringen visar att den varit försedd med längsgående 
tofter, och förmodligen har den också haft skarndäck. 
Ett liggande knä, tillverkat av ett naturligt krumvuxet 
trästycke, indikerar att där funnits ett tvärskott, even-
tuellt efter en liten klackruff. När båten var i bättre 
skick, på 1970- och 1980-talet, såg den enligt boende 
på orten ut att ha varit försedd med en liten ostagad 
mast. Det enda spåret av framdrivning som syns numera 
är en motorbädd i aktern, och så förstås urtagen för 
propeller och propelleraxel. Själva motorn togs ur för 
ett tjugotal år sedan och har renoverats. Även propellern 
och propelleraxeln har tagits omhand och förvaras i 
den lokala föreningslokalen Hamnstugan.667

Ändå är det något med båten som inte riktigt 
känns bekant. Bägge stävarna är lite för raka – så gott 
som helt raka faktiskt, med en akterstäv som reser 
sig i nästan 90 graders vinkel – och dimensionerna 
är oväntat grova. Båten är uppenbarligen byggd för 
motordrift, men att använda spik istället för koppar nit, 
och att genomgående stadga skrovet med krokvuxna 

spant, känns ålderdomligt på en båt från mellankrigs-
tiden. Dessutom har skrovet spår av vit färg, vilket 
inte verkar ha varit ovanligt på estniska bruksbåtar, 
men däremot sällan förekom på svenska båtar, som 
vanligen var tjärade.

I Facebookgruppen Övergivna platser presenteras 
båtvraket i Hårte som just en flyktbåt som kom under 
andra världskriget, troligen från Estland.668 Men i den 
lokala Facebookgruppen Jättendal går meningarna isär 
om vad det egentligen är för båt. Flera medlemmar 
i gruppen bekräftar att det berättas om en flyktbåt, 
”jag har alltid hört att det är, var, en flyktingbåt från 
Estland”. Någon har istället hört berättas att båten 
först ägts av en säljägare, sedan av den lokala hand-
laren och till slut av en man bosatt några mil längre 
söderut. Andra opponerar sig och påpekar att någon 
fälbåt (för säljakt) kan det hur som helst inte ha varit, 
för det kan man i alla fall utläsa av vrakresterna. När-
mare svaret än så kommer man inte. Jättendalsborna 
konstaterar att de som nog kände till båtens historia 
har gått ur tiden, och nu är det ingen som kan lämna 
säkert besked om varifrån den egentligen kommit.669

Att döma av lokalpressen måste flyktingströmmen 
ha varit ganska påtaglig i trakterna kring Hårte, både 
under och närmast efter kriget. En av flyktvägarna 
från Estland gick via Finland och över Bottenhavet, 
men hit kom även andra flyktinggrupper. Läger för 

Bild 10.3. Ingen minns säkert var den gamla båten på den steniga Morskatsudden i norra Hälsingland en gång kom ifrån, men det 
berättas om en estnisk flyktbåt (båt 2). Foto: Mirja Arnshav.
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finska respektive lettiska flyktingar fanns i de närmsta 
grannsamhällena, och till den milslånga kuststräckan 
däremellan anlände flera båtar med främst finska och 
ingermanländska flyktingar.670 Också det lilla fiskeläget 
Hårte fick besök. I början av augusti 1947 ilandsattes 
sju ingermanländare med en däckad motorbåt, som 
omedelbart vände tillbaka över havet.671

Har den bortmultnande skötbåten på Morskats-
udden verkligen burit flyktingar över havet? Och har 
den i så fall kommit hela vägen från Estland, eller 
kanske från Finland? Att den legat på platsen åtmins-
tone ett halvsekel, och att den inte heller är utformad 
för säljakt, är i alla fall säkert. Det lite annorlunda 
utförandet, tidpunkten för dess övergivande och de 
muntliga uppgifterna om en flyktbåt är pusselbitar som 
mycket väl skulle kunna passa ihop. Precis som båten 
på Gisslingö undandrar sig båten på Morskatsudden 
säkra svar om sitt ursprung. Men mycket pekar mot 
att den kan ha kommit från andra sidan Östersjön 
och att historierna om en flyktbåt faktiskt stämmer.

Smuggling över Bottenhavet
Om somliga båtar dragits upp i skyddade lägen för att 
där sjunka in i det tillstånd som i antikvariskt språk-
bruk kallas ”varaktigt övergiven”, ser andra snarare ut 
som något som havet helt hänsynslöst spottat upp på 

stranden. I havsbandet utanför Hårte, på den isolerade 
ön Grans östra strand, ligger en sådan uppvräkt båt, 
som anses vara en flyktbåt (båt 1). ”Enligt uppgift 
användes båten av ett par estniska bröder för att frakta 
flyktingar från Finland i början av 1940-talet. Den 
kallas därför ’Estbåten’”, står det i Fornsök.

Stranden där båten ligger är stenig, utan läm-
ningar, och horisonten är alldeles obruten. Här har 
vågor och vind fritt spelrum. Någon lämplig plats att 
förvara en uppdragen båt på är det inte. Som båten 
ligger, med sidan mot havet och mitt i den krans av 
strandgods som markerar slutet för vågornas vanliga 
räckvidd, ger den inte heller intryck av att ha dragits 
upp, utan ser snarare ut att ha strandat. I Fornsök 
har den beteckningen L1949:2476 och är kort och 
gott beskriven som: ”Vrak efter båt där endast delar 
av skrovet är urskiljbart.”

Många turister och besökare passar på att fotogra-
fera båten under sin vistelse på ön, eftersom den har 
påtagliga estetiska kvaliteter. Dess konturer avtecknar 
sig tydligt mot den flacka strandlinjen samtidigt som 
den med sina gapande öppningar i skrovsidan bildar 
ett fönster mot det brusande havet. Här saknas den 
lummighet som annars nästan lite förlåtande brukar 
bädda in gamla övergivna båtar. Båtvraket på Gran 
är helt exponerat för väder och vind och bara lite gul 
lav har lyckats få fäste på borden. De rundslipade 

Bild 10.4. Båten vilar för sig själv i strandkanten (båt 2). Längst in i viken ligger fiskeläget Hårte med sitt myller av bodar och båtar. Foto: 
Mirja Arnshav.
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stenarna på stranden under vittnar om de processer 
som havet är kapabelt till.

Fotografier av båten visar en liten klinkbyggd, 
spetsgattad båt, som ligger lite på sidan. Den har en 
påfallande rak men lite utfallande förstäv och en ännu 
mer lutande akterstäv. I båtens ändar syns resterna 
av ett litet däck, som förmodligen avgränsats av en 
sarg. I akterpartiet finns ett tvärskott, vilket indike-
rar att där funnits ett krypin, förmodligen i form av 
en liten klackruff, där också motorn varit placerad. 
Nu när ruffen är borta har resterna av motorbädden 
blottats, och i den aktersta bottenstocken, som även 
burit upp en toft, syns hålet efter propelleraxeln. I 
babords skrovsida gapar ett stort hål, genom vilket 
det öppna havet avtecknar sig, bara några meter bort. 
Rodret, som till för några år sedan låg löst i båten, har 
flyttats och spikats upp på en av öns bodar.

Flera skeppsbrott har genom åren inträffat kring 
den lilla ön, tillika fyrplatsen Gran, som ligger all-
deles ensam en knapp mil utanför Hälsingekusten, 
några kilometer söder om ett fruktat grundområde 
som idag är sälskyddsområde. Bara ett hundratal 
meter från båtvraket som sägs vara en flyktbåt ligger 
resterna av en trålare (L1949:3410), som förliste här 
på 1960-talet.672 Någonstans i djupet utanför väntar 
ångskonerten Umeå som förliste 1856, och vars ena 
livbåt med överlevande kom iland på Gran, fort-
farande på att hittas.673

En annan olycka skedde i november 1944, då en 
finsk båt med två flyktingar och två flyktingsmugglare 
kom ur kurs och drev rakt in i bränningarna vid öns 
sydkust, där den slogs sönder mot klipporna. Männen 
kom i vattnet, men lyckades ta sig iland och upp till 
fyrmästarbostaden. De skeppsbrutna visade sig vara 
tre finska män samt – vilket väckte särskild uppstån-
delse – ”en mongolisk pälshandlare”, en 51-årig man 
med finsk-kinesiska föräldrar som rymt ur fångenskap 
i Sibirien, lyckats ta sig hela vägen till Finland och 
nu, tillsammans med ett sortiment med bland annat 

silverrävcaper, hamnat i brottsjöarna vid den vintriga 
svenska fyrplatsen.674

I dagspressen rapporterades i målande ordalag om 
den dramatiska natten, då folket på ön sökte efter en 
av de skeppsbrutna, som försvunnit i tumultet men 
som i gryningen påträffades välbehållen i fyrmästa-
rens ladugård:

Snöstormen var fortfarande förskräcklig och natt-
mörkret ogenomträngligt. Trots detta begav sig 
fyrmästaren, fyrbiträdet och hans hustru samt fem 
man militär, som befann sig på fyrplatsen, ut för att 
söka efter den fjärde mannen, som man fruktade 
hade omkommit vid landstigningen. Utrustade 
med lyktor gick man skallgång över den bergiga 
och snåriga terrängen ned mot platsen för have-
riet. Genom höga rop sökte man göra sig hörd 
men alla efterforskningar voro förgäves. Man fann 
endast spillrorna av den sönderslagna båten.675

Av lokalpressen framgår också att flyktingar rört sig 
kring ön Gran både under och efter andra världs-
kriget – kanske kan man till och med ana att ön varit 
en nod i flyktingsmugglingen över havet. I början av 
oktober 1944 anlände en båt som framfördes av två 
finnar, som åtagit sig att från en finsk stad frakta över 
ett estniskt par. Fyrpersonalen bjöd såväl flykting-
smugglarna som den flyende kvinnan och mannen 
på mat och vila, varefter de bägge esterna hämtades 
upp för vidare färd mot fastlandet, medan finnarna 
styrde tillbaka över havet.676 Och även efter krigets 
slut fortsatte flyktbåtar att komma. I december 1947 
rapporteras att tretton finska flyktingar – fyra barn, 
fem kvinnor och fyra män – kommit med en finsk 
fiskebåt och satts iland vid Grans fyr, varpå båten for 
tillbaka över havet.677

Även till öns närområde kom flera båtar med flyk-
tingar. I oktober 1944 siktade Sveabolagets Vänersborg 
en natt en liten, svårt läckande farkost, som efter att 

Bild 10.5. På den isolerade ön Gran en mil utanför Hälsinge kusten 
ligger resterna av en strandad båt, som kan ha kommit med finska 
flyktingar (båt 1). Foto: Inga Blennå, Länsmuseet Gävleborg. 

Bild 10.6. Skrovet har antagit samma grå färgton som klapper-
stensfältet, och sällat sig till kransen av drivved och strandgods 
som spolats upp på ön Gran från Bottenhavet (båt 1). Foto: 
Håkan Toftén. 
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bränslet tagit slut drev redlös i det hårda vädret utanför 
Grans fyr. Ombord fanns fem svårt medtagna baltiska 
flyktingar; en pojke, två kvinnor och tre män, som 
varit på resa i över fyra dygn och som nu togs ombord 
och fick följa med till Stockholm eftersom deras båt 
inte ansågs klara sjön mycket längre (om båten togs 
på släp eller lämnades åt sitt öde framgår inte).678

Ett år senare påträffades dessutom vrakgods – en 
rufflucka, en träbottnad gummistövel och en lysboj – 
på en av de närmsta grannöarna, Jättholmarna, några 
kilometer söderut. Föremålen sattes i samband med 
flyktingtrafiken, även om några slutsatser inte kunde 
dras. ”Möjligt är att fyndet härleder sig från någon 
annan tragedi ute till havs, då, som bekant, mindre 
båtar under senare tid kommit från österled mot våra 
kuster”, kommenterade Hudiksvallstidningen 679 det 
sorgliga fyndet.

Hur passar vraket på Gran in i den här historien? 
Uppgifterna i Fornsök om en estnisk flyktbåt bygger 
på en inventering som länsmuseet i Gävle gjorde på ön 
Gran år 2007. Går man till rapporten visar det sig att 
ett par ord fallit bort i överföringen från rapporttext 
till databas. Här står nämligen skrivet: ”Den kallas 
därför ’Estbåten’ eller ’Finnbåten’” [förf. kurs.].680

Kan den här lilla båten, som ligger bara cirka 35 
meter från strandlinjen, verkligen ha överlevt stor-
mar och is ända sedan 1940-talet? En man som ofta 
var ute på Gran på 1960-talet, eftersom hans pappa 
då tjänstgjorde på fyrplatsen, har inget minne av att 
det skulle ha funnits något båtvrak på den aktuella 
stranden; han kommer bara ihåg vraket efter fiske-
trålaren, men menar att det inte är omöjligt att minnet 
sviker honom.681 På flygfoton från 1968 syns i alla 
fall vraket i strandvallen, tillsammans med drivved 
och annat strandgods.682 Och i dagsläget finns det 
faktiskt bara en uppmärksammad förlisning som 
skulle kunna stämma in på vrakresterna, nämligen 
historien om den flyktbåt som strandade här i slutet 
av november 1944 med en mongolisk pälshandlare 
ombord. Det är därför möjligt att den sargade båten 
på stranden verkligen är en flyktbåt, men då inte 
någon ”estbåt”, som man kan tro av Fornsök, utan 
en flyktbåt från Finland.

Dofter och brottsjöar
En båt, som sägs vara en flyktbåt, ligger på en klapper-
stenstrand på ön Synskär utanför Gåsholma och Axmar 
by, omkring 3,5 mil norr om Gävle (båt 3). Förskeppet 
höjer sig fortfarande över den steniga marken. Väder 
och vind har gett borden den silverfärgade nyans som 
brukar förknippas med drivved, och runda fläckar av 
lav blommar över skrovets utsida. Det är nästan som 
om båten med tiden fått ett kamouflage och mer och 
mer kommit att smälta in bland de grå strandstenarna. 

Men än har den inte helt gett upp sina båtiga former. 
En däcksbalk har blivit till en stötta på vilken hela 
den bevarade babordssidan vilar.

Akterpartiet däremot, som återfinns ungefär 20 
meter längre bort på stranden, är nedbrutet till en platt 
botten. I dess ena ände växer ett buskigt lövträd, och 
flera små granar har börjat titta fram i öppningarna 
mellan bord och spant. Utspritt bland strandstenarna 
ligger även några mindre delar som lossnat och kommit 
på drift från själva vraket – en lagningsplåt tätad med 
tyg, ett stycke av vad som kanske varit en däcksplanka, 
en liten del av en bottenstock. Hur länge båten sett 
ut på det vis den gör nu är oklart, men flygfoton visar 
att vraket varit brutet i två separata delar åtminstone 
sedan 1961.683

Platsen där båtvraket ligger är dramatisk, med 
ett band av brytande bränningar utanför och några 
ordentligt stora klippblock på stranden som ingen 
sjöfarare skulle vilja törna emot. Vid mitt besök skiner 
solen och vädret är lugnt, men det är lätt att tänka sig 
hur det måste dåna, skumma och rassla om strand-
stenarna här när det blåser; ett sådant där ljud som 
är fantastiskt när man står på land men som måste 
vara väldigt otäckt om man nalkas i båt från havet. 
I synnerhet om man anländer i höstmörker och inte 
kan se utan bara höra var havet slutar och land tar 
vid. Strax utanför syns den lilla fyren Gåshällan, som 
fick sitt nuvarande utseende 1943, och längre bort 
i horisonten skymtar man Storjungfruns fyrplats.

I fornminnesregistret har båtresterna på Synskär 
fått beteckningen L1948:1194 respektive L1951:5277. 
Vid en inventering år 1981 antecknades att lämningen 
utgörs av ett fem meter långt och tre meter brett parti 
av fören, och att det i området även finns rester av en 
fartygsbotten och skrovsidor. Om båtens bakgrund 
lämnades följande uppgifter: ”Enligt Ebbe Sahlberg, 
Gåsholma, utgör vraket resterna av en flyktingbåt 
från Finland, förlist 1942. Alla passagerare räddades.”

Arkeologen Christer Westerdahls inventering av 
kuststområdet Haparanda–Norrtälje från åren 1975–
1982 har också fångat upp traditionen om att vraket 
skulle vara en flyktbåt, men ger lite andra uppgifter 
angående båtens ursprung och ankomstdatum. En 
uppgiftslämnare vid namn August Wilund från Gås-
holma uppgav då att vraket på Synskär skulle härröra 
från en estnisk flyktingbåt som kom 1944.684

Därutöver har en tredje historia, om en estnisk 
flykting i en finsk båt, cirkulerat i lokalpressen. Denna 
gör gällande att båten skulle ha tillhört den estniske 
flyktingen Emel Vaarman, som kom med en båt från 
Finland, och som tillsammans med sina bröder var 
verksam som fiskare på ön Storjungfrun 1,5 mil norr 
om Synskär: ”För er som inte vet kom Emel och hans 
bror i en båt över havet på flykt från Estland under 
kriget. Det sägs att de förliste på Synskär.” 685
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Några år senare kommenteras båtens ursprung i 
lite mer svepande ordalag i ett nytt reportage i samma 
tidning:

På andra sidan ön ligger ett vrak. Det är en gammal 
fiskebåt som smugglade estländska flyktingar till 
Synskär och Gästrikland i slutet av andra världs-
kriget då Sovjetunionen återerövrade Estland. 
Kom tullverket förbi ska smugglaren ha knuffat 
i flyktingarna i vattnet, i linje med överenskom-
melsen. Flyktingarna ska ha klarat sig trots att 
båten förliste, de tog sig in till Synskär liksom 
även skeppet måste ha gjort.

Hur det hamnade uppe på klipporna är oklart, 
möjligen kan isen ha skjutit upp det på vintern.686

På plats på Synskär, i en liten rastbod invid bryggan 
vid öns hamn, finns ytterligare uppgifter om vraket. 
Där har någon satt upp ett inplastat informationsblad, 
som även visar en bild av den strandade båten så som 
den såg ut innan dess akterparti hamnade längre bort 
på stranden och bröts ned tills bara en platt botten 
återstod. På bilden är båten fortfarande nästan hel, 
med undantag för ett brott från bog till bog, där en 
gapande klyfta bildats. I dess inre ligger gulnade barr 
och löv. På bladet kan man läsa:

Vraket på Synskär!
Någon gång under andra världskrigets slutskede 
begav sig en flyktingbåt iväg någonstans i Estland 
för att undkomma antingen tyskar eller ryssar. 
Den öppna båtens färd har troligtvis gått över 
Östersjön till Ålandshav och där mellan Åland 
och Grisslehamn, vidare norrut. Någon gång 
under 1944 havererade båten här på Synskär med 
sina frusna flyktingar ombord och alla överlevde. 
Många år efter bodde flera estländare på öarna 
utanför Hamrånge, Axmar och upp mot Söder-
hamn, de senaste på ön Storjungfrun till för bara 
några årtionden sedan.

Det är en hel del som ter sig en smula förvirrande 
och motsägelsefullt i den samlade kunskapen om båt-
lämningen. Det stämmer att den estniske flyktingen 
Emel Vaarman, som var fiskare ute på Storjungfrun, 
var involverad i de hemliga transporterna både mel-
lan Finland och Estland, och senare mellan Finland 
och Sverige.687 Enligt vad sonen till fyrvaktaren på 
Storjungfrun minns hade han dock kvar sin flyktbåt 
i början av 1950-talet – en båt med gråmålat ruff-
tak, vilket Emel menade var för att båten inte skulle 
siktas av attackerande plan.688 Samtidigt framgår det 
av arkivkällor att en båt tillhörande brodern Aksel 
beslagtagits och utlämnats, efter att under en period 
ha legat uppdragen vid Gåsholma utanför Axmar by, 
under uppsikt av en lokal fiskare.689

Efter timmar av stirrande på korniga mikro filmade 
sidor ur Gefle Dagblad står det klart att inga förlis-
ningar på ön Synskär har uppmärksammats av tid-
ningen under andra halvåret 1944, då flest flyktingar 
anlände över havet, och att ett fortsatt sökande utan 
närmare tidshänvisning skulle vara alltför tidskrävande. 
Däremot framgår av digitaliserade dagstidningar att 
flera flyktbåtar måste ha passerat förbi Synskär på så 
nära håll att de måste ha haft ön inom synhåll under 
slutet av kriget.690

Att få fatt på vrakets verkliga identitet förefaller 
svårt. Men ett besök på platsen genererar istället andra 
insikter. Som till exempel att udden är både ogästvänlig 
och gästvänlig. Ogästvänlig därför att den här skär-
gården med sina bränningar och stenstränder måste 
vara något av en mardröm att angöra i mörker – men 
samtidigt ett naturligt riktmärke vid god sikt, eftersom 
den utgör det yttersta sydliga hörnet att runda utmed 
kustavsnittet. En mer gästvänlig sida visar den för den 
som lägger till vid den gamla lotsbryggan i den skyd-
dade viken på öns norra sida. Härifrån kan besökare 
följa en snitslad tur runt ön, där vraket utgör en av 
sevärdheterna. Det kommer ganska många besökare 
till ön sommartid och i början av 2010-talet, då det 
fanns en så kallad cache vid vraket, lockades även 
en del utövare av geocachinghobbyn (en GPS-stödd 
”skattjakt”) ut till strandningsplatsen.691

Ett mer ingående synande av vraklämningarna 
ger också nya kunskaper och inblickar. Bland annat 
visar det sig att det foto av haveristen som presenteras 
inne i hamnboden inte stämmer överens med verklig-
heten. Den fotograferade båten ligger just på samma 
plats, i samma riktning och med samma slagsida som 
det faktiska förskeppet på stranden, och brottytan i 
skrovet sitter på exakt samma ställe. Den strandade 
båten har förmodligen också sett ut ungefär som 
den på bilden; en öppen, oruffad snipa med ett litet 
fördäck och skarndäck. Men spantningen avslöjar 
att den fotograferade båten faktiskt är en annan än 
den på stranden. Det är inte ett historiskt fotografi 

Bild 10.7. Nere i kölsvinet har bottenstockarna absorberat lukten 
av brännolja (båt 3). Foto: Anneli Karlsson, Sjöhistoriska / SMTM. 
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av vraket på förlisningsplatsen, utan ett montage, 
där någon genom att klippa in en annan båt i bilden 
har visualiserat hur vraket kan ha sett ut innan de två 
halvorna separerades.

En annan överraskande insikt kommer från en sam-
ling små träklossar längst inne i fören, i det utrymme 
som täckts av det numera nästan helt försvunna för-
däcket. Träbitarna är av många olika dimensioner, 
men inte samma som båtens beståndsdelar. Somligt 
är till och med spontat. Det ser ut som spillvirke från 
ett snickeri, men hur har det hamnat här? Plötsligt 
går det upp för mig att vad jag står och tittar på är en 
del av båtens last. I flera av flyktberättelserna berät-
tas om att man stannat till på öar i Ålands skärgård 
och gjort upp en eld för att torka kläder och värma 
sig. En viktig sak att ha med sig, men som förmod-
ligen var för alldagligt för att nämnas i berättelserna 
om flyktens medförda ting, var tändved. Och den 
är fortfarande alldeles torr och fin, inte det minsta 
rutten eller lavbevuxen eftersom den legat i skydd 
under den lutande skrovsidan. Det ser ut som om 
den samlades ihop igår och är färdig att användas 
precis när som helst.

Innan jag lämnar Synskär tar jag med några delar 
av bottenstockarna för dendrokronologisk analys, för 
att pröva om deras datering och ursprung kan bekräfta 
eller problematisera den muntliga traditionen om att 
vraket skulle vara en flyktbåt. När jag senare packar 

upp provämnena inomhus sprider sig en stark doft 
av diesel, som inte märktes ute på den blåsiga udden. 
Det måste vara doften av den åtråvärda brännolja som 
återkommande omnämns i berättelser om flykterna 
(hur man bytte till sig den, hamstrade den och oro-
ade sig över tillräcklighet och kvalitet) och som även 
figurerar i de svenska tulltjänstemännens anteckningar 
över förtullat gods i de ankomna flyktbåtarna.

Sedan ser jag något som jag inte såg på ön: spår 
av en svagt krökt yxegg på den ena bottenstockens 
ovansida. Någon har tagit stöd mot den för att klyva 
eller tälja något, som när man använder en hugg-
kubbe för att klyva ett vedträ. Av vinkeln att döma 
ser det ut att ha hänt efter det att bottenstocken satts 
på plats, det vill säga i själva båten, kanske under 
gång? Märkena är tunna, men ändå helt skarpa och 
tydliga. När jag sedan sågar genom virket doftar det 
starkt av furu, precis som om det vore ett nyfällt träd. 
Plötsligt känns historien inte alls så långt borta som 
den gjorde vid den första åsynen av båtruinen på ön, 
innan jag hittade tändveden som nästan verkade ha 
hoppat över en mansålder och tagit ett skutt direkt 
från stuvningstillfället till nutiden.

När provsvaren så småningom kommer visar de 
att de tallar som senare skulle bli delar av båtens 
bottenstockar och motorbädd började växa år 1764 
respektive 1779 någonstans i Finland eller Estland. 
Proverna bekräftar således att båten verkar komma 

Bild 10.8. Sedd förifrån ger båten ett slankt intryck (båt 3). Foto: Anneli Karlsson, Sjöhistoriska / SMTM. 
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från andra sidan havet. Året då träden fälldes kunde 
i brist på ytved inte fastställas, men det bedömdes ha 
skett i slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet, 
kanske så sent som på 1940-talet.692

Den franske filosofen Michel Serres har talat om 
tiden som veckad. Med det menar han att den inte 
strömmar fram som en jämn, sammanhängande linje, 
utan att den veckar och vrider sig, sållas, bryts och 
accelererar på ett betydligt mer komplext sätt. Varje 
objekt är, menar han, multitemporalt och kan inkapsla 
avsnitt av många olika historiska sammanhang, vilket 
gör att det förflutna ibland kan te sig mer närliggande 
än det sentida, eller existera parallellt med detta.693 Lite 
så känns det faktiskt i mötet med vraket på Synskär.

Om människor från Estland har flytt med båten 
på Synskär är inte hundra procent säkert. Men att 
minnet är envist, både hos den slumrande, bågnande 
båten, som fortsätter att ge ifrån sig dofter och andra 
antydningar om sitt förflutna, och hos de människor 
som levt och verkat kring förlisningsplatsen, är i alla 
fall otvetydigt.

Utsatt läge
”Längst ned på holmen brukade det sticka upp en 
flyktingbåt”, berättar Hans Nordström, som är 92 
år och bor i Katthammarsvik på Östergarnslandet 
på Gotland. ”De skulle över till Estland och hämta 
folk. Två man ombord var det. De gick i skytteltrafik 
från Herrvik. De fick inte åka egentligen men for om 
natten och strandade på utgrundningen i mörkret.” 694

”Holmen” heter egentligen Östergarnsholm och 
är en knappt två kilometer stor, flack och kal ö be -
lägen drygt tre kilometer öster om Herrviks hamn 
på Gotlands ostkust. I söder, som en snubbeltråd för 
sjötrafiken till och från kusten, skickar ön ut en näs-
tan kilometerlång låg udde, som avslutas med några 
förrädiska klipphällar utanför den sydligaste spetsen, 
Havdudden. Ön saknar hamn och bebos numera av 

Bild 10.9. Vraket på ön Synskär ett par mil norr om Gävle bär 
otvivelaktigt vittnesmål om en strandning (båt 3). Foto: Anneli 
Karlsson, Sjöhistoriska / SMTM. 

stora fågelflockar, skogsharar och riddarskinnbaggar, 
under sommartid även får. Men här finns också ett 
ruinlandskap, som vittnar om ett annat slags liv och 
rörelse under äldre tid.

De äldsta spåren av mänsklig närvaro är förmod-
ligen några forntida gravar mitt på ön. På dess västra 
sida finns en fornborg, vars vallar mjukt omsluter 
ruinerna efter en fyrplats som anlades 1817 och som 
övergavs nästan 100 år senare, till förmån för en ny 
fyrplats på andra sidan ön, som också den övergavs 
efter ett drygt halvsekel. Utmed stränderna syns res-
ter av en raserad brygga och av den räls som använ-
des för transporterna av förnödenheter mellan båt 
och bebyggelse (vilka under fördelaktig vind skedde 
med segel). Här syns även spåren av det säsongsfiske 
som funnits på ön, i form av bodgrunder, ristningar 
och rösen efter inseglingsstänger och fiskemärken. 
Den särskilda betydelse just stränderna haft för de 
människor som vistats på eller kring ön, och med 
vilken detaljskärpa olika partier av de flacka, steniga 
stränderna skiljts ut och definierats, framgår tydligt 
av resultatet av en inventering av folkliga platsnamn 
på ön från 1956. Sammanställningen visade att fler 
än 60 sådana namn då fortfarande var i bruk – och 
att så gott som alla refererade till strandzonen.695

Östergarnsholm är omgivet av flera farliga grund. 
Nästan 30 förlisningar runt ön är kända från tiden 
efter 1850-talet, men bara ett fåtal efter det att den 
nya fyren togs i bruk.696 På undervattensrevet Briterne 
några kilometer österut finns inte mindre än fem 
lokaliserade vrak.697 Ett av dem är det brittiska råg-
lastade och skonertriggade ångfartyget Princess, som 
förliste en dimmig dag 1888 på resa från Kronstadt 
och som numera vilar på omkring 20 meters djup. 
År 2018 blev Princess en av de första yngre lämning-
arna i Sverige som kom att fornminnesförklaras med 
hänsyn till höga upplevelse- och kulturhistoriska 
värden. I den besiktning som föregick beslutet fram-
hävdes särskilt att fartyget, som befanns vara utfläkt 
men bevarat till knappt två tredjedelars längd, var en 
god representant både för den nya ångsjöfarten, för 
spannmålshandeln och, i vidare bemärkelse, för den 
industriella revolutionen och omvandlingen av den 
västerländska ekonomin.698

Till skillnad från det nyligen fornminnesförkla-
rade vraket av Princess, som var ett 75 meter långt 
fartyg byggt i järn, har den båt som Hans Nordström 
talar om varit betydligt mindre, och av trä. Den har 
aldrig varit registrerad i Fornsök – kanske därför att 
den alltid varit känd, och därför aldrig rapporterats 
som upptäckt.699 Någon sjöförklaring hölls aldrig, 
som i fallet med Princess – i de sammanhangen var 
båten förmodligen för obetydlig. Men det är inte 
bara Hans Nordström som minns den strandade 
båten på Östergarnsholms södra udde. En annan 
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äldre man, som under kriget var förlagd på min-
stationen i Herrvik, kommer också ihåg båten. Hans 
uppdrag vid minstationen var att mäta upp avståndet 
till eventuella fientliga fartyg, så att man skulle kunna 
utlösa de utlagda minorna under dem. När det istället 
började dyka upp flyktbåtar över minfältet fick han 
hjälpa till att ta emot de nyanlända. Vilka som kom 
med den strandade båten vet han inte, men däremot 
minns han att lotsar, fyrmän, tullare och andra som 
fiskade på Östergarnsholm brukade använda delar 
av motorn som förankring för ålgarn, som sattes ut 
i vinkel från stranden.700

Båten på Östergarnsholms sydspets finns också 
dokumenterad på bild. På en filmsekvens som skildrar 
en provianteringstur med sjöräddningsbåten i Herr-
vik till fyrfolket på Östergarnsholm en isig vinterdag 
1963 sveper kameran vid ett par tillfällen förbi den 
strandade båten, som tydligt avtecknar sig som en 
mörk skepnad mot den isiga, flacka stranden. Den 
ligger på den smala landtunga som förbinder Öster-
garnsholms södra udde med den förrädiska utlöpare 
som i folkmun kallas ”Havduddshälli”, och vilar på 
kölen, med lätt slagsida åt babord, och med fören 
pekande in mot ön. Propeller och roder är avlägs-
nade och i styrbordssidan, under slaget från fören till 
midskepps, saknas bordläggningen så att en naken 
spantrad avtecknar sig.701

Vid ungefär samma tid togs även ett fotografi av 
båten. Bilden är suddig – förmodligen tagen från ett 
gungande båtdäck – men det är ändå tydligt att den 
strandade båten vid tillfället låg på just samma plats 
och hade samma skador i skrovet. Fotografiet tillhör 
en äldre Herrviksbo, som arbetade som fiskare och 
som brukade se båtvraket på udden när han passerade 
Östergarnsholm på väg ut till fiskeplatserna. Enligt 
vad han har hört var det en estnisk båt, och han minns 
att den var byggd i ek och drygt 30 fot (9,1 meter) 
lång.702 En annan man som arbetade på fyrplatsen vid 
ungefär samma tid, just innan fyren automatiserades, 
berättar att han och det övriga fyrfolket brukade trycka 
bakom båten när de jagade sjöfågel, men tillägger att 
han, som själv inte var från närområdet, aldrig hörde 
talas om att det skulle vara en utländsk båt.703

På ett flygfoto från 1975 avtecknar sig skrovet 
fortfarande tydligt på platsen, som en omkring 12 
meter lång, spolformad brygga mellan öns sydspets 
och berghällarna utanför.704 Men någon gång därefter 
försvann båten. Förmodligen sköljdes den loss vid en 
storm, tror fiskaren som tidigare brukade använda 
båten som riktmärke.705 Kvar i marvattnet på strand-
ningsplatsen ligger fortfarande ett ensamt spår av den 
forna haveristen: ett svänghjul, ålgarnsankaret, där en 
del av vevaxeln sitter kvar.

Men alldeles borta är båten kanske ändå inte. 
Utmed Östergarnsholms västra strand finns flera 

vrakdelar, som medlemmar i Östergarn-Gammelgarns 
hembygdsförening, som äger och förvaltar den gamla 
fyrplatsen på ön, satt i samband med den bortspolade 
flyktbåten (båt 27).706 Det rör sig om åtminstone fem 
sammanhängande sektioner och flera mindre vrakde-
lar, utspridda utmed ett 150 meter långt parti av den 
södra stranden. Strax söder om den gamla hamnen 
ligger ytterligare en mindre sektion och ett par lösa 
däcksbalkar, som någon samlat ihop så att de ligger 
prydligt sida vid sida.

Kan dessa utspridda delar verkligen ha ett sam-
band med den bortspolade båten från Havdudden? 
Kan havet ha lyft båten av grundet bara för att senare 
kasta upp de rådbråkade spillrorna på stranden en 
knapp kilometer norröver? Hårda sydliga vindar skulle 
mycket väl ha kunnat åstadkomma en sådan rörelse. 
Konstruktionsdetaljerna visar att vrakresterna faktiskt 
alla är delar av en och samma båt – en kravellbyggd 
spikad ekbåt med smala bord som utifrån däcksknäna 
av plattjärn och utförandet i stort att döma kan date-
ras till 1900-talet, och som storleks- och typmäs-
sigt mycket väl skulle kunna motsvara den däckade 
motorbåt som tidigare låg på holmens södra udde. 
Två av sektionerna har tillsammans utgjort resterna 
av styrbords bog, medan den tredje större delen ser 
ut att komma från ett skrovparti längre akteröver – 
det vill säga de delar som suttit över eller akter om de 
skador i styrbordssidan som ses på filmen och fotot 
av den strandade båten.707

För en besökare på den karga och isolerade ön idag 
kan tanken på att den här platsen skulle ha något 
som helst att göra med händelserna under andra 
världskriget verka avlägsen. Det kan tyckas långsökt 
att relatera de ilandflutna vrakspillrorna, eller för den 
delen en strandad båt som är suddig på fotografier 
och dimmig också i minnet, till en baltisk flyktbåt. 
Men faktum är att kring Östergarnsholm och här 

Bild 10.10. Den strandade båten på Östergarns södra udde någon 
gång på 1960-talet (båt 27?). Foto: Jan Norberg.
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på ön, dess litenhet till trots, har en hel del historia 
relaterad till andra världskriget utspelats.

På Gotlands ostkust var kriget på många sätt särskilt 
närvarande. Avståndet till Baltikum är inte större än att 
bombningarna av de baltiska kuststäderna syntes som 
ljussken på himlen i öster och att fönstren i stugorna 
skallrade av kanonaderna.708 Vid flera tillfällen gjorde 
sig ofreden extra påmind på den lilla ön Östergarns-
holm, där fyren fick släckas ned och den mörklagda 
bebyggelsen delas med kustartilleri och signalstatio-
nens manskap. År 1939 ilandsattes två ester från den 
polska ubåten Örnen, som avvikit från internering i 
Tallinn (vilket ledde till kritik från Sovjetunionen och 
anfördes som ett skäl att basera rysk trupp i Tallinn). 
Efter Tysklands anfall på Sovjetunionen anlände åtta 
ryska militärer som flytt över havet. I oktober 1944 
antecknade även fyrpersonalen att ett sjökrig mellan 
örlogsfartyg och flygmaskiner pågick utanför kusten, 
och att spärrelden från luften var fullt synlig.709

Sommaren samma år hade även baltiska flyk-
tingar börjat anlända till ön. Den 13 juli kom fem 
civila flyktingar i en motorbåt. Den 2 augusti kom 
sex lettiska flyktingar i en mindre motorbåt, med 
vilken de sedan fortsatte till Herrvik. Dagen efter 
påkallade en lettisk bogserbåt med fyra båtar på släp 
hjälp av fyrpersonalen och assisterades till Herrvik. 
Den 20 augusti på eftermiddagen anlände två båtar 
med tretton estniska flyktingar och innan gryningen 
dagen därpå kom en motorbåt med elva ester som 
utspisades och övernattade. Tre dagar senare ankrade 
en större motorbåt upp för natten öster om ön, och 
hjälptes följande dag vidare. Den 4 oktober gjorde 
tre motorbåtar med estniska flyktingar strandhugg 
och den 9 samma månad kom en större motorbåt 
med trettio estniska flyktingar. Samma dag passerade 
sju flyktbåtar holmen på väg till Herrvik och senare 
i oktober ytterligare sex flyktbåtar.710

Den sista flyktbåten – i alla fall under krigsåren 
– kom till Östergarnsholm den 9 november 1944. I 

fyrdagboken den dagen står antecknat att ”klockan 
10:30 anlände en större motorbåt med baltiska flyk-
tingar vilka omhändertogos, utspisades och bereddes 
nattlogi av fyrpersonalen”.711 Läser man om händelsen 
i lokaltidningarna framgår det att den nog ändå var 
förenad med mer dramatik än vad de kortfattade 
anteckningarna i fyrdagboken avslöjar. Under rub-
riken ”Ny flyktingkontingent till Gotland” meddelar 
Gotlands Folkblad:

Ytterligare en kontingent baltiska flyktingar 
anlände i går kväll [sic] i en båt till Gotland. 
Sent på kvällen gick den på grund vid Öster-
garnsholm, varvid båten spolierades. Flyktingarna 
omhändertogos och ha i dag forslats iland. Inalles 
hade farkosten 16 passagerare, därav fyra barn, 
det yngsta endast en månad gammalt. Samtliga 
ombordvarande voro i ytterst dålig kondition efter 
det dåliga vädret, och särskilt det yngsta barnet 
var mycket medtaget. Det är tvivel underkastat 
om det kan räddas till livet.712

Av lokalpressen framgår dessutom att ytterligare en 
båt anlände till Östergarnsholm senare samma natt. 
Det var en motorbåt som stulits från ett öländskt 
fiskeläge av en tysk man som rymt från Norge och 
därefter varit internerad i Sverige, men som nu ämnade 
ta sig vidare till Baltikum, med hjälp av en svensk 
sjöman. Under färden råkade de ut för dåligt väder, 
så att båten var nära att gå under. När de anlände 
till Östergarnsholm hade de varit till sjöss i nästan 
fyra dygn. Både mat och vatten hade tagit slut och 
de var kraftigt medtagna, men själva båten verkar ha 
varit i gott skick, eftersom den värderades till 1 500 
kronor.713 Möjligen är det denna irrfärd som gjort 
att vraket på den södra udden ibland satts i samband 
med en resa mot Baltikum, med två personer ombord. 
Men med tanke på den frekventa hämtningstrafiken 
som organiserades från närbelägna gotländska ham-
nar, och möjligen också från Herrvik (vilket inte är 
dokumenterat), är det inte heller konstigt att det talas 
om en ”regelbunden skytteltrafik” till Baltikum bland 
äldre Herrviksbor.

Båten på Östergarnsholm är inte alldeles lätt att 
fixera och dess historia är inte entydig. Istället för 
att vara den orörda tidskapsel som arkeologer ofta 
eftertraktar har den fortsatt att ingå olika allianser 
med såväl landskap som människor. Den har varit 
ett sjömärke, den har varit en skjutskåre och ett garn-
ankare. Den har inte heller legat stilla utan rört sig 
över ön, från en strand till en annan, för att till slut 
fragmenterats och kanske också anonymiseras som 
en del av öns strandvallar. Därmed pekar den också 
ut flera svårigheter förknippade med kulturhistorisk 
värdering inom arkeologin. Det är inte helt enkelt 

Bild 10.11. En av de större sektionerna av vraket på stranden. I 
bakgrunden skymtar Östergarnsholms östra fyrplats (båt 27). 
Foto: Anneli Karlsson, Sjöhistoriska / SMTM. 
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att fånga upp och hantera sådana här lämningar i de 
stöddokument som tagits fram för bedömning och 
värdering.

I Riksantikvarieämbetets vägledning för kultur-
historisk värdering och urval framhävs särskilt vikten 
av att själva lämningen, om den trots låg ålder ska 
fornminnesförklaras, skapar möjlighet till kunskap 
och förståelse. Strävan är att förankra en lämnings 
värden i själva lämningen, och att separera den kultur-
historiska värderingen från andra slags bedömningar 
och hänsyn, som till exempel förekomst av hotbil-
der. En lämning vars kulturhistoriska värden bara 
i mindre omfattning eller inte alls finns företrädd 
bland tidigare urval och som har få motsvarigheter 
i landet eller regionen kan även ha prioritet framför 
andra lämningar.714

I den kompletterande vägledning som tagits fram 
för värdering och skydd av vrak, eller fartygslämningar 
som de kallas i de här sammanhangen, framhålls vidare 
att denna lämningskategori i viss mån skiljer sig från 
många andra lämningstyper, genom att de ofta har en 
lösare koppling till platsen där de ligger men istället 
har en rikare inre kontext i form av bevarade interiörer 
och fynd. Det är inte så mycket i närmiljön eller i 
samspelet med andra lämningar som en fartygsläm-
nings kulturhistoriska kontext ska sökas, påpekas det, 
utan snarare i sjöfartens generella utvecklingslinjer. 
På samma sätt handlar dess kunskapspotential inte 
heller så mycket om lämningen som en pusselbit i 
kulturlandskapet, utan om allt det som kan antas 
vara förborgat i själva vraket.715

Det finns inte några helt säkra belägg för att vrak-
resterna på Östergarnsholm verkligen är spillrorna 
av en flyktbåt. Den är alldeles tom på fynd och har 
inte längre några interiörer att tala om. Inte heller 
kan man påstå att den båt vrakresterna utgör spåren 
av är en särskilt intressant representant för sjöfartens 
utveckling. Men om man accepterar att båtresterna 
faktiskt är en flyktbåt skulle man kunna hävda att dess 

historiska kontext, flyktingtrafiken mellan Gotlands 
ostkust och det krigsdrabbade Baltikum, är en histo-
risk företeelse av betydelse, till vilket kulturhistoriska 
värden mycket väl kan knytas. Att båtar relaterade 
till flykt hittills inte lyfts fram som en del av landets 
fornlämningsbestånd, och att flykt inte nämns som 
en möjlig kulturhistorisk bakgrund i vägledningen, 
skulle kunna motivera att en sådan här lämning fak-
tiskt kunde komma ifråga som fornlämning.

En generell problematik när det gäller just kultur-
historisk värdering av sentida vrak är avsaknaden av 
forskningsbaserat kunskapsunderlag. Det finns fort-
farande mycket få studier som konkret kunnat visa 
på vad de sentida vraken kan tillföra forskningen. 
Därmed är det inte säkert att de objekt och de kva-
liteter som hittills lyfts fram inom kulturmiljövården 
är desamma som skulle intressera och identifieras 
av den kulturhistoriska forskningen.716 Ändå är det 
okonventionellt att betona lämningarnas kunskaps-
potential. Från arkeologiskt håll framhävs ofta att det 
arkeologiska perspektivet öppnar för ett erkännande 
av ett ogallrat och icke iscensatt förflutet, där även små 
fragment kan vara av stor betydelse. Dessutom finns i 
den arkeologiska historieskrivningen en naturlig plats 
för det eller de som inte gjort några påtagliga avtryck 
i skriftliga källor eller haft någon framskjuten roll i 
samhällsutvecklingen.717

Men vad skulle en liten söndertrasad båt som 
den på Östergarnsholm i så fall kunna visa? Att inte 
bara stora ångfartyg av järn som Princess utan också 
små träbåtar ibland tvingats till långa sjöresor och 
passager förbi farliga grundområden? Att inte bara 
råg utan också människor ibland fanns i lasten? Och 
att även mindre båtar, som varken kan relateras till 
handel, ekonomisk eller skeppsteknisk utveckling 
eller för den delen till marin krigföring, trätt in som 
aktörer i historien?

”Processen ska inte ta hänsyn till hot”, står det 
tydligt att läsa i det underlag som rör analys och 

Bild 10.12. Däckbalkarna ger en fingervisning om den råd-
bråkade båtens ursprungliga bredd (båt 27). Foto: Anneli Karls-
son, Sjöhistoriska / SMTM.

Bild 10.13. Vid strandningsplatsen finns fortfarande svänghjulet 
från motorn kvar, som ett spår av den försvunna haveristen (båt 
27). Foto: Anneli Karlsson, Sjöhistoriska / SMTM.
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värdering av sentida vraks kulturhistoriska värden.718 
Men om man ska försöka sig på att precisera vad som 
utgör den här båtens kanske främsta kulturhistoriska 
värden finner man att det är precis samma egen-
skaper som också gör den hotad. Att den är så liten 
och bräcklig och att den befinner sig där den är, på 
en av landets ostligaste utposter. Till skillnad från de 
flyktbåtar som återanvänts och som så småningom 
dragits upp i en vik i en ny hemmiljö är den här båten 
kvar i flyktens landskap, just på de stränder där de 
flyende människorna tog sina första steg i nyvunnen 
frihet. (Det faktum att så många steg togs på denna i 
princip kala och hamnlösa lilla ö, när Herrviks hamn 
och samhälle och hela det Gotländska fastlandet 
fanns inom synhåll bara en kort distans bort, säger 
dessutom kanske något om hur angelägna de flyende 
var att få fast mark under fötterna.)

I den bemärkelsen finns det en inneboende para-
dox i kriteriet ”varaktigt övergiven”. Fornlämningar 
är platsbundna, och banden mellan dem och land-
skapet är orubbliga. Lyfter man ett båtvrak ur sin miljö 
och flyttar det till en säkrare plats är det inte längre 
en fornlämning.719 Men om en liten träbåt lämnas 
åt sitt öde i en sådan här miljö kommer den inte att 
bevaras särskilt länge, eftersom den här typen av båtar 
har för ömtålig konstruktion och eftersom det inte är 
fråga om skyddade utan om utsatta lägen. Precis som 
människorna som kom i den här båten utsattes för 
den otämjda naturens krafter kommer ön fortsätta 
att bearbeta spåren av deras ankomst. En drygt 70 
meter stor flyktbåt av järn, som likt Princess bättre 
kunnat stå emot tidens tand, kommer aldrig att hittas 
inom svenskt område, helt enkelt därför att sådana 
båtar inte har funnits. De som däremot fanns, och 
fortfarande finns, har vad det verkar en tendens att 
slinka igenom kulturmiljövårdens maskor.

Fritt förfall
Den värld vi lever i består i hög utsträckning av his-
toriskt stoff, av lämningar och ting som blivit kvar 
för att de ännu inte brutits ned. Av detta arv utgör 
de avsiktligt utvalda och vårdade kulturarven bara en 
försvinnande liten del.720 Det innebär att de allra flesta 
lämningar, i motsats till kulturmiljövårdens bevaran-
desträvan, utvecklas på egna villkor. De förfaller helt 
enkelt, i långsammare eller snabbare takt. ”Spetsar man 
öronen kan man nästan höra hur de gamla ladorna 
faller samman i tystnaden”, skriver etnologen Orvar 
Löfgren i en artikel där han utforskar de övergivna 
miljöernas lågmälda men lockande existens.721

Övergivna båtar, som lämnats vind för våg, hör 
också till de historiska spår som existerar i kraft av 
sig själva och sin egen materialitet, oberoende av 
våra urval och värderingar, och som därför kan sägas 

röra sig i gränslandet mellan vad som är skräp, eller 
bråte, och vad som är kulturarv. Nedbrytningen pågår 
kontinuerligt. Man kan föreställa sig den svaga dun-
sen när ett stycke trä då och då faller till marken. 
Knäppet när ett böjt bord lösgör sig, sprätter ut och 
samtidigt frigör dofter av tjärindränkt drev. Kanske 
ett krasande läte när en isskorpa breder ut sig över 
ett fördäck. Men i praktiken är det väldigt tyst kring 
de övergivna flyktbåtarna. De försvinner obemärkt, 
i sin egen takt, och utan att någon griper in för att 
stoppa förfallet.

Inom kulturmiljövården har nedbrytning vanligen 
setts som något problematiskt, som en ”negativ för-
ändring” som Riksantikvarieämbetet uttrycker det.722 
Perspektivet är så förgivettaget och etablerat att man 
skulle kunna tala om ett bevarandeparadigm. Men 
det finns också flera exempel där forskning funnit att 
förfall och nedbrytning ibland kan vara en väsentlig 
del av en lämnings värden och inte nödvändigtvis 
är av ondo ens ur ett kulturhistoriskt perspektiv.723

En av de som intresserat sig för nedbrytningens 
positiva sidor är den brittiska kulturgeografen Caitlin 
DeSilvey, som kallar sådana här lämningar och ting 
– som lämnats att utvecklas på ett okontrollerat och 
oförutsägbart sätt och som kännetecknas av en hög 
grad av oordning och komplexitet – för ”entropiska 
kulturarv”. Sådana lämningar, menar hon, kan ofta 
förmedla en annan sorts kunskap och insikter än vad 
de hade gjort om förfallet hade hejdats. Inte sällan 
öppnar de upp för en vidare förståelse än den som 
hänger samman med kulturmiljövårdens lite stereo-
typa och enögda klassificeringar. De inbjuder till 
en öppenhet, där vi inte på förhand begränsat vår 
uppfattning om vad en lämning ska vara och hur 
den ska uppträda, och till ett dubbelseende, där vi 
kan tillåta den att vara flera olika saker samtidigt. 
Dessutom har ofta lämningar stadda i förfall särskilda 
visuella kvaliteter och upplevelsevärden, som griper 
tag i betraktaren på ett direkt sätt. Inspirerad av den 
österrikiske konstvetaren Alois Riegl talar hon om 
”åldersvärden”, om patina och synliga årsringar, som 
något helt centralt för vissa lämningars förmåga att 
väcka intresse och engagemang.724

Att nedbrytning verkligen kan göra den mest all-
dagliga lämning fascinerande och ofta också estetiskt 
tilltalande har inte minst visat sig genom de senaste 
årens växande intresse för moderna ruiner, både inom 
samtidsarkeologin och i vidare sammanhang.725

Även övergivna båtar, klassificerade som ”övrig 
kultur historisk lämning” och hållna för att vara flykt-
båtar, skulle på liknande sätt kunna beskrivas som en typ 
av ruiner, stadda i fritt förfall. Och precis som många 
andra moderna ruiner och andra övergivna platser är de 
suggestiva och stämningsskapande. De har en förmåga 
att aktivera våra sinnen och ge upphov till associationer 
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och effekter på ett sätt som skulle vara mindre sanno-
likt om det gällde en hel och välvårdad båt av samma 
slag.726 Genom förfallet blottas även information som 
annars hade varit svårare att nå – som till exempel att 
någon inför en kall och kanske våt överfart stuvat ett 
förråd med tändved längst in i en förpik.

Det må vara att de övergivna så kallade flykt båtarna 
kanske inte avslöjar exakt vad de varit med om och 
vilka de är, men de har ändå flera andra insikter att 
erbjuda. De visar att ett båtvrak på samma gång också 
kan vara en del av ett landskap – av en ös silhuett – och 
ibland även en skjutskåre. Deras dofter av brännolja 
och furu kan tillsammans med omgivningen skänka 
en förnimmelse av hur en strandning kan låta och 
lukta, och göra det uppenbart hur samma mörker 
som de flyende drog nytta av vid avfärden kunde 
vara en fara vid ankomsten. På samma sätt kan de 
båtar som dragits upp på land och lämnats att för-
falla vid trygga vikar vittna om vad som sannolikt 
varit mindre dramatiska ankomster, om ett fortsatt 
omhänder tagande och kanske en ny hemmahamn.

Det finns dock en sak som de övergivna båtarna mer 
än något annat kan påminna om. Det är hur snabbt 

människors och båtars villkor kan skifta. Samma båtar 
som människor under kriget var beredda att betala 
ett högt pris för och ta stora risker med, som kunde 
innebära skillnaden mellan liv och död och mellan 
frihet eller ofrihet, ligger nu helt övergivna, till synes 
värdelösa, och bara i bästa fall kända för kulturmiljö-
vården som ”övrig kulturhistorisk lämning”.

Bild 10.15. Den krypande växten backtimjan trivs på torr och 
mager mark liksom på bordläggningsplank från gamla flyktbåtar 
(båt 27). Foto: Anneli Karlsson, Sjöhistoriska / SMTM.

Bild 10.14. En flyktbåt i strandskogen, stadd i långtgående förfall. Sedan bordläggningen fallit bort avtecknar sig spanten som revben 
(båt 19). Foto: Anneli Karlsson, Sjöhistoriska / SMTM.



de små båtarna och den stora flykten

172



173

kapitel 11

Spillror av en flyktingvåg

skönja. Tvärtom framträder en i arkeologiska sam-
manhang ovanligt spretig bild kring de studerade 
båtarnas karaktärer och öden. De är av flera olika slag, 
de tycks representera hela skalan från totalt förfall till 
toppskick och de återfinns i en mångfald av miljöer, 
från gods och specialbyggda båthus till museer, uthus 
och ensliga strandkanter.

Det har också blivit tydligt att en och samma 
båt kan rymma flera olika slags båtar och som en 
kameleont skifta mellan dessa olika karaktärer. Den 
vanligast förekommande båttypen i materialet är 
utan tvekan fiskebåten som blivit flyktbåt i en hot-
full situation men som därefter snabbt återgått till 
att vara fiskebåt, bara för att efter pensionering åter-
igen aktualiseras som flyktbåt. På samma sätt kan 
en fritidsbåt bli en båt för underrättelseverksamhet 
och människosmuggling, och sedan utan friktioner 
återuppstå som en båt för rekreation och nöjesturer. 
Ett annat exempel visar hur en tysk kanalbåt blivit en 
”militärbåt” och ett minnesmärke över balternas flykt 
från kriget. Det är en fascinerande metamorfos, som 
säger något om hur snabbt tillvaron kan förändras, 
och om hur många olika historier som kan rymmas 
i ett och samma föremål.

Båtarnas biografier är alltså i hög grad olika, men 
bland dem finns ibland också vissa likheter som till-
sammans skänker en djupare förståelse av materialet. 
Jag har i min studie bland annat kunnat konstatera 
att flera av de båtar som finns kvar idag har drivit 
iland tomma, och att den tomhet som de burit med 
sig kan återkalla de förolyckade båtlagen i medvetan-
det så att de varken kan sägas vara närvarande eller 
frånvarande, utan snarare icke-frånvarande.

Det har också visat sig att somliga båtar bara åter-
står som sparade fragment, och att dessa skulle kunna 
förstås som tysta objekt, som inte väcker spontant 
intresse men som har ett inneboende värde i kraft av 
sina erfarenheter. Några av de bättre bevarade båtarna 
har istället gjort entré i stora museiutställningar, där 
de fungerar som ett slags vittnen och blivit symboler 
för en större historisk erfarenhet, ofta som en del av 
den nationella historien. Därutöver har det visat sig 

Den här boken är resultatet av ett oförutsett möte 
med en båt. En båt med en överraskande historia 
och som visade sig vara en av flera båtar med en sak 
gemensamt: att de under ett pågående världskrig 
korsat Östersjön och kommit till Sverige med baltiska 
flyktingar ombord. Jag har velat ta reda på mer om 
de här båtarna, de som fortfarande finns kvar, för att 
förstå vilka de är, hur de speglar flykten och vad de 
betyder för människor idag.

Utgångspunkten och tillvägagångssättet har varit 
arkeologiskt i så mån att det vägletts av de fysiska 
båtarna. Startpunkten var ett oväntat möte med en 
båt, som ledde till ett sökande efter fler flyktbåtar. 
Dessa har sedan fungerat som vägvisare till berät-
telsens centrala platser och källor. Dokumentation 
av dem har även varit central för att förstå båtarna 
både som kulturlämningar och som förmodade flykt-
båtar. Vad båtarna förmedlar i termer av minnen och 
berättelser är också starkt kopplat till dem som fysiska 
objekt. Utan de här båtarna skulle minnena inte vara 
desamma, eller kanske inte ens finnas.

Resultatet av studien är en historia tecknad utifrån 
spillrorna av en flyktingvåg. Studien utgör en ögon-
blicksbild av situationen 2018–2020, en samtids-
dokumentation av hur flyktens kulturarv, om man 
så vill, ser ut här och nu. För riktigt likadant som det 
är nu kommer det inte att vara framöver. Flera av 
de beskrivna båtarna är på väg att försvinna. Andra 
kommer att finnas kvar och fortsätta att tillägna sig 
nya erfarenheter, knyta nya kontakter och förmedla 
nya historier. Det är också möjligt att det faktum att 
båtarna nu uppmärksammats av forskningen kan få 
somliga av dem att liksom lysa upp, och i någon mån 
bli föremål för ny uppmärksamhet.727

Mellan pärmarna har läsaren mött Aftonstjärnan, 
Ester, Gorm, Karl, Lena, Melodi, Ormen Långe, Tiir och 
Ängeln. Vi har också mött ”Estbåten”, ”Estlänningen”, 
”Finnbåten”, ”Flyktingbåten”, ”Kycklingen”, ”Lill-
båten”, ”Ryssen”, ”Storbåten”, ”Tirpitz” och ”Tjoffen” 
samt flera andra båtar vars namn, om de haft några, 
inte längre är kända. Några typiska drag eller något 
typiskt livslopp för de här båtarna har inte gått att 
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att flera båtar vårdas av hembygdsföreningar. Dessa 
båtar förkroppsligar en sammanflätad svensk-baltisk 
historia, och skulle, om man så vill, kunna betraktas 
som kulturarv med potential att aktualisera andra 
berättelser än de som har bäring på rötter och ursprung, 
som till exempel berättelser om mobilitet, möten och 
hjälpande händer.

I materialet finns också flera estlandssvenska båtar 
som fick stanna kvar. Dessa diskuteras i termer av 
överlevande, som bär vidare flyktingfamiljernas his-
toria och erfarenheter genom nya släktled. Ett par av 
båtarna har istället, genom gåvor och arv, mer eller 
mindre hamnat i knäet på svenska ägare utan egna 
rötter i Baltikum. Även vid dessa båtar har dock det 
förflutna i någon mån klibbat fast, så att särskilda 
associationsfält skapats kring dem. Andra båtar har 
blivit fritidsbåtar och renoveringsprojekt, och förstås 
som ”sällskapsbåtar” i bemärkelsen att ägare och båt 
tillsammans format varandra.

Slutligen behandlar studien några övergivna båtar, 
som av allt att döma strandat och som liknas vid 
moderna ruiner. Som sådana har de både estetiska 
och associativa kvaliteter och saknar inte heller kultur-
historiska värden. Samtidigt är det tydligt att det i 
mångt och mycket är det pågående sönderfallet som 
dikterar villkoren och präglar vår relation till dessa 
lämningar, moderna ruiner i fritt förfall.

Med utgångspunkt från dessa observationer och 
reflektioner kan även vissa mer övergripande ten-
denser anas. Dessa presenteras mer ingående i det 
följande, men kan i all korthet sammanfattas i fyra 
huvudsakliga punkter:

1. Studiens kanske viktigaste resultat är att påvisa de 
här båtarnas existens. Inom ramen för min forskning 
har jag kunnat spåra och sammanställa uppgifter 
om sammantaget 35 båtar som ansetts vara just 
baltiska flyktbåtar, och där de flesta tidigare endast 
varit lokalt kända. En nationell sammanställning 
av detta slag har tidigare saknats, vilket varit häm-
mande både för forskning och förmodligen också för 
förståelsen av det svenska kulturlandskapets bredd 
och komplexitet, åtminstone när det gäller kate-
gorin fartygslämningar (övergivna båtar och vrak).

2. Ett annat resultat är att vi nu för första gången 
kan tolka flyktbåtarna – det vill säga de med en 
trolig baltisk proveniens – som materiella spår. 
Utifrån deras storlek, läge, skrovdetaljer med mera 
går det att belysa aspekter som våld och politik, 
strandningar och omhändertagande, flyktstrategier 
och risktagande. De visar på erfarenheter som få 
andra källmaterial kan vittna om och som inte 
saknar intresse för den arkeologiska liksom den 
allmänmänskliga förståelsen av migration.

Bild 11.1. Vem kan ana historien bakom dessa vrakspillror? Utlämnad åt väder och vind bryts den rådbråkade båten ner i allt mindre 
delar (båt 27). Foto: Anneli Karlsson, Sjöhistoriska / SMTM.
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3. En tredje slutsats är att båtarna på flera sätt visat 
sig vara betydelsefulla för minnet av flykten. Även 
om det är tveksamt om alla de båtar som ansetts 
vara flyktbåtar verkligen fungerat som sådana, 
bidrar de ändå till att ge resonans åt berättelser 
om flyktingars ankomst till olika kustområden.

4. Avslutningsvis kan också konstateras att de här 
båtarna fortfarande väcker engagemang hos de 
människor som känner dem som just flyktbåtar. 
Det är ett varmt och i stor utsträckning folkligt 
engagemang som utgår från personliga reflektioner 
och ideella bevarandeinsatser.

Båtar som platser
När jag inledde mitt sökande efter flyktbåtar var jag 
förvånad över att de så sällan verkade vara kända av 
kulturmiljövård och minnesinstitutioner. Hade en av 
de första stora flyktingströmmarna till Sverige i modern 
tid verkligen inte resulterat i fler registrerade lokaler?

Naturligtvis finns det goda förklaringar till att just 
det slags lämningar jag var intresserad av inte alltid 
fångats upp av de inventerare som tröskat igenom 
landets terräng, kartblad för kartblad, i jakt på forn-
lämningar och andra antikvariskt intressanta lokaler. 
I egenskap av recenta båtar har de utgjort en kategori 

som normalt inte omfattats av inventeringsuppdraget. 
Generellt sett har de ansetts vara för moderna för att 
anses vara av arkeologiskt intresse.

Mer anmärkningsvärt var kanske att existensen av 
flyktbåtar framstod som något av en vit fläck bland 
marinarkeologer, som inte brukar skygga för mer sen-
tida båtlämningar. Här kan istället tystnaden förklaras 
av att båtarna ligger på land och inte på havsbottnen. 
Dessutom utgör de inte någon enhetlig typ av fartyg, 
som kan identifieras utifrån sin konstruktion och pas-
sas in i ett övergripande narrativ om utveckling och 
modernisering. Flyktbåtarna tycks alltså ha hamnat lite 
mellan stolarna i den praktiknära kulturarvsverksam-
heten, för unga för att angå den antikvariskt inriktade 
allmänarkeologin och i fel element och dessutom för 
svårkategoriserade för att intressera marinarkeologin.

Inte heller har de baltiska flyktbåtarna uppmärk-
sammats av den kulturvetenskapliga forskningen. Det 
är på sätt och vis inte så märkligt med tanke på att 
den kritiska kulturarvsforskningen framför allt varit 
inriktad mot att dekonstruera urvals- och värdekriterier 
för kulturarv, men ägnat betydligt mindre intresse åt 
de historiska spår i vår samtid som existerar i kraft av 
sig själva, genom sin fysiska beständighet.

Eftersom merparten av de förmodade baltiska 
flyktbåtarna är ett slags arv som fått utvecklas helt 
organiskt, utan kulturarvssektorns ingripande, åter-

Bild 11.2. En båt, utpekad som en flyktbåt, har vuxit fast ovanför stranden och blivit ett med platsen. Patronhylsor på marken avslöjar 
att den använts som skjutskåre (båt 21). Foto: Anneli Karlsson, Sjöhistoriska / SMTM.
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finns de idag i de mest skiftande miljöer och i alla 
tänkbara skick och bevarandetillstånd. En del av 
båtarna har snudd på blivit ett med naturen, bildat 
en svag upphöjning på en flack kustremsa dit får har 
sökt sig för skugga, där människor dolt sig under 
sjöfågeljakt eller där myror hittat vindskydd för sin 
stack. Andra har infogats i kulturhistoriska samlingar 
eller förvaras som släktklenoder i privata miljöer. Åter 
andra befinner sig under renovering eller är fortfarande 
i bruk som fritidsbåtar. Som kategori betraktade låter 
de sig svårligen passas in i den förhärskande polari-
seringen mellan å ena sidan skräp och å andra sidan 
kulturarv.728

Trots att de funnits i landet i mer än 70 år har 
alltså flyktbåtarnas existens till stora delar förblivit 
ouppmärksammad. I de få fall då enskilda båtar rönt 
uppmärksamhet har de antagits vara de enda bevarade 
exemplaren. Man kan dock varken lasta kulturarvs-
sektorn, kulturarvsvetenskapen eller någon del av 
arkeologin för att flyktbåtarna fallit ur forskningens 
och kulturmiljövårdens blickfång, liksom ur det all-
männa medvetandet. Det är svårt att intressera sig 
för något som man inte vet finns. Inte desto mindre 
väcker förhållandet frågor om vilka historiska erfaren-
heter som får genomslag och vilka som inte får det. 
Om ett för den maritima historien så centralt kapi-
tel, som berör så många människor och utgör en så 

unik händelse i svensk samtidshistoria, nästan helt 
förbigåtts – vilka andra historier och spår väntar då 
fortfarande på att uppmärksammas?

En annan fråga som infinner sig är om flyktbåtar-
nas existens egentligen gör någon skillnad. Spelar det 
någon roll om det finns eller inte finns flyktbåtar i 
det svenska kulturlandskapet? Om det finns 20 eller 
kanske 30 exemplar, och inte bara 1 eller 2? Jag menar 
att det gör det och att de båtar som här presenterats 
– 21 sannolika och 12 mer osäkra flyktbåtar (samt 2 
dementerade) – är studiens viktigaste resultat, efter-
som själva kännedomen om dem, och inte minst den 
dokumentation som projektet genererat, öppnar både 
för forskning och för nya perspektiv.

Inom forskningen kan de lokaliserade flyktbåtarna 
bland annat bidra till att en transnationell historieskriv-
ning, en belysning av en sammanflätad svensk-baltisk 
historia, kommer till stånd. De kan bidra till forskning 
om migration, mobilitet och konflikt, och hur dessa 
spår kan tolkas och förstås. Likaså kan de belysa frå-
gan om sentida båtars och båtvraks kunskapspotential 
och kulturhistoriska värden – något som inte minst 
aktualiserats med förändringarna i kulturmiljölagen 
och det pågående fornlämningsförklarandet av mer 
sentida lämningar.

En sorts kunskap som går utöver det rent veten-
skapliga värdet handlar om hur båtarna kan fungera 

Bild 11.3. Mot den flacka stranden och det öppna havet tornar skrovsidan upp sig nästan som ett stort flyttblock och utgör ett markant 
inslag i landskapet (båt 3). Foto: Anneli Karlsson, Sjöhistoriska / SMTM. 
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som portaler till upplysning. När båtarna blir expli-
cita, när vi ser och vet att de finns, kan vår perception 
och förståelse förändras. De kan då förändra sättet 
vi ser på vår omvärld, men också påverka vad i den 
historiska kunskapsmassan vi upplever som gripbart 
och verkligt.729 Som få andra lämningar speglar flykt-
båtarna Östersjön som ett flyktens hav och vittnar 
om vilka svårigheter människor är beredda att utsätta 
sig för om de tror att det väntar en ljusare framtid 
någonstans bortom horisonten.

En annan kvalitet som lokaliserade flyktbåtar kan 
skänka är upplevelsen av samrumslighet. När vi vet om 
att vi delar fysiska rum med människor som funnits 
där före oss uppstår länkar till det förflutna, som inte 
på samma sätt infinner sig vid besök på till exempel ett 
museum.730 Flera av båtarna utgör orienteringspunkter 
i landskapet, som skänker en historisk dimension till 
i övrigt till synes tidlösa stränder, öar och vikar. Man 
kan nästan säga att de utgör en sorts snubbelstenar. 
Precis som dessa gatstenar med namnplaketter, som 
i syfte att hedra minnet av människor som fördrevs 
under nazismen placeras ut vid de drabbades adres-
ser, minner båtarna om närvaron av människor som 
på grund av krig och förtryck tvingats bort från sina 
hem. Även de båtar som flyttats bort från ankomst-
platserna eller sina tidigare ägares boställen erbjuder 
en liknande upplevelse av närhet till det förflutna. De 
ger oss en chans att leva oss in i hur det kan ha varit 
att färdas över havet i en båt som den framför oss, 
och de ger en intuitiv förståelse för flykten.

Vilka är då de baltiska flyktbåtar som visar sig för 
oss idag? Jag kan konstatera att själva båtarna sällan 
sticker ut särskilt mycket. Även om några avviker från 
förväntade båttyper i området ser de vid en första 
anblick ofta påfallande alldagliga ut. Det finns gott 
om små båtar för strömmingsfiske och andra klink-
byggda motorsnipor, som visserligen kan ha karakte-
ristiska estlandssvenska särdrag, men som ändå delar 
många gemensamma drag med svenskt båtbyggeri 
från tiden. Inte sällan har de undsluppit utlämningen 
för att de varit av estlandssvenskt ursprung, eller helt 
enkelt därför att de strandat och brutits sönder eller 
utgjort ilandflutna strandfynd, som aldrig rapporte-
rats till berörda myndigheter. Därmed visar de på ett 
mörkertal i arkivens listor över ankomna flyktbåtar.

Ett mer besvärande mörkertal, som också utgör 
ett saknat kapitel i den här boken, är de båtar som 
ännu inte påträffats, eller i alla fall inte identifierats 
som flyktbåtar, därför att de befinner sig på havets 
botten. För en sak som var och en som ser de små 
bräckliga flyktbåtarna intuitivt förstår är att alla inte 
kan ha nått land. Någonstans i Östersjön finns spå-
ren av alla de farkoster som förliste och försvann på 
öppet hav. Likaså är det känt att en del båtar sjönk 
efter det att deras besättning kommit i säkerhet. 

Somliga lämnades att gå i kvav i samband med den 
svenska marinens räddningsinsatser, medan andra 
sjönk under bogsering mot uppsamlingsplatser eller 
vid kaj, sedan alla gått iland och ingen längre öste 
eller bemannade pumparna.

Många av de här båtarna finns rimligen kvar, om 
än bortom vårt blickfång. Än så länge har ingen egent-
ligen letat efter dem, men helt säkert finns de där ute, 
kanske urskiljbara som små båtar på lite för stora vatten 
och med en lite annorlunda packning av symaskiner 
eller spinnrockar, vapen och husgeråd ombord. En 
del av dem är troligen försedda med anordningar för 
att spänna upp presenningar eller enkla tillbyggnader, 
hastigt tillkomna för att erbjuda ett provisoriskt skydd 
för väder och vind. Andra kan tänkas ha ovanliga 
arrangemang för framdrivning – bilmotorer, nödrig-
gar eller bara en brusten bogsertross. Somliga av dem 
kan ha spår av beskjutning, medan andra helt enkelt 
bara är båtar som inte fick tid att svälla tätt innan man 
kastade loss, som törnade mot bränningar i kustbandet 
eller som vattenfylldes av överbrytande sjö.

Kanske är de flyktbåtar som idag finns på havs-
bottnen mer talrika än de som finns kvar på land. 
Under ytan bildar de ett ouppmärksammat spår av 
flykten över Östersjön, som troligen – med tanke på 
att Östersjön utgör en sällsynt gynnsam bevarande-
miljö för trä – kommer att bevaras i många år än, 
långt efter det att båtarna på land är borta.

Båtar som minnen
En sak som överraskat i det här projektet, utöver hur 
många flyktbåtar som faktiskt visat sig finnas kvar, är 
hur många som antas vara flyktbåtar, trots att mycket 
pekar på att de inte är det. Under studiens första, 
inventerande fas såg antalet kända flyktbåtar ute i 
landet ut att växa till ett oväntat stort antal, bara för 
att minska igen vid en noggrannare genomlysning. 
De lämnade uppgifterna om dem var många gånger 
motsägelsefulla, direkt felaktiga eller på kollisionskurs 
med alternativa utsagor. Även i de fall då provenien-
sen som flyktbåt var ovedersäglig kunde historierna 
om samma båt innehålla detaljer som var uppenbart 
felaktiga eller i alla fall tveksamma. Att få klarhet 
endast utifrån vad som berättades om dem visade 
sig därför vara svårt. På så vis har undersökningen 
inte bara kommit att handla om minne, utan också 
om glömska. Den har bekräftat hur snabbt händel-
ser och kunskapen om tingen faller ur minnet – och 
ur historien – och hur förrädiska minnesbilder eller 
återberättade historier ofta är.

Ändå är det tydligt att de minnen som kring-
gärdar båtarna, liksom båtarnas egen utsagokraft, är 
helt centrala för deras förmåga att sprida ljus över 
historien. Det framhålls ibland att historien verkar i 
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kritisk kontrakurs mot minnet, och att historikernas 
viktigaste roll är att fungera som väktare för be  svärande 
fakta, att vara de som drar fram skeletten ur minnets 
garderob och påminner om det som minnet glömmer 
eller förtränger.731

Det är en viktig uppgift, men när det gäller de 
baltiska flyktbåtarna i Sverige är förhållandet närmast 
det omvända. Det är inte i arkiven och i befintlig 
forskning som förekomsten av flyktbåtar kan beläg-
gas, utan i det levande minnet och inte minst genom 
båtarna själva. Det är de som aktualiserar historien 
om flykten över havet och som kan rikta ljuset mot 
historier som fallit bort ur historieskrivningen, och 
som på grund av sekretessbestämmelser, politiska hän-
syn eller, fram till nyligen, brist på källmaterial inte 
heller kunnat behandlas. Tingen – båtarna – bidrar i 
så måtto till att vissa aspekter av det förflutna och av 
nutiden aktualiseras. De utgör minnen som kan ingå 
i bearbetning av det förflutna, av vad som händer i 
samtiden och i diskussioner om framtiden. Men hur 
de förstås beror däremot i stor utsträckning på våra 
egna referensramar. I det minnesskapande som sker 
i mötet mellan människorna och båtarna spelar där-
för både tingens och människans erfarenheter in.732

Av studien har det särskilt tydligt framgått hur 
betydelsefulla båtarna är – både de faktiska och de 
förmodade flyktbåtarna – för att underhålla och bevara 
minnet av flykten. Det gäller inte minst i trakter dit 
många flyktbåtar kom, eller där flyktingar vistades, 
och där det verkar ha formats minnen och berättelser 
i bygden som haft ett behov av att förtingligas. Ibland 
verkar även minnet av enskilda flyktingar – kanske i 
synnerhet färgstarka karaktärer i båtarnas närområde 
– ha spillt över på själva båtarna. Andra gånger tycks 
det ha skett en förskjutning från etiketten ”flykting” 
till epitetet ”flyktingbåt”, så att de arbetsbåtar som 
flyktingar ägt kommit att uppfattas som båtarna de 
flydde med.

Dessa minnen, som svärmar kring bygder, öar 
och båtar, utgör många gånger vad man skulle kunna 
kalla sociala minnen, som övertagits av individer 
som långt senare lever i den trakt där det som min-
net talar om utspelade sig.733 Att göra minnen som 
inte är självupplevda till sina egna är naturligtvis en 
vansklig process och kan kanske medföra ett mer eller 
mindre medvetet sökande efter yttre bekräftelse. En 
övergiven båt med borttappad historia kan bli en 
tacksam projektionsyta för sådana svärmande min-
nen och ge dem förankring, tydligare konturer och i 
någon mån också högre sanningsanspråk. Allt detta 
är kvaliteter som är direkt kopplade till båten som ett 
fysiskt objekt. Tingen – båtarna – behövs med andra 
ord för att förankra minnen och härbärgera berättelser 
om en historisk händelse vid kusten, i lokalsamhället 
eller i en familjs historia. De blir stödjepunkter för 
minnet och, i de fall en båt bevarats inom familjen, 
till livshistoriska orienteringsmärken, utifrån vilka 
familjehistorien kan struktureras. Så kan de fungera 
som en minnets rockhängare, som etnologen Orvar 
Löfgren uttryckt det.734

En annan sak som överraskat i arbetet med de 
minnen som hör ihop med båtarna är hur många av 
dem som handlar om hämtningsresor och smuggling. 
Att sådan verksamhet förekom är historiskt belagt, 
men har samtidigt inte riktigt slagit igenom i det 
dominerande narrativet om flykten. Båtarna och de 
minnen som cirkulerar kring dem har således en egen 
utsagokraft, oavhängig av ”den stora berättelsen” om 
flykten. Med sitt underifrånperspektiv ger de resonans 
åt en mer mångfasetterad historia och bidrar till att 
belysa aspekter som delvis fallit i skugga. Det är som 
Aleida Assmann säger, apropå den ofta framställda 
dikotomin mellan minne och historia: ”Vi behöver 
minnet för att blåsa liv i den historiska kunskapens 
massa, detta i form av urval och betydelse, perspektiv 
och relevans, och vi behöver historien för att kritiskt 

Bild 11.4. ”Till minne av flykten över Östersjön 1944”. Minnes-
märke i Societetsparken i Norrtälje, skapat av Anders Jansson 
och uppfört av Norrtälje kommun till 70-årsminnet. Foto: Anneli 
Karlsson, Sjöhistoriska / SMTM.

Bild 11.5. Båtarna har en förmåga att samla minnen – som dock 
ibland kan vara motsägelsefulla eller på kollisionskurs med vad 
båtresterna själva kan avslöja (båt 25). Foto: Anneli Karlsson, 
Sjöhistoriska / SMTM.
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granska minnets konstruktioner, som dikteras av 
samtidens särskilda behov.” 735

Annars är det snarare påtagligt hur de berättelser 
som cirkulerar kring båtarna i någon mån fiktio-
naliseras och färgas av hur historien om ”den stora 
flykten” brukar återberättas – ungefär på samma sätt 
som levnadsberättelserna har en tendens att fastna i 
en ganska fast och ibland lite tillrättalagd form.736 
Återkommande teman är hur överfulla båtarna var, 
hur det stormade på havet, hur båten gömdes undan 
för att undvika utlämning, trots att detta sällan varit 
aktuellt, och att båten är den enda som finns kvar, 
eftersom ryssarna förstörde alla andra.

Även om uppgifterna som cirkulerar kring de 
övergivna båtarna inte är alldeles korrekta ger de på 
hela taget en ganska bra bild av den historiska verk-
ligheten, som en ”narrativ sanning”, där detaljerna 
må vara fel men själva andemeningen ändå äger sin 
giltighet.737 De minner om flykten så som den i stora 
drag var, inte för alla förstås men för många. Det 
stämmer att det var hårt väder i slutet av september 
1944, att våghöjden upplevs ännu mer när man sitter 
i en liten båt och att båtarna – som ibland byggts i 
smyg – många gånger var just små och djupt ned-
lastade samt att attacker förekom under överfarten. 
Därför kommer båtvraken sannolikt att bidra till att 
förlänga minnena av något större än de själva, trots 
att minnena om enskilda båtars historia bleknat med 
tiden och trots att luckor uppstått i vetandet om en tid 
när flyktingkontingent efter flyktingkontingent med 
människor från många olika länder och bakgrunder 
kom över havet till den svenska ostkusten.

I någon mån kan minnena även sägas hänga sam-
man med båtarnas fysiska bevarandetillstånd. Genom 
sin relativa beständighet hjälper de till att bevara 
minnen och berättelser som annars hade riskerat att 
förflyktigas. Men en båt som är övergiven och kan-
ske kraftigt förfallen, och vars historia delvis fallit i 
glömska eller börjat få lösare ramar, lånar sig också 
åt kontemplation. De har en förmåga att pocka på 
uppmärksamhet och sporra fantasin på ett helt annat 
sätt än de välbevarade exemplaren. Hålen i skroven 
behöver på så vis inte betraktas som kunskapsluckor, 
utan kan lika gärna ses som öppningar för fria associ-
ationsbanor, och de mjuknande, halvmultna borden 
innebär inte bara en förlust utan bildar också en gro-
grund där berättelser och myter kan få fäste. Just den 
här avsaknaden av information är viktig, kanske till 
och med en förutsättning för att båten ska bli mot-
taglig för olika berättelser. Glömskan är på många vis 
central för att någonting överhuvudtaget ska kunna 
lösgöra sig som ett minne.738

Det är också tydligt att de minnen som formas 
kring båtarna i viss mån har att göra med tidens gång; 
med nya generationers intresse för vad som varit och 

med nya utblickspunkter. Så har flera av båtarna blivit 
föremål för omförhandling och ”återaktiveras” som 
flyktbåtar efter att de tagits ur bruk – eftersom de 
då uppenbarligen i högre utsträckning än tidigare 
öppnar sig för ett tillbakablickande.

Andra gånger är det istället ett förändrat politiskt 
klimat som varit avgörande för intresset. Man kan 
säga att flera av båtarna har befunnit sig på gränsen 
mellan minne och glömska, och i praktiken fungerat 
som ett passivt och vilande kulturellt minne (även 
kallat ett arkiv- eller referensminne), redo att aktiveras 
om behov uppstår.739 Så är det påtagligt att den så 
kallade flyktingkrisen i Medelhavet på 2010-talet fått 
flera av båtarna att lysa upp och kommenteras med 
hänvisning till den aktuella situationen kring dagens 
båtflyktingar. På samma sätt har Sovjetunionens fall 
och återupprättandet av de baltiska staterna haft 
betydelse för vad som varit möjligt och kanske till 
och med trängande att minnas och bearbeta. Tyd-
ligt är att det medfört ett pånyttfött intresse för den 
estniska och lettiska historien, vilket yttrat sig i att 
båtar repatrierats och införlivats i centrala minnes-
institutioner.

Båtar som spår
Något som också överraskat mig i min forskning är 
insikten att de utpekade flyktbåtarna inte bara värde-
sätts som unika källor till kunskap om flykten, utan 
i lika stor utsträckning – åtminstone från en baltisk 
horisont – som källor till kunskap om traditionellt, ofta 
estlandssvenskt, båtbyggeri. De båtar som fortfarande 
finns kvar i Sverige, eller som på senare år repatrierats, 
har nämligen visat sig vara unika inte bara som ett av 
få bevarade materiella avtryck av flykten, utan också 
som de helt vanliga båtar de en gång i tiden var. De 
utgör ett material som efter ockupationen nästan helt 
saknas i Baltikum och som därför är intressant som 
spår av det liv som föregick kriget, och som sedan 
aldrig blev sig likt.740

En annat oväntat resultat var att finna att flera 
av båtarna har direkt avläsbara erfarenheter av kon-
flikterna och flykten. Somliga har spår av beskjut-
ning, vilket får anses vara ett för svenska förhållanden 
ovanligt vittnesmål, med få paralleller bland övriga 
kulturhistoriska lämningar och föremål från tiden. 
Andra gånger handlar det istället om vrak som lappats 
och lagats för att färden mot frihet skulle vara möjlig. 
I bägge fallen återspeglar spåren den nöd som drev 
människor att riskera sina liv i dessa båtar, men de 
berättar också om resiliens och agens; om människors 
förmåga att finna ett sätt framåt även i de mörkaste 
av situationer.

Det faktum att båtarna överhuvudtaget finns är 
också i sig ett informativt spår. Båtar med baltiska 
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drag, båtar med militär prägel eller med spår av skott-
skador, motorbåtar med ruff och motor med en 
mer förlig placering än vad som är vanligt på den 
svenska ostkusten – allt detta är uttryck för hur kri-
get rört om i den materiella kulturen, så att spåren 
av en bortsvept kustkultur och av krig och konflikt 
inte hittas där det hade varit förväntat, utan på en 
annan kust, långt bort från krigsskådeplatsen. De 
ilandflutna och strandade båtarnas läge vittnar om 
vilka områden som berördes av flyktingströmmen, 
medan de fortsatt använda båtarna, som så små-
ningom blev kvar på sina tidigare ägares boställen, 
istället vittnar om hur skärgården och kusten – som 
då var utflyttningsbygder – fick nytt liv genom de 
estlandssvenska nybyggarna.

En utmärkande egenskap hos de bevarade flykt-
båtarna är också deras litenhet. Av de bevarade båtar 
som med stor säkerhet kan antas vara flyktbåtar från 
Baltikum placerar sig samtliga i storleksspannet mel-
lan knappa fyra till drygt nio meter, med ett genom-
snittligt mått på bara lite drygt sex meter. Detta kan 
jämföras med listorna över registrerade, beslagtagna 
båtar, som omfattar båtar från fyra meters längd till 
fartyg på över femton meter, och som visar att näs-
tan 80 procent av dessa båtar var större än sex men 
mindre än tio meter långa.741

Att flyktbåtarna många gånger verkligen var små 
är ett väl belagt historiskt faktum, som också väckte 
reaktion hos samtiden och som inte sällan betonades 
i dagspressen. ”I Estland finns det just nu inte en båt, 
som är så liten, att man inte skulle kunna fly till Sverige 
i den”, rapporterade till exempel Stockholms-Tidningens 
utsände efter ett besök i Öregrund hösten 1944 och 
fortsätter:

I detta det stora uppbrottets dagar gäller nämligen 
inte längre förnuft eller bärighet: en liten fiske-
båt kan gå till havs med just så många, som den 
möjligtvis kan ta utan att inte sjunka genast, och 
en ynklig liten skuta kan gå tvärs över Östersjön 
med 200 ombord. Och allt detta lyckas, därför 
att det måste lyckas, och därför att nöden aldrig 
vetat av några lagar.742

Även på Gotland meddelade journalister sin förvåning 
över de inkommande flyktbåtarnas litenhet:

Det som mest förvånar mig är båten. Den är 
rörande liten och bräcklig, inte mycket större än 
en ordinär roddbåt. Oruffad, med en presenning 
spänd som skydd över halva båten. Det har blåst 
mycket hårt det senaste dygnet, och man kan lätt 

Bild 11.6. I en sju meter lång båt som egentligen gjorts obrukbar genom automateld före flykten färdades en barnfamilj om totalt 13 
personer med medhavda tillhörigheter och utrustning över havet. I skrovresterna syns tydligt de pluggade och överlappade hålen (båt 
7). Foto: Anneli Karlsson, Sjöhistoriska / SMTM.
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föreställa sig, vilket helvete det har varit ombord 
på ett hav i fullt uppror […]. Båtarna är […] 
fyllda till långt över den gräns, då man måste be 
till högre makt för att det skall gå väl.743

Alldeles representativa är dock inte de bevarade flykt-
båtarna. Motorjakter, bogserbåtar, pråmar och skutor, 
med kapacitet att ta över många människor under en 
enda resa, saknas helt i det arkeologiska materialet. 
Där finns bara den lilla, odäckade båten, som åter-
kommande lyftes fram av den samtida pressen och 
som på senare år också kommit att stå som symbol för 
flykten i monumentkonst och minnesmärken, som 
till exempel i Visby domkyrka och i Societetsparken 
i Norrtälje. I någon mån är det möjligt att detta för-
svårar förståelsen av flyktens faktiska omfattning; att 
det var fråga om tiotusentals människor eller Sveriges 
dittills största invandring i modern tid.

Men de små båtarna rymmer istället en annan 
förståelse. De vittnar om flyktingarnas utsatthet och 
desperation, men också om hopp och övervunna 
hinder. När estlandssvensken och författaren Viktor 
Aman frågar sig vilket som var det vackraste som skett 
i samband med estlandssvenskarnas överflyttning till 
Sverige blir svaret: ”Småbåtarna och deras färder.” 
Han menar att småbåtarna var ett uttryck för folkets 
initiativ och oegennyttighet. Med dessa båtar räddades 
människor som inte hade någon annan hjälp att vänta. 
Trycket från småbåtarna fick också myndigheterna 
att tänka om angående flyktingarnas situation, och 
så småningom sträcka ut en hjälpande hand.

Det ligger en mänsklig storhet över dessa båtar 
– vrak som gjorts flytbara, farkoster som byggts 
i lönn och forslats till strand i smyg, motorbåtar 
som kom från Sverige, som närmade sig stranden 
när mörkret fallit. Dessa båtar fortsatte så länge 
det gick. Och det gick … för de flesta.744

Som också framgått var det inte meningen att alla 
flyktbåtar som fortfarande finns i Sverige skulle finnas 
här och bli de minnen de numera är. Stora ansträng-
ningar gjordes från båda ockupationsmakterna för att 
hindra människor från att styra västerut, och efter 
freden lade sovjetiska och svenska myndighets personer 
ned ett stort arbete på att spåra upp och föra bort 
även små och ekonomiskt obetydliga båtar. Bara efter 
svåra överläggningar kunde en överenskommelse om 
undantag träffas när det gällde de estlandssvenska 
båtarna.

Glömska kan vara av flera olika slag. En särskild 
sort är den repressiva utradering eller sociala amnesi, 
som totalitära regimer ofta ägnar sig åt i syfte att göra 
händelser till icke-händelser, att sopa undan spår av 
oönskade grupper för att åstadkomma en historisk 

brytning.745 Det är en glömska som var högst påtaglig 
i de baltiska sovjetstaterna, där frihetstiden liksom 
den traditionella kustkultur som estlandssvenskar 
och andra sedermera avflyttade eller deporterade 
människor hållit levande var något oberörbart under 
hela ockupationstiden. Möjligen var det även den 
sortens glömska Sovjetunionen ville hjälpa på traven 
genom att kräva tillbaka flyktingarnas båtar.

Om båtutlämningen aldrig hade skett, och fler 
flyktingbåtar hade blivit kvar i landet, hade histo-
rien om den baltiska migrationen till Sverige helt 
säkert varit mer närvarande och dess omfattning 
mer greppbar. Men avsaknaden av flyktbåtar kan 
också avläsas som ett negativt spår. Som sådant visar 
den hur angelägen Sovjetunionen var att få tillbaka 
båtarna, av ekonomiska skäl, men kanske ännu mer 
för att gömma spåren efter flykten och få bukt med 
en svidande prestigeförlust. På samma gång speglar 
de frånvarande båtarna Sveriges förhållande till den 
segrande stormakten, vilka offer man var beredd att 
göra för att blidka den stora grannen i öster och för-
bättra de svensk-sovjetiska relationerna.

Flera av båtarna i studien har framstått som av -
vikande och annorlunda med avseende på typ och plats. 
Det är möjligt att dessa ”avvikelser” i själva verket inte 
alls ska förstås som ”avvikelser”, utan tvärtom som ett 
återkommande, karakteristiskt mönster när det gäller 
just flyktbåtar. Just den här annorlundaheten, att träffa 
på något som inte är förväntat i regionen utan som 
naturligt hör hemma i ett annat sammanhang, kan 
vara ett tecken på att föremålet ”ryckts loss” och är 
relaterat till migration.746

Vad de baltiska flyktbåtarna kan berätta genom sin 
materialitet – deras egen utsagokraft – är intressant 
inte bara som nycklar till förståelsen av den baltiska 
flykten under andra världskriget. I ett vidare per-
spektiv är de också värdefulla som exempel på vilka 
slags materiella avtryck migration och flykt kan ge 
upphov till. Att se spåren av migration i arkeolo-
giskt fyndmaterial är erkänt svårt.747 Även när flykten 
omfattat hundratusentals människor, och inte ligger 
längre tillbaka än det senaste seklet eller kanske till 
och med det senaste decenniet, kan fyndmaterialet 
vara knappt och svårt att tolka.748

Samtidigt kan flyktbåtarna också bidra till att 
öka förståelsen om hur ett maritimt kulturlandskap 
kan läsas och förstås. Inom arkeologin har det ofta 
framhållits att så kallade fartygslämningar – och då i 
synnerhet sjunkna eller strandade båtar – är kontext-
lösa, eftersom de hamnat där de hamnat mer eller 
mindre oavsiktligt, som en följd av naturens krafter 
och en nyckfull slump.749 Men den här kontextlös-
heten handlar ofta bara om att sambanden finns på en 
annan skalnivå, som inte ryms inom regionens eller 
ens inom nationens ramar, utan tenderar att vara mer 
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geografiskt extensiva.750 Höjer man blicken kan man 
ana hur flyktbåtarna ingår i ett landskap av ubåtar, 
torpederade lastfartyg och inte minst andra flykt båtar, 
som tillsammans utgör spår av andra världskriget på 
Östersjön.

Båtar som berör
En sista överraskande insikt är i vilken utsträckning 
de bevarade båtarna fortsätter att påverka människor, 
i egenskap av affektiva ting.

Det har ibland sagts att ting i själva verket är 
händelser, långsamma händelser.751 Det är på många 
sätt ett bra perspektiv på de båtar som behandlats i 
den här studien. Det har nämligen visat sig att det 
fortfarande händer saker kring dessa båtar, att de gör 
saker, som inte bara handlar om att de plöjer fram 
genom vattnet eller, när de är övergivna, att spant 
och bordläggning då och då faller till marken. Det 
är snarare som att de utsöndrar något av vad de varit 
med om, erfarenheter som människor mer eller mindre 
instinktivt registrerar och reagerar på. Det är stäm-
ningsskapande och bildar en atmosfär som präglas av 
respekt, eftertänksamhet och högstämdhet, och som 
ibland till och med kan vara andaktsfull.

Som en följd av detta är det också påtagligt att 
de får de människor som har att göra med dem att 
vilja visa omsorg om dem, att det finns ett spontant 
engagemang, om än ett lågmält sådant, kring de 
förmodade flyktbåtarna. Ett båtvrak som håller på 
att ruttna bort blir föremål för vad som kan liknas 
vid en sorts palliativ vård, när resterna tjärstryks för 
att bli kvar ännu en liten tid. Ett annat tas omhand 
och renoveras, för att det vore synd om båten skulle 
försvinna. Det talas om en ”skyldighet” att bevara 
och på Facebook leder upplagda bilder på flyktbåtar 
till spontana kommentarer som ”viktigt budskap” 752, 
”starkt minnesmärke” 753, ”Den borde konserveras och 
ställas ut” 754 och ”Den båten borde tas om hand för 
att sparas till eftervärlden” 755.

Tydligt är också att båtarna ger upphov till funde-
ringar om värderingsfrågor med politiska undertoner 
och ibland leder till att olika meningar bryts mot 
varandra. I en estnisk kontext är båtarna flaggskepp 
för den estniska republiken, medan de i Sverige dras 
in i en förhandling om flyktingmottagande. En båt 
på Marinmuseum ställs ut tillsammans med en upp-
maning att skänka pengar till arbetet med omhänder-
tagande av båtflyktingar på Medelhavet, vilket väcker 
negativa reaktioner, som i sin tur blir ett incitament 
till en större utställning om flykt. Ett annat exempel 
kan hämtas från Facebookgruppen Gotland i bilder, 
där ett foto på en flyktbåt publiceras tillsammans 
med en kommentar om hur attityderna till flykting-
mottagande hårdnat:

Under 2:a Världskriget, kom över 10 000 flyk-
tingar till Gotland, i båtar som denna. Många 
kom aldrig fram.... DÅ, gick Gotlänningarna 
man ur huse för att hjälpa de flyende. Idag, flyr 
människor oxå från krig, men nu är ju inte kriget, 
på vår egen bakgård, o människorna har kanske 
en annan hudfärg o religion... så det där med att 
hjälpa....😢😢😢😢 756

Inlägget anmäls som olämpligt av en medlem i 
gruppen, bara för att då istället göras till omslags-
bild av gruppens administratör.

Den tyska professorn i kulturminnesvård Gabi 
Dolff-Bonekämper757, som i många år arbetade för 
att bevara delar av den avvecklade Berlinmuren för 
eftervärlden, har påpekat att en central egenskap hos 
minnesplatser är att de bär med sig en inneboende 
källa till meningsskiljaktigheter, att de inte bara är 
platser för minnesarbete utan också för dispyter. Detta, 
menar hon, är en ofta underskattad egenskap hos 
kulturarv, och en av deras främsta förtjänster. Att det 
pågår en förtätad diskussion om dem visar nämligen 
inte bara att de är relevanta för sin samtid, utan också 
att de bidrar till att minnet om deras historia hålls 
vid liv. Det är en kvalitet som utan tvekan också kan 
hänföras till flyktbåtarna.

Som grupp betraktad kan de baltiska flyktbåtarna 
kanske inte kallas för ett kulturarv, i alla fall inte i 
mer officiell bemärkelse, eftersom de bara undantags-
vis varit föremål för kulturarvssektorns urskiljande, 
erkännande och administration. Ändå går det inte att 
ta miste på att det finns ett brett engagemang kring 
dem som delas av flyktingsläkter och andra svenskar, 
som involverar fattig som rik och som ofta vilar på 
ideell basis och ett personlig övertygelse om båtarnas 
värde och betydelse. Det är ett engagemang som i stor 
utsträckning tycks vara emotionellt grundat och som 
utgår från de känslor och associationer båtarna väcker, 
snarare än deras reella kunskapsvärde. Om man ändå 
ska tala om dem som ett kulturarv utgör de ett mer 
lågmält och personligt sådant, vilket förstås till viss 
del har att göra med att kunskapen om deras existens 
som grupp betraktad inte tidigare funnits.

Även om de baltiska flyktbåtarna inte har någon 
organiserad intressegrupp bakom sig, så som kulturarv 
vanligen har, så finns det många människor som har 
särskilt starka band till den historia båtarna utgör del 
av. Personliga möten med informanter, inte minst med 
människor som själva flytt eller vars äldre anhöriga 
flytt, har gjort det tydligt att den flykt som den här 
forskningen kretsar kring inte bara är historia, utan 
också en del av nuet. Människor som kommit till 
Sverige som båtflyktingar och som konfronteras med 
sina minnen av flykten märker ofta att de fortfarande 
kan förnimma händelserna i sitt kroppsminne och i 
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känslostämningar eller hågkomster.758 Det innebär i 
sin tur att de fysiska spåren av flykten kommer i en 
delvis annan dager.

I forskning om kulturarv och historia har ibland 
ärret använts som en metafor för de avtryck en smärt-
sam historia kan lämna hos människor och i landskap. 
Att ärrvävnaden lånar sig åt den sortens jämförelser 
kommer sig av att den utgör en synlig påminnelse om 
en historisk händelse, om ett sår som uppstod men 
som tillhör det förflutna. Det kvardröjande märket på 
huden – ärret – utgör en knutpunkt mellan nuet och 
historien och kan ibland också betraktas som en skär-
ningspunkt mellan det personliga och det politiska.759

Kulturarvsforskning har vid flera tillfällen konsta-
terat att kulturhistoriska lämningar förknippade med 

historiska trauman inte bara har potential som källor 
till minnen och kunskap, utan att de också kan bidra 
till läkningsprocesser. Ett viktigt led i detta är just själva 
uppenbarandet av det som tidigare varit bortträngt 
eller fördolt.760 Det handlar om ett synliggörande, 
som också är en form av erkännande. På så vis kan 
inventeringen av flyktbåtar spegla båtflyktingarnas 
erfarenheter i konkreta lämningar. Båtarna kan då 
förstås som ett slags ärrvävnad i landskapet, som en 
synlig påminnelse om en sårig och våldsam historia, 
som på olika sätt märkt kusterna på bägge sidor om 
Östersjön. Men man kan också säga att de ”funna” 
båtarna materialiserar de psykologiska ärren, att de 
på sätt och vis är en bekräftelse på att de sår dessa 
människor bär på är verkliga.

Bild 11.7. I slutet av september händer det att människor placerar gravljus på flyktbåten, till minne av dem som omkom under flykten 
hösten 1944 (båt 24). Foto: Mirja Arnshav.
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kapitel 12

Sammanfattning

• Vilka minnen och berättelser kan knytas till 
dem?

• Vad betyder de för människor idag, och vad 
gör de med sin omgivning?

Studiens teoretiska utgångspunkter kan hänföras 
till den posthumanistiska materialitetsforskningen, 
och mer specifikt till tre olika fokusområden. Det 
första handlar om affekt, där jag med inspiration 
från fenomenologin beskriver hur ting kan ha en 
förmåga att väcka tankar och känslor. Det andra 
handlar om arkeologiska narrativ och hur ett fokus 
på tingen kan ge en särskild slags förståelse av histo-
rien och nya perspektiv på den. Det tredje området, 
som även är studiens viktigaste inspirationskälla, är 
objektbiografin, som med tingen i fokus tar fasta på 
dessas sociala relationer och intresserar sig för hur de 
förändras över tid.

När det gäller genomförandet har studien vägletts 
av reflexiv och explorativ metodik, och av pragmatisk 
systematik. Utmärkande för ett sådant tillvägagångs-
sätt är att det bejakar forskarens egen kreativitet, men 
också källmaterialets förmåga att skänka nya och ibland 
oväntade insikter, som tillåts påverka forskningen i 
olika riktningar. En viktig empirisk utgångspunkt 
har varit själva båtarna, där flertalet besiktigats och 
dokumenterats med foton och beskrivningar. Även 
arkivmaterial och muntlig information utgör viktiga 
källor för studien.

Sammanlagt behandlar studien 35 båtar, som i 
olika sammanhang omtalats som baltiska flyktbåtar. 
Av dessa bedöms proveniensen som flyktbåt kunna 
beläggas säkert i 21 fall, medan övriga är mer eller 
mindre sannolika som flyktbåtar. I ett par fall har en 
sådan bakgrund helt kunnat uteslutas. Anledningen 
till att även dessa båtar är intressanta för studien är 
att de hålls för att vara flyktbåtar, och behandlats som 
om de vore det. Därmed utgör de i någon mening en 
sorts minnesmärken med bäring på flykten.

Bland de påstådda flyktbåtarna finns fyra båtar som 
flutit iland tomma under slutet av kriget och som av 
upphittarna antagits vara förlista flyktbåtar, där de 

Hösten 2017 fick jag i ett gotländskt fiskeläge syn på 
en båt med tydliga drag av öst- eller centraleuropeiskt 
båtbyggeri. Min nyfikenhet väcktes och ökade ännu 
mer när jag fick reda på att båten förmodligen var 
en förlist flyktbåt, som lagt ut från Baltikum under 
andra världskriget och som bärgats av några got-
länds ka fiskare. Mötet med båten blev incitamentet 
till föreliggande studie om baltiska flyktbåtar i Sverige.

Under andra världskriget ockuperades de baltiska 
staterna Estland, Lettland och Litauen inte mindre än 
tre gånger; 1940 annekterades de av Sovjetunionen, 
1941 av Nazityskland och 1944 återigen av Sovjet-
unionen. Inför hotet om deportationer, tvångsvärvning 
och terror flydde drygt 30 000 människor, mestadels 
ester men även flera tusen letter, över havet mot Sve-
rige. Flykten var ofta farofylld, för att båtarna var små 
och överlastade men också för att de flyende riske-
rade att attackeras av flyg, patrullfartyg och ubåtar. 
Efter ankomsten till Sverige beslagtogs merparten av 
flyktbåtarna, och 1945 verkställdes en utlämning av 
båtarna till Sovjetunionen.

Tidigare forskning har belyst många aspekter av 
”den stora flykten”, som händelsen ibland kallats, 
men har bara undantagsvis uppehållit sig kring flyk-
tens materiella avtryck och inte alls undersökt vad 
flyktbåtar skulle kunna tillföra förståelsen.

Syftet med avhandlingen är att ta reda på om 
det fortfarande idag finns baltiska flyktbåtar kvar 
i Sverige, i vilka sammanhang de i så fall återfinns, 
vilka deras tillstånd är och vad de betyder för minnet 
av flykten. Ambitionen är att genom de kvarvarande 
båtarna skriva fram en arkeologisk berättelse om flyk-
ten och dess efterspel – om hur båtarna reflekterar 
flykten, om vad som hände med dem sedan och om 
det förhållande människor idag har till dem och till 
deras historiska bagage. Det är spörsmål som kretsar 
kring minne, affekt och materialitet och som också 
tangerar diskussionen om det förflutnas närvaro i 
nuet. Studien har fokus på tre övergripande frågor:

• Vilka är de båtar som anses vara baltiska flykt-
båtar?
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ombordvarande omkommit eller stoppats under flyk-
ten. Eftersom dessa båtar med något undantag varit 
skadade och obrukbara vid påträffandet, har de blivit 
kvar på platsen där de flöt iland. Dessa ilandflutna båtar 
pekar mot de tragedier som utspelades på Östersjön 
under kriget, utanför människors blickfång. Trots att 
de sedan länge är tomma för de tanken till det faktum 
att människor en gång funnits ombord, varför de kan 
sägas kommunicera ett slags icke-frånvaro.

Av tre båtar återstår endast mindre fragment, som 
tagits tillvara och sparats när båtarna i fråga blivit 
gamla och ruttnat bort eller kasserats. I det ena fallet 
rör det sig om en metallskena, där incitamentet för 
sparandet förmodligen varit pragmatiskt och syftat 
till återbruk. I de andra två fallen utgör fragmen-
ten däremot trädelar från skrovet, som sparats som 
minnen av de saknade båtarna. De sparade delarna 
har idag övertagits av nästa generation och är nära 
sammanlänkade med berättelser om den flykt och de 
flyktbåtar de en gång utgjort del av.

Fyra bevarade flyktbåtar var under studien utställda 
på centrala museer. Tre av dessa båtar har tidigare varit 
i privat ägo. En har tillhört ett lokalt fiskerimuseum. 
Båtarna har hämtats från Sverige efter Estlands fri-
görelse för att ingå i estniska museisamlingar. I Tallinn 
har de värderats som unika museiföremål och ställts 
ut för att berätta den nationella historien, om flykt 
och förtryck men också om traditionell estnisk kust-
kultur. I Sverige har den enda utställda båten istäl-
let använts för att uppmärksamma flykt i ett vidare 
perspektiv, med paralleller till dagens båtflyktingar 
på Medel havet. I museikontexten utgör dessa båtar 
vad man kan kalla vittnesobjekt, som utöver sin egen 
erfarenhet också fungerar som symboler för en större 
historisk erfarenhet, och som kan aktiveras för att 
ingå i diskussioner och bearbetning av såväl dåtid 
som framtid.

Fyra andra båtar tillhör hembygdsföreningar på 
norra Gotland, vilket gör hembygdsrörelsen till den 
största svenska aktören för bevarande av detta slags 
kulturlämningar. I hembygdsföreningen involveras 
dessa båtar i en bygdehistorisk berättelse, som handlar 
om flyktingmottagande men som också ger eko åt de 
flyendes umbäranden. I ett fall har en båt blivit ett 
monument i offentlig miljö och använts vid uppmärk-
sammandet av årsdagar och för minnesstunder. Dessa 
båtar lånar sig åt reflektioner om dagens politiska läge 
och attityder kring flyktingmottagande. Det konsta-
teras att den gotländska hembygdsrörelsens flyktbåtar, 
i kombination med det lokalhistoriska perspektivet, 
har potential att bredda ett traditionellt fokus på 
rötter och nationell enhetskultur och istället bidra 
med berättelser om mobilitet och möten.

Att somliga flyktbåtar finns kvar på grund av det 
undantag i utlämningsbeslutet som gjordes för båtar 

med estlandssvenska ägare exemplifieras med fyra 
båtar. Två av dessa bevaras fortfarande av familjerna, 
medan två har övergivits och lämnats kvar att för-
falla på de platser där deras ägare tidigare bott. Alla 
dessa, utom en som var i för dåligt skick, fortsatte 
att användas för fiske i många år efter flykten. Sedan 
båtarna pensionerats har deras identitet som flyktbåtar 
kommit att hamna i fokus igen, och det är tydligt att 
de för de efterlevande har ett emotionellt värde, som 
snarast verkar ha ökat i takt med generationsväxling-
arna. Båtarna är nära förknippade med de bortgångna 
familjemedlemmar som ägt och brukat dem, men de 
kan också ses som ett slags överlevande, som inkapslar 
minnet av flykten och etableringen i Sverige och som 
därför utgör en länk bakåt i familjehistorien.

I tre dokumenterade fall har båtar med ett påstått 
estniskt ursprung genom arv hamnat hos personer som 
inte själva har någon anknytning till Estland. Även i 
dessa fall har det förflutna i någon mån klibbat fast 
vid båtarna, vilket bland annat visar sig i att båtarna 
uppkallats efter sitt nationella ursprung och att de 
blivit märkvärdigheter. Det är också tydligt att dessa 
båtar är nära förknippade med sina föregående ägare, 
och att detta påverkat den fortsatta hanteringen av 
dem och de känslor de nuvarande ägarna hyser för 
dem. En av de tre båtarna var vid arvskiftet redan 
förfallen. De övriga är numera tagna ur bruk, men 
fortsätter ändå att bevaras av sina nuvarande ägare.

Fyra båtar med ett förmodat baltiskt ursprung 
samt en båt som byggts i Sverige men som deltagit 
i evakueringen av människor från Estland används 
idag som fritidsbåtar, eller utgör renoveringsprojekt. 
Alla har vid något kritiskt tillfälle ”räddats” från för-
fall eller vanvård och har genom åren varit föremål 
för flera ägarbyten och omfattande renoveringar och 
ombyggnationer. Endast en av båtarna har bevarats 
just på grund av proveniensen som förmodad flyktbåt, 
men samtliga båtägare menar ändå att båtarna bevarar 
något av sin identitet som flyktbåt. Det konstateras att 
båtarna har en aktiv och framskjuten roll i relationen 
till sina ägare, och att deras historia har en tendens 
att överleva även omfattande renoveringar.

Avslutningsvis behandlas fem båtar som är vad 
som inom kulturmiljövården brukar kallas varaktigt 
övergivna. Dessa båtar, som strandat eller dragits upp 
och sedan övergivits, är stadda i mer eller mindre 
långtgående sönderfall. De delar många av de kvaliteter 
som brukar tillskrivas moderna ruiner, där sönderfall 
ibland kan vara förlösande för det kulturhistoriska 
värdet. Bland annat har de särskilda estetiska kvaliteter 
och en förmåga att fånga betraktares intresse, men 
också en förmåga att ge ifrån sig ledtrådar till kunskap 
och förståelse av ett slag som mer sällan fångas upp 
av historieskrivningen. Kring dem cirkulerar flera 
historier, men också en utbredd glömska, som gör det 
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svårt att slutgiltigt ringa in deras identitet och som 
tillsammans med det pågående sönderfallet också kan 
göra det svårt att skydda dem som fornlämningar.

Studien har visat att de baltiska flyktbåtarna inte 
har något typiskt livslopp, utan tvärtom återfinns i 
en mångfald av miljöer och att de representerar hela 
spektret av bevarandetillstånd. Det är också tydligt 
att båtarnas identitet som flyktbåtar ofta samsas med 
flera alternativa identiteter, och att den ofta aktuali-
serats sedan båtarna tagits ur aktivt bruk.

Ett av studiens viktigaste resultat är den dokumen-
tation som är resultatet av den genomförda inven-
teringen och besiktningarna. Få av dessa båtar har 
tidigare varit kända utanför sitt lokala sammanhang. 
En nationell sammanställning av detta slag har där-
för tidigare saknats, vilket varit hämmande både för 
forskning och kanske också för förståelsen av det 
svenska kulturlandskapets bredd och komplexitet, 
åtminstone när det gäller kategorin fartygslämningar.

Ett annat resultat är att det nu för första gången går 
att tolka flyktbåtarna som ett arkeologiskt spår. Utifrån 
deras storlek, läge, skrovdetaljer med mera går det att 
belysa aspekter som våld och politik, strandningar och 
omhändertagande, flyktstrategier och risktagande. 
De visar på erfarenheter som få andra källmaterial 
kan vittna om, och som inte saknar intresse för den 
arkeologiska (liksom den allmänmänskliga) förståel-
sen av flykt. Spåren av beskjutningar vittnar om det 
våld de flyende utsattes för, medan båtarnas litenhet 
vittnar om deras stora nöd – samtidigt som just det 
gör det svårt att förstå den faktiska omfattningen av 
migrationen. Det faktum att relativt få båtar finns 
kvar i landet kan också ses som ett negativt spår, som 
kan tolkas som ett avtryck av sovjetiska anspråk och 
svensk utrikespolitik efter freden. Därutöver utgör 
båtarna sällsynta spår av en tidigare estnisk kustkultur, 
som slutgiltigt sveptes bort med den andra sovjetiska 
ockupationen.

En tredje slutsats är att båtarna på flera sätt visat 
sig vara betydelsefulla för minnet av flykten. Även om 
alla båtar som ansetts vara flyktbåtar inte fungerat 
som sådana, bidrar de till att ge resonans åt berättel-
ser om flyktingars ankomst till olika kustområden. 
Båtarna är viktiga för att föra vidare minnet och för 
att rikta ljuset mot vissa specifika erfarenheter, som 
annars riskerar att drunkna i den historiska kunska-
pens gigantiska massa.

Avslutningsvis kan också konstateras att de här 
båtarna fortfarande väcker engagemang hos de 
människor som känner dem som just flyktbåtar. 
Många betraktar dem som ett viktigt kulturarv och 
uttrycker en upplevd pliktkänsla när det gäller deras 
bevarande. Det är tydligt att de som finns i tillgäng-
liga miljöer har en förmåga att ge stämning åt platser, 
och att de stimulerar till samtal och reflektion om 

hur historien upprepar sig och om vad båtflyktingar 
fått (och alltjämt får) utstå. De är i den bemärkelsen 
kanske inte ett officiellt men väl folkligt kulturarv, 
med tydligt affektiva undertoner.

Avhandlingen avslutas med ett register över de 
båtar som beskrivits. I registret finns kortfattad infor-
mation om båtarnas historik, sidhänvisningar samt 
beskrivning av deras konstruktion. Mer fullständig 
fotografisk dokumentation av båtarna finns tillgänglig 
vid Sjöhistoriska museet.

Summary in English
In the autumn of 2017, in a small fishing harbour on 
the island of Gotland, I caught sight of a boat with 
distinct characteristics of Eastern or Central European 
boatbuilding techniques. My curiosity was piqued 
when I heard that it had probably been an escape 
boat that had put out to sea from one of the Baltic 
countries during the Second World War, which had 
foundered and was later recovered by Gotland fisher-
men. The boat inspired this study, which began as 
an attempt to find out about the Baltic escape boats 
that ended up in Sweden.

Estonia, Latvia, and Lithuania were occupied no 
less than three times in the Second World War: in 
1940 all three Baltic States were annexed by the Soviet 
Union, in 1941 by Nazi Germany, and in 1944 by the 
Soviet Union again. Faced with a reign of terror, the 
threat of deportation, and compulsory conscription, 
over 30,000 people fled over the Baltic Sea to Sweden; 
they were mostly from Estonia but several thousand 
were from Latvia. The escape was often precarious. 
Not only were the boats small and overloaded, they 
risked being attacked from the air or by patrol boats 
and submarines. On their arrival in Sweden, most 
escape boats were confiscated by the authorities and 
in 1945 were returned to the Soviet Union.

Previous research has considered many aspects of 
what became known as the Great Escape, but only 
rarely have the material remains been mentioned. 
The question of how the escape boats themselves 
could contribute to our understanding has never 
been studied.

The purpose of this thesis is to establish which, if 
any, Baltic escape boats survive in Sweden, in which 
contexts they remain, and to review their state of 
preservation, as well as to answer the question of 
their significance for the memory of the escape. It is 
an archaeology of the escape and its aftermath, based 
on the surviving escape boats – what the boats say 
about the escape, what happened to them afterwards, 
and how people relate to them and their historical 
legacy today. These questions revolve around memory, 
emotion, and materiality, and thus touch on the pres-
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ence of the past in the present. The study focuses on 
three general questions:

• Which boats are considered to have been Baltic 
escape boats?

• Which memories and narratives are associated 
with them?

• What do the boats mean for people today, and 
how do they affect their surroundings?

The theory of the study is guided by a post-humanist 
understanding of materiality and focus more specif-
ically on three areas. The first is the affective turn, 
and draws inspiration from phenomenology to char-
acterise how objects can evoke thoughts and feelings. 
The second is the archaeological narrative and its 
possibilities, for objects can prompt a special under-
standing while providing different perspectives on 
history. The third is object biography, which can 
illuminate social relationships with objects and how 
those relationships change.

In its practical implementation, the study takes a 
pragmatic, systematic approach, guided by a method-
ology that is reflexive and explorative. It is character-
istic that it embraces the creativity of the researcher, 
but also the ability of the source material to offer 
novel and at times unexpected knowledge, which 
may influence the research in different directions. 
Empirically speaking, the key starting point is the 
boats themselves, the majority of which were examined 
and documented with photographs and descriptions. 
Archive material and oral history have also been vital 
sources for the study.

The study looks at 35 boats that have been described 
as Baltic escape boats in various contexts. For 21 boats 
there is confirmation or a reasonable assumption 
that they were escape boats, while it is unclear in 
the remainder of the cases. There are 2 boats which 
could be ruled out, but even so they were interest-
ing for the study because people considered them 
to have been escape boats, and had treated them as 
such. They formed a memorial of a sort, with bearing 
on the escape.

Among the boats claimed to be escape boats, four 
boats had drifted ashore empty towards the end of the 
war. They were therefore presumed by the finders to 
have been abandoned escape boats, and that the pas-
sengers were lost at sea or had been intercepted. All but 
one boat was damaged and not in a usable state when 
they were found; they were therefore left where they 
came ashore. These derelict boats mark the tragedies of 
the Baltic Sea during the war, unseen and unheeded. 
Even though they have long been empty, they evoke 
the memory of the people once aboard. In this way, 
they could be said to communicate a non-absence.

Only small fragments remain of three of the boats, 
kept when the boats grew old and rotten or were 
cleared away. In one case, a strip of metal had been 
kept, presumably for practical reasons to reuse it. In 
the two other cases, the fragments consisted of wood 
from the boats’ hulls, saved as mementos. Passed to 
the next generation, they still have their close con-
nection with the stories of the escape and the escape 
boats they once belonged to.

At the time of the study, four surviving escape boats 
were exhibited in national museums. Three had been 
in private hands, and the fourth belonged to a local 
fisheries museum, having been taken to Sweden after 
Estonian independence to be part of the museum’s 
Estonian collection. In Tallinn, such boats were valued 
as unique museum items, and were exhibited to rep-
resent part of the nation’s history, an expression of 
flight and oppression, but also traditional Estonian 
coastal culture; once in Sweden, the boat was instead 
used as example of escape in a broader perspective, 
alongside the stories of present-day refugees crossing 
the Mediterranean. In museums, these boats consti-
tute testimonial objects – over and above their own 
stories, they also act as symbols of broader historical 
experiences, which can be activated to be part of 
discussions and studies of the past and the future.

Four other boats belong to local history societies 
in northern Gotland. This makes the local history 
movement Sweden’s most important body for the 
preservation of these types of cultural remains. The 
boats are included in the local historical narrative 
about taking care of refugees, but they also echo the 
ordeals of the refugees. One boat has become a public 
monument, the focus of remembrance ceremonies 
and used to mark anniversaries. These boats lend 
themselves to reflection on the current political situ-
ation and attitudes towards the reception of refugees. 
With their pronounced local history perspective, they 
have the potential to broaden the traditional focus on 
roots and national monoculturalism, and instead to 
contribute to narratives of mobility and encounters.

Some of the escape boats remain in Sweden because 
of an exception to the post-war restitutions made to 
Estonian Swedes. A further four boats exemplify this. 
Two are still kept in good shape by their owners, while 
two have been left to rot in the places where their 
former owners lived. All except one, which was not 
seaworthy, had continued to be used for fishing for 
many years after the escape. After they were taken 
out of use, their identities as escape boats came into 
focus again. Clearly, they have an emotional value 
for their owners, which if anything appears to have 
increased with each new generation. The boats are 
closely associated with the deceased family members 
who had owned and used them. They can be thought 
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of as survivors that encapsulate the memory of the 
escape and of settling in Sweden, representing a link 
back in time in the family history.

There are three documented cases of boats consid-
ered to be of Estonian origin that have been inherited 
by people who have no immediate connection to 
Estonia. Even in these cases, the past has stuck to the 
boats. This is evident in the boats having been named 
for their national origin and often being regarded 
as special. It is also plain they are closely associated 
with their previous owners, which affects how they 
are treated and their present owners’ feelings about 
them. One of the boats was already in very poor con-
dition when it was inherited. The others are no longer 
used, but are still preserved by their present owners.

Four boats presumed to have originated in the 
Baltic States and one boat built in Sweden but used to 
evacuate Estonian refugees are still in use as pleasure 
boats, or are under renovation. All were ‘saved’ from 
decay and neglect at the critical moment. Over the 
years they have changed hands several times, and have 
been extensively renovated and rebuilt. Only one of 
them is known to have been kept explicitly because 
of its presumed provenance as an escape boat, but 
nevertheless all the owners consider theirs to have kept 
something of their identity as escape boats. It should 
be noted that the boats’ histories have an active and 
prominent role in the relationship with their owners, 
and tend to survive even substantial renovations.

Finally, there are the boats which in cultural her-
itage management terms have been permanently 
abandoned. The five considered here were left where 
they were pulled up or ran ashore and are in varying 
states of decay. They share many of the qualities usually 
ascribed to modern ruins, where it is not unknown 
for decay to be intrinsic to their value as cultural his-
torical objects. They might have particular aesthetic 
qualities, for example, or the ability to attract the 
interest of the viewer, but also to draw people into a 
story, to bring understanding of a kind seldom found 
in the history books. They are surrounded by stories, 
in fact, but they are also fading into oblivion, which 
makes their identity hard to pin down. This with the 
on-going decay makes it difficult to protect them as 
heritage sites.

The study shows that there is no such thing as 
a typical object biography when it comes to Baltic 
escape boats. Quite the opposite. They are found in a 
multitude of environments and in a range of different 
states of preservation. One thing that stands out is 
that their identity as escape boats is often merged with 
several other identities, and that the former identity 
surfaces again when the boat is no longer in use.

One of the most important outcomes of the study 
is the documentation from the survey and examina-

tions carried out. Few of the boats were known outside 
their local context. A national compilation has been 
lacking, which has impeded research and ultimately 
our understanding of the breadth and complexity 
of the Swedish historical landscape when it comes 
to ship remains.

Another result is that for the first time it is possible 
to interpret the escape boats as archaeological remains. 
While considering such matters as size, position, and 
the details of the hull, this sheds light on the violence; 
the politics; the beaching, recovery, and repair of the 
boats; the escape strategies; the risk-taking. The boats 
illustrate experiences that few other source materials 
can convey, in a manner pertinent to the archaeolog-
ical understanding of flight, and indeed the universal 
human need to flee. Bullet holes bear witness to the 
violence the refugees were exposed to. The small size of 
the boats points up their distress – while also making 
the actual extent of the migration difficult to grasp. 
The fact that so few boats still remain in Sweden might 
also be seen as a negative sign, revealing the impact 
of the Soviet Union’s post-war demands on Swedish 
foreign policy. Certainly, the boats are rare traces of 
an earlier Estonian coastal culture eradicated by the 
second Soviet occupation.

A third conclusion is that the boats have proved 
to be significant for the memory of the escape in 
several ways. Even though not all the boats consid-
ered escape boats in reality had that function, they 
still contribute to our understanding of the stories 
about refugees arriving in the coastal areas of Sweden. 
The boats have an important role in passing on the 
memory, and in directing attention to certain specific 
experiences that might otherwise disappear in the vast 
mass of historical knowledge.

One final observation is that these boats still engage 
the people who know them as escape boats. Many 
people regard them as important cultural heritage 
and express a sense of obligation to look after them. 
Apparently abandoned or privately owned boats, just 
like the boats on display in public spaces, can give 
a place atmosphere; they stimulate discussion and 
reflection on how history is repeated and about what 
boat refugees have had to (and still have to) endure. 
In that respect, they may not have the official label 
of cultural heritage, but they are certainly popular 
history and retain their deep emotional undertones.

The thesis ends with a compilation of all the boats 
described in the study. It gives a brief history of each 
boat, with a description of its construction and refer-
ences. Full photographic documentation of the boats 
is available from the Maritime Museum, one of the 
Swedish National Maritime and Transport Museums.

(Översättning Judith Crawford)
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Kokkuvõte eesti keeles
2017. aasta sügisel silmasin ühes väikeses Ojamaa 
sadamas paati, mis näis olevat ehitatud Ida- või 
Kesk-Euroopa paadiehituse traditsioonide järgi. Kui 
sain teada, et suure tõenäosusega on tegemist Balti-
kumist pärit põgenikepaadiga, mille mõned Ojamaa 
kalurid olid veest välja toonud, siis muutusin väga 
uudishimulikuks. Võtsin ette teekonna, mis päädis 
käesoleva uurimistööga, eesmärgiks avada Teise maail-
masõja käigus Rootsi jõudnud balti põgenikepaatide 
ajalugu lähemalt.

Eesti, Läti ja Leedu okupeeriti Teise maailmasõja 
käigus kolm korda. Nõukogude Liit annekteeris nad 
aastal 1940, aasta hiljem saavutas ülemvõimu Nat-
si-Saksamaa ja aastal 1944 tulid tagasi Nõukogude 
väed. Küüditamise, sunniviisilise armeesse värbamise 
ja terrori hirmus põgenes enam kui 30 000 inimest 
üle mere Rootsi. Enamus neist olid eestlased, ent 
mitu tuhat oli tulnud ka Lätist. Pagemisega kaasnes 
mitu ohtu: paadid olid enamasti ülekoormatud ja 
neid võidi rünnata nii õhust kui ka patrull- või all-
veelaevadelt. Kui põgenikel õnnestus Rootsi jõuda, 
siis nende paadid konfiskeeriti ja 1945. aastal anti 
need Nõukogude Liidule üle.

Suureks põgenemiseks kutsutud sündmustejada 
mõningaid aspekte on varasemates uurimustes val-
gustatud, ent harva on tähelepanu pööratud protsessi 
käigus tekkinud ainelisele pärandile. Seda, kuidas 
põgenikepaadid võiksid toimunu mõistmisele kaasa 
aidata, pole siiani lähemalt käsitletud.

Doktoritöö eesmärk on selgitada välja, kas Rootsis 
on veel põgenikepaate. Kui on, siis järgmised küsi-
mused puudutavad seda, missugustes kontekstides 
neid leida võib ning mis seisukorras nad on. Eraldi 
teemaring puudutab seda, missugust rolli paadid 
põgenemise mäletamisel mängivad. Töö eesmärk 
on säilinud põgenikepaatidest lähtuvalt luua arheo-
loogiline narratiiv põgenemisest ja selle järelmõjust 
ja uurida, kuidas alused põgenemist kajastavad, mis 
neist pärast põgenemist sai ning kuidas inimesed 
paatidesse ja nende ajaloosse tänapäeval suhtuvad. 
Need küsimused puudutavad mälu, emotsioone ja 
materiaalsust ning on seotud aruteluga mineviku 
olemasolu kohta olevikus.

Uurimus keskendub kolmele suurele küsimusele:

• Missuguseid paate peetakse balti põgenike-
paatideks?

• Missuguseid mälestusi ja narratiive saab nen-
dega seostada?

• Mida need tänapäeva inimestele tähendavad ja 
kuidas oma ümbrust mõjutavad?

Uurimuse teooria põhineb kolmel fookusalal. Esimene 
neist on seotud emotsioonidega ja fenomenoloogiast 
inspireerituna toon välja, kuidas objektidel on võime 
tekitada inimestes mõtteid ja tundeid. Teine on arheo-
loogiline narratiiv: esemetele keskendumine võib viia 
erilise mõistmiseni ja anda uusi perspektiive ajaloole. 
Kolmas inspiratsiooniallikas on esemete biograafia: 
keskendudes esemetele on võimalik jälgida nendega 
seotud sotsiaalseid suhteid ja seda, kuidas need suhted 
aja jooksul muutuvad.

Doktoritöö teostamise praktilist poolt juhtisid 
reflekteeriv ja uuriv metodoloogia ning pragmaatiline 
süsteemne lähenemine. Seda tüüpi lähenemine toetab 
uurija loomingulisust ja allikmaterjali võimet pakkuda 
uut ja ootamatut teadmist, mis võib uurimistöö jaoks 
avada uusi suundi. Oluline empiiriline lähtekoht on 
paadid ise: enamus neist uuriti läbi ja dokumenteeriti 
kirjelduste ja fotode loomise kaudu. Arhiivimaterjal 
ja suuline info on samuti olulised allikad.

Uurimus käsitleb 35 paati, mida on erinevates kon-
tekstides kirjeldatud balti põgenikepaatidena. Neist 
21 puhul on olemas kindlus, et tegemist on tõesti 
põgenikepaatidega. Ülejäänute puhul on see enam või 
vähem tõenäoline. Kahe paadi puhul on üsna kindel, 
et tegemist ei olnud põgenikepaatidega. Põhjus, miks 
need siiski uurimusse kaasatud on, peitub asjaolus, et 
inimesed pidasid neid põgenikepaatideks ja nendega 
käituti justkui nad oleksid seda tõepoolest olnud. 
Sellisena moodustasid nad omamoodi memoriaali, 
millel oli põgenemisega kindel seos.

Põgenikepaatideks peetud aluste hulgas on neli 
paati, mis sõja lõpus tühjalt randa hulpisid. Leidjate 
hinnangul oli tegemist hüljatud põgenikepaatidega, 
mille omanikud jäid kas merel kadunuks või nende 
põgenemisteekond leidis mõne muu lõpu. Leidmise 
hetkel olid säärastest paatidest kõik peale ühe tugevalt 
kahjustatud ja seega kasutuskõlbmatud ning nad jäid 
randa lebama. Need mahajäetud paadid markeerivad 
inimeste eest varjatud tragöödiaid, mis sõja ajal Lää-
nemerel aset leidsid. Ka pärast pikka aega tühjana 
seismist manavad nad esile mälestusi inimestest, kes 
ehk võisid kunagi nende pardal olla. Võib öelda, et 
seeläbi annavad nad edasi teatavat kohalolu või mit-
te-puudumist.

Kolmest paadist on säilinud vaid väikesed frag-
mendid, mis jäeti alles, kui paadid ise jäid vanaks 
ja mädanesid ära või viidi minema. Ühel puhul oli 
ilmselt praktilistel põhjustel jäetud alles tükk metalli, 
mida võimalusel taaskasutada. Kahel juhul oli säi-
litatud paadi kere osaks olnud puidust juppe, mis 
olid saanud mälestusesemeiks. Need alles hoitud 
fragmendid on nüüd pärandatud järgmisele põlvkon-
nale ja evivad tihedat sidet lugudega põgenemisest ja 
põgenikepaatidest.
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Uurimustöö ajal olid neli veel alles olevat paati 
eksponeeritud riigimuuseumide või riigi toel te -
gutsevate muuseumide väljapanekutes. Neist kolm 
olid varem olnud erakätes. Üks kuulus kohalikule 
kalandusmuuseumile ja oli toodud Rootsi pärast 
Eesti iseseisvuse taastamist, et ilmestada muuseumi 
Eesti-teemalist kollektsiooni. Tallinnas väärtustati neid 
paate unikaalsete museaalidena ja neid eksponeeriti 
mitmel eesmärgil. Ühest küljest andsid need edasi 
rahvuslikus ajaloos olulisi allasurutuse ja põgenemise 
motiive, teisalt aga ideed traditsioonilisest rannakul-
tuurist. Seevastu Rootsis kasutati paati näitamaks 
põgenemist laiemas perspektiivis seoses tänapäeva 
pagulaste katsumustega Vahemerel. Muuseumi kon-
tekstis on paadid kõnekad ajaloolised esemed, mis 
suudavad anda edasi oma konkreetsest minevikust 
enamat ja toimida eripalgeliste ajalooliste kogemuste 
sümbolina. Neid on võimalik aktiveerida erinevate 
diskussioonide raames ning kasutada allikana nii 
minevikku kui tulevikku puudutavates uurimustes.

Neli paati kuuluvad Põhja-Ojamaa ajalooühingule. 
Kohaliku ajaloo liikumine on sedalaadi kultuurilise 
materjali säilitamisel Rootsi kõige olulisem organi-
satsioon. Kohalikus ajaloo ühingus on need paadid 
seotud pärimusega põgenike eest hoolitsemise kohta, 
ent kajastavad ka põgenike üleelamisi. Üks paati-
dest on muutunud avalikuks monumendiks ja seda 
kasutatakse erinevates mälestamistseremooniates. 
Need paadid pakuvad ainest ka kaasaaegse polii-
tilise olukorra ning tänapäeva pagulaste vastuvõtu 
kohta käivate arutelude tarbeks. Võib öelda, et need 
kohaliku ajaloo ühingus olevad põgenikepaadid ja 
nendega seotud pärimus võivad avardada tavapärast 
rahvuskultuurile ja juurtele orienteeritust ning tuua 
esiplaanile mobiilsuse ja kohtumiste lood.

Mõned põgenikepaadid on alles tänu varade tagas-
tamisele. Selles uurimistöös on sääraseid neli. Kaht 
on perekonnad suutnud üsna heas seisundis hoida. 
Teised kaks on aga mahajäetud ja lagunevad omanike 
kunagistes elupaikades. Üks polnud pärast põgene-
misteekonna läbimist enam merekõlbulik, aga kolme 
kasutati veel aastaid kalapüügiks. Pärast seda, kui 
paatide igapäevane kasutamine soiku jäi, sattus jälle 
fookusesse nende põgenikepaadiks olemise lugu. Ilm-
selgelt on neil omanike silmis alati suur emotsionaalne 
väärtus olnud ja see näib olevat uute põlvkondade 
pealetulekuga veelgi kasvanud. Tajutakse sidet siit 
ilmast lahkunud pereliikmete ja nende kasutatud 
paatide vahel. Alused näivad kandvat ka mälestusi 
põgenemisest ja Rootsis uue elu rajamisest. Paadid 
oleks justkui perekonna side minevikuga.

On teada kolm juhtumit, kus (ilmselt) Eesti pärit-
olu paadid on pärandatud inimestele, kel pole ei riigi 
ega kultuuriga otsest sidet. Isegi nendel puhkudel 
pole minevik paate jätnud: neid peetakse erilisteks 

ning neile on antud Eestiga seotud nimesid. Aluseid 
seostatakse ka nende endiste omanikega, mis mõju-
tab seda, kuidas neid koheldakse ja mis tundeid need 
praegustes omanikes tekitavad. Üks paatidest oli juba 
pärimise hetkel väga halvas seisundis. Ka teisi ei kasu-
tata enam, ent omanikud hoolitsevad nende eest.

Nelja paati, mille balti päritolu on oletuslik ja üht 
Rootsis ehitatud paati, mida pruugiti inimeste Ees-
tist evakueerimisel, kasutatakse endiselt lõbusõiduks 
või on need hetkel renoveerimisel. Kõigi nelja aluse 
ajaloos on olnud kriitilisi hetki, mil keegi on need 
lõplikust hävingust päästnud. Aastate jooksul on 
paadid korduvalt omanikke vahetanud ja väga suures 
mahus renoveeritud ning ümber ehitatud. Ainult üht 
on alal hoitud just nimelt seetõttu, et seda on peetud 
põgenikepaadiks. Kõik omanikud leiavad, et paadid 
on säilitanud osa oma põgenikepaadi identiteedist. 
Omanikel näib olevat nende alustega aktiivne ja olu-
line suhe ning nende ajalugu ei lähe ka põhjalike 
remontide käigus kaotsi.

Viis uurimistöös analüüsitud paati on muinsus-
kaitse hinnangul olnud juba väga kaua mahajäetud. 
Need paadid hüljati enne või pärast nende randa jõud-
mist ning need on üsna lagunenud. Mitmes mõttes 
sarnanevad need moodsatele varemetele, mille puhul 
lagunenud olekut tajutakse osana nende kultuuria-
jaloolisest väärtusest. Näiteks võib lagunemine tuua 
teatud esteetilised omadused, mis vaatajat intrigeeri-
vad. Need vihjavad teadmistele ja arusaamadele, mida 
ajalooraamatutest ei leia. Nende kohta on lugusid, 
mis nagu objektid ise, vajuvad vaikselt unustuste 
hõlma. See muudab paatide uurimise keeruliseks ja 
komplitseerib ka nende ametlikuks muistiseks saamist.

Uurimus näitas, et balti põgenikepaate võivad 
tabada väga erinevad saatused. Aluseid on võimalik 
leida väga erinevatest keskkondadest ja need on väga 
erinevalt säilinud. Neid ühendab asjaolu, et lisaks 
põgenikepaadiks olemisele on neil ka teisi identi-
teete. Kui paati enam aktiivselt ei kasutata, kipub 
aga (taas) esile kerkima just nimelt põgenikepaadiks 
olemisega seonduv.

Üks uurimuse olulisemaid tulemusi on paatide otsi-
mise ja nende analüüsiga seonduv dokumentatsioon. 
Kuni praeguseni olid ainult mõned üksikud paadid 
väljaspool oma lokaalset konteksti teada. Üleriigiliselt 
pole sellist tüüpi materjali varem kogutud ning info 
on olnud puudulik. See omakorda on pärssinud uuri-
mistööde tegemist ja ka Rootsi merealuste jäänustega 
seotud ajaloolise maastiku ulatuse ja komplekssuse 
adumist.

Teise olulise tulemina on esmakordselt võimalik 
põgenikepaate tõlgendada arheoloogiliste objektidena. 
Eraldi arvestust saab pidada suuruse, positsiooni ja 
laevakere detailide üle, mille baasil arutleda vägi-
valla, poliitika, karile sõitmise, laevade päästmise ja 



de små båtarna och den stora flykten

192

parandamise, põgenemisstrateegiate ja riskide võtmise 
erinevate aspektide üle. Paadid illustreerivad selliseid 
kogemusi, mille kohta on väga vähe allikaid, mistõttu 
neil võib olla suur mõju põgenemise mõistmisel nii 
arheoloogilisest kui üldinimlikust vaatepunktist. Paa-
tidel olevad kuuliaugud annavad tunnistust põgene-
jate vastu suunatud vägivallast. Paatide väiksus annab 
aimu põgenikke merele surunud häda suurusest (ning 
muudab ühtlasi migratsiooni tõelise ulatuse haaramise 
keeruliseks) Tõsiasi, et riigis on neid paate võrdlemisi 
vähe alles, demonstreerib Nõukogude Liidu nõudmisi 
Rootsi sõjajärgse välispoliitika suundade määramisel. 
Paadid annavad aimu ka Eestis olnud rannarootslaste 
kultuurist, mille Teine maailmasõda suuresti kaardilt 
pühkis.

Kolmas järeldus on, et paadid kannavad põgene-
misega seotud mälu juures mitut olulist rolli. Ehkki 
mitte kõik põgenikepaatideks peetavad alused polnud 
seda tegelikult, on neil siiski roll rannikul levivates 
lugudes, mis pajatavad pagulaste saabumisest. Paa-
did aitavad anda edasi mälestusi ja osundada teatud 

spetsiifilistele kogemustele, mis muidu võiksid hõlp-
sasti ajalooteadmiste suures massis kaduma minna.

Kokkuvõttes võib öelda, et alused intrigeerivad 
inimesi, kes peavad neid põgenikepaatideks. Neid 
nähakse kultuuripärandi osana ja paljud tunnevad 
kohusetunnet paatide eest hoolt kanda. Ilmselgelt 
suudavad nii mahajäetud kui hästi hoolitsetud paa-
did anda koduhoovile või avalikule ruumile teatava 
atmosfääri. Alused stimuleerivad arutelu nii toonaste 
kui tänapäeva paadipõgenike kannatuste ning ajaloo 
näiliste korduste üle. Isegi kui paat pole ametlikult 
muinsuskaitse alla võetud, võivad inimesed tajuda 
seda kultuuripärandi osana ning evida selle suhtes 
vägagi tugevaid tundeid.

Uurimus lõpeb paatide kirjeldusega, kus ära 
toodud nii kokkuvõtlik informatsioon paatide ajaloo 
kohta kui ka lehekülje viited ning kirjeldused nende 
ehitusest. Täielik fotodega varustatud andmestik asub 
Meremuuseumi arhiivis.

(Översättning Maarja Merivoo-Parro)
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Båttermer

hå, årkrok i form av en på relingens insida vertikalt fäst gren klyka 
i vilken åran vilar kvarhållen av ett håband.

intimmer, intimring, det förstärkande ramverket i en båt såsom 
spant, tofter och lister.

klink, bordläggning där varje bordgång delvis överlappar den 
undervarande och även är sammanfogad med spik, nitar eller 
annat till denna.

kranbalk, grov balk som skjuter ut från skrovet, på äldre segel-
fartyg vanligen från bogen för att hissa upp ankaret.

kravell, bordläggning där bordgångarnas kanter stöter stumt mot 
varandra.

köl, längs båtens botten långskeppsgående helt eller med laskar 
sammanfogat timmer. I en längsgående skåra, spunningen, 
inpassas de nedersta borden, första bordgången.

kölsvin, längsgående balk eller planka fäst invändigt ovanpå 
bottenstockar med genomgående bultar genom kölen som 
förstärkning av skrovet.

lann, anliggningsyta mellan två bord i ett klinkbygge.
lask, skarv där två eller flera delar av trä sammanfogas.
laskbricka, bricka av trä som fästs på insidan av skrovet över en 

stumlask.
lyftbult, del av båtfirningsapparat monterad i livbåt och vars övre 

ände är försedd med hake eller öga för upphängning i dävert.
låring, övergången mellan aktern och sidan på båten.
läbord, ett slags centerbord som är placerat på sidan av en båt, 

och som fälls ned i vattnet på båtens läsida för minskad avdrift 
och ökad stabilitet.

mall, efter ritning eller modell utformade underlag av trä efter 
vilka böjda eller skeva båtdelar ges sin rätta form.

mast, en båts vertikala stöd för segel med mera.
mastfot, träkloss i båtbottnen med en fördjupning för mastens 

nedre ände.
masttoft, toft/betta med hål för masten.

nagel, kort träpinne med vilken bordläggningen fästs till spanten.

plattgattad, båt med tvärskuren akter, med akterspegel.
plikt, plattform i en öppen båts för eller akter, ofta försedd med 

lucka till förvaringsutrymmen.
pollare, liten stolpe i trä eller metall för beläggning av tampar 

vid förtöjning etc.

reling, översta delen på eller vid brädgång eller bordläggning.
rigg, en båts master, rundhult, segel och tåg.
roddlucka, fyrkantigt urtag i relingen för att ge fäste åt åra vid rodd.
ruff, takförsett, ofta uppbyggt rum i en båt.

akterspegel, den plana yta som avslutar vissa båtar akterut.
avvisarlist, list på yttersidan om bordet. Se sudband.

babord, båtens vänstra sida sedd akterifrån.
balkvägare, längsgående förstärkning fäst i spanten till stöd för 

däcksbalkar.
basa, upphetta bräder för bordläggning så att de kan böjas till 

avsedd form.
betta, tvärskeppsförstärkning mellan båtens sidor ofta förenad 

med spant.
bladlask, skarv där plankorna ligger an mot varandra halvt i halvt, 

med snett från den ena flatsidan till den andra avfasade ändar.
bog, övergången mellan förstäven och sidan på en båt.
bord, bräderna, bordgångarna i bordläggningen.
bordgång, ett varv bord i bordläggningen.
bordhalsar, bordens ändstycken närmast stävarna.
bordläggning, en båts ytterklädnad i botten och på sidorna.
bottenstock, timmer som förbinder spantens nedre ändar och 

som korsar kölen.
brädgång, bordgång över däck huvudsakligen för att skydda för 

överbrytande sjö.

centerbord, lös köl som i en öppning i båtens medelplan kan 
sänkas ned eller lyftas upp genom skrovet för minskad avdrift 
och ökad stabilitet.

centerbordstrumma, ”låda” genom vilken centerbordet förs ned 
och som hindrar att vatten tränger in i båten från öppningen 
i skrovet.

drev, tätande mellanlägg av tjärat hår eller tyg mellan ett par bord.
durk, golvet i båtar och farkoster.
dymling, tränagel, träplugg.
däcksbalk, övre tvärgående förstärkning för anbringande av däck.
dävert, lyftanordning på fartyg för upphängning av livbåtar.

essing, långskeppsförstärkande relingslist.

fribord, båtsidans minsta höjd över vattenlinjen.
förhydd, försedd med en tunn plåt som täcker bordläggningen 

under vattenlinjen för gång i is eller som skydd mot skeppsmask.
förpik, invändigt utrymme i fören.

gaffelsegel, osymmetriskt fyrkantsegel som är fastgjort till mast, 
undertill till ev. bom och ovantill till ett rundhult kallat gaffel.

gatt, öppning eller hål i ett skrov.

haklask, skarv där ändarna har hak eller avsatser som hakar i 
varandra, vanligen mellan köl och stäv eller längs med köl-
stocken vid en förlängning av densamma.

halkip, en öppning eller ett beslag i eller på relingen för anligg-
ning eller genomföring av förtöjningslina.
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rundhult, en båts master, stänger, rår, bommar, spiror och gafflar. 
Jfr gaffelsegel, spristång.

sambord, de närmast kölen belägna borden.
sarg, skyddskant kring sittbrunn i en båt.
sittbrunn, ett öppet, nedsänkt utrymme varifrån båten styrs.
sittplikt, toft i förpiken eller akterpiken.
skarndäck, plankgång som täcker spantens övre ändar.
skrov, en båts sidor och botten, bordläggningen utan inredning 

eller däck, men med bottenstockar, spant samt längs- och 
tvärgående förstärkningar.

skylight, en öppning i däcket, vanligtvis bestående av en lucka 
med glasfönster och skyddsgaller, avsedd för belysning och 
ventilation av underliggande rum.

skädda, plåt eller skena som underifrån skyddar propeller (och 
roder) och utgår från akterstäven eller förbinder akterstäv 
och roderstäv.

slag, övergång mellan fartygets botten och sida.
slagsida, lutning åt ena sidan.
snedlask, skarv där träbitarna ligger an med diagonal anligg-

ningsyta.
spant, från sida till sida över kölen i tvärskeppsplanet resta timmer, 

vilka tillsammans med köl och stävar utgör båtens stomme. 
Av krokvuxet virke eller basade samt förenade med bettar och 
tofter. Jfr vränger.

spetsgattad, båt med mer eller mindre spetsiga ändskepp.
sprisegel, fyrsidigt segel fästat till masten och sträckt av en dia-

gonal spristång.
spristång, smäckert rundhult diagonalt över seglet från masten 

till övre aktre hörnet för det sträckta seglet.
språng, däckslinjens eller relingens höjning mellan för- och akter-

stäven i förhållande till horisontallinjen.
spunning, urtag i stävarna för bordhalsarnas inpassning, även 

längsgående skåra i kölen för inpassning av de nedersta borden.

stamkraft, knäböjd horisontal förstärkning vid insidan av relingen 
i för och akter. Den förbinder stäven med översta bordgången. 
Ofta ett starkt rotträ.

stumlask, en vinkelrät skarv, där ändträ ligger mot ändträ. På 
skrovets insida förstärkt med en laskbricka.

styrbord, båtens högra sida sedd akterifrån.
stäv, den med kölen förenade, särskilt utvalda och tillhuggna 

upprättstående del, vartill bordgångarnas halsar avslutas i för 
och akter.

sudband, list eller ribba utefter relingen på yttersidan av översta 
bordet, ibland även relingens inre list, till skydd mot nötning.

tamp, rep.
toft, tvärskepps placerad bräda ämnad att sitta på.
toftvägare, på spantens innerkanter fästad långskeppsförstärkning 

som bär upp en toft.
tullpinnar, i relingen parvis fastgjorda pinnar av trä eller metall 

vari åran vilar vid rodd.
tvärskott, en halv eller hel skiljevägg tvärskepps mellan olika 

utrymmen i en båt.

vattenlinje, övergången mellan fribord och undervattenskroppen.
vinda, kort bordhals, avslutande spets av det andra bordets ändstycke 

huggen ur en utvald stock, där det gällde att få rätt skevhet, 
samt inskuren i stävarna.

vrickhål, urtag i aktern på mindre båt i vilken åran vilar då man 
vrickar sig fram.

vränger, spant utletade från krokigt vuxna träd, rötter, grenar 
samt huggna.

vägare, på spantens innerkanter fästad långskeppsförstärkning.

årtull, anordning för att ge fäste för åra vid rodd. Kan vara årklyka, 
roddlucka, tullpinnar med mera.
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vilka dymlats till skrovet. Förstäven har varit metallskodd och 
metallister har tillsammans med ett grovt sudband även skyddat 
båtens reling. I aktern har funnits ett tvärskott, förmodligen efter 
en liten klackruff, som inneslutit motorn, och som stadgats av 
liggande knän av krumvuxet virke. Båtdelarnas dimensioner har 
genomgående varit kraftiga, med 5 centimeter tjocka tofter, drygt 
20 centimeter breda bord (lannet oräknat), spant på omkring 
8 × 6 centimeter och stävar med ett tvärsnitt på 25 × 6 centimeter.
Bedömning: Flyktbåt (estniskt eller finskt ursprung)
Sidhänvisning: 159–161

Nr 3
Plats: Gävleborgs län, Synskär
Framdrivning: Motor
Mått (meter): Längd omkring 10 (förliga sektionen 3,4 × 1,85 
och aktre sektionen 6,6 × 2,4); förstävens höjd 1,8
Identitet vid ankomst till Sverige: –
Beslagsnummer: –
Ägare vid ankomst till Sverige: –
Senare namn/identitet: Riksantikvarieämbetets L1948:1194/
Hamrånge 520 resp. L1951:5277/Hamrånge 195:1
Ägarförhållanden: Övergiven
Historik: Enligt lokala informanter en estnisk eller finsk flyktbåt
Besiktningsdatum: 24 oktober 2018
Koordinater (SWEREF 99 TM): Sektion 1 N 6765253 E 623242; 
Sektion 2 N 6765229 E 623253
Tillstånd: Förfallen. Resterna av båten utgörs av två sammanhäng-
ande sektioner som ligger på 25 meters inbördes avstånd. Den 
mindre, norra delen utgörs av förpartiet, som vilar på styrbords 
sida med babordssidan i luften, medan den större aktre delen 
ligger platt på marken och utgörs av botten med motorbädd. En 
lös lagningsplåt tätad med textil hör sannolikt till båten.
Beskrivning: Båten har varit byggd på klink och har haft 15 
bordgångar med cirka 17 centimeter breda bord (lannet oräknat), 
sammanfogade med kopparnit och stumlaskade. Laskbrickorna 
har tätats med mönjeindränkt tyg. Dess förstäv (med ett tvärsnitt 
på cirka 15 × 10 centimeter) har varit böjd och försedd med en 
spunning, till vilken bordhalsarna spikats. Den har haft ett 2,4 
meter långt fördäck samt skarndäck. Intimringen har utgjorts 
av smala, basade och nitade spant som har varvats med grövre, 
sågade spant, vilka bultats och spikats. Motorn har varit placerad 
i den aktre delen av skrovet.
Bedömning: Flyktbåt (estniskt eller finskt ursprung)
Sidhänvisning: 8, 56, 158, 163–166, 176

Nr 4
Plats: Uppsala län, Hållnäshalvön
Framdrivning: Utombordsmotor
Mått (meter): Längd 4,9; bredd 1,9; förstävens höjd 0,75; akter-
stävens höjd 0,75
Identitet vid ankomst till Sverige: –

Nr 1
Plats: Gävleborgs län, Gran
Framdrivning: Motor, möjligen segel
Mått (meter): Längd cirka 8
Identitet vid ankomst till Sverige: –
Beslagsnummer: –
Ägare vid ankomst till Sverige: –
Senare namn/identitet: Riksantikvarieämbetets L1949:2476/
Gnarp 221
Ägarförhållanden: Övergiven
Historik: Enligt lokal hörsägen kom båten med finska eller 
estniska flyktingar
Besiktningsdatum: –
Koordinater (SWEREF 99 TM): N 6877973 E 637818
Tillstånd: Förfallen. Båten vilar på styrbords sida. Babords skrov-
sida saknar delar av bordläggningen.
Beskrivning: Båten har varit snipformad och klinkbyggd med 
cirka åtta bordgångar, där borden fästs med omböjd järnspik. 
Vrängerna, som löper från reling till reling, har nitats. Vidare 
har båten haft relingslist, stamkrafter och ett litet däck i för och 
akter. Akter om midskepps har den haft ett tvärskott med en 
ovanpåliggande toft. Dess förstäv har varit metallskodd och rak 
till formen, inte särskilt utåtfallande och med spetsig ände, och 
dess akterstäve utåtfallande. Motorn har suttit i aktre delen av 
skrovet. Interiört har funnits två tofter, möjligen med masthål, 
samt en sittplikt i aktern.
Bedömning: Osäker flyktbåt
Sidhänvisning: 158, 161–163

Nr 2
Plats: Gävleborgs län, Hårte
Framdrivning: Motor, möjligen segel
Mått (meter): Längd 8,76; bredd cirka 2,8; akterstävens höjd 1,5
Identitet vid ankomst till Sverige: –
Beslagsnummer: –
Ägare vid ankomst till Sverige: –
Senare namn/identitet: –
Ägarförhållanden: Övergiven
Historik: Enligt lokal hörsägen kom båten med estniska flyktingar
Besiktningsdatum: 26 mars 2020
Koordinater (SWEREF 99 TM): N 6874754 E 625438
Tillstånd: Förfallen. Båten vilar på babords sida. Större delen 
av babordssidan samt bottnen saknas, liksom skott och tofter.
Beskrivning: Båten har varit snipformad och klinkbyggd av 
furu, med påfallande raka stävar (akterstäven har rest sig i näs-
tan 90 graders vinkel från kölen) och med längsgående tofter 
och skarndäck. Den har haft vitmålade fribord och sammanlagt 
10 bordgångar, sammanfogade med omböjd järnspik. I fören 
har lannen varit nedhyvlade så att bogen nästan blivit helt slät. 
Skarvar och lann har drevats med djurhår. Interiört har den 
haft 18 sågade spant samt enstaka vränger (vid motorbädden), 
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Beslagsnummer: –
Ägare vid ankomst till Sverige: –
Senare namn/identitet: –
Ägarförhållanden: Övergiven
Historik: Tillverkad vid Flinks båtbyggeri, Söderköping. Har 
pekats ut som flyktbåt.
Besiktningsdatum: 26 juni 2018
Koordinater (SWEREF 99 TM): N 6716680 E 665420
Tillstånd: Förfallen. Båten står kölrätt på marken. Fördäcket är 
delvis nedrasat och tofter saknas. Babords skrovsida har delvis 
släppt från förstäven.
Beskrivning: Båten har haft nio bordgångar lagda på klink, 21 
basade spant, vägare samt reling försedd med sudband. Såväl 
bord som spant har varit fästade med kopparnit. Friborden har 
varit fernissade. Den har haft en bred akterspegel med urtag för 
utombordsmotor samt förtöjningsring och en rak och en spets-
gattad förstäv med metallskoning och förtöjningsring. I fören 
har den haft ett litet däck täckt med träfiberskiva.
Bedömning: Ej flyktbåt
Sidhänvisning: 38–41

Nr 5
Plats: Uppsala län, Öregrund
Framdrivning: Motor
Mått (meter): Längd 8; bredd 3,15
Identitet vid ankomst till Sverige: –
Beslagsnummer: –
Ägare vid ankomst till Sverige: –
Senare namn/identitet: Linnea, tidigare även kallad Madame Flod
Ägarförhållanden: I privat ägo
Historik: Enligt vad som förmedlats mellan ägarna kom båten 
med estniska flyktingar. Antas vara från 30-talet. Plastades och 
renoverades av ny ägare i Gimo 1977. Ytterligare två ägarbyten 
sedan 1999.
Besiktningsdatum: –
Koordinater (SWEREF 99 TM): –
Tillstånd: I bruk
Beskrivning: Klinkbyggd, plastad snipa med ruff
Bedömning: Osäker flyktbåt
Sidhänvisning: 146–147

Nr 6
Plats: Uppsala län, Ormön
Framdrivning: Motor, åror
Mått (meter): Längd 6,65; bredd 1,92; förstävens höjd 1,16; 
akterstävens höjd 1,14
Identitet vid ankomst till Sverige: LG 897
Beslagsnummer: –
Ägare vid ankomst till Sverige: Voldemar Erkas
Senare namn/identitet: ”Lillbåten”
Ägarförhållanden: I privat ägo
Historik: Båten byggdes i Derhamn vårvintern 1942, enligt 
uppgift med återanvänd köl från en livbåt tillhörande Josef Stalin. 
Lämnade Odensholm 4 februari 1944 med familjen Erkas, sam-
manlagt fyra personer, och ankom till Hangö i Finland. Överfördes 
senare samma sommar till Ängholmen, Arholma. Användes för 
strömmingsfiske runt Ormön, lades upp 1976 och bevaras på 
familjens gård på Ormön i ett för ändamålet byggt skjul.
Besiktningsdatum: 27 juni 2018
Koordinater (SWEREF 99 TM): –
Tillstånd: Intakt
Beskrivning: Snipformad, klinkbyggd och kopparplåtsförhydd 
motorbåt med åtta bord och 15 sågade spant. Borden är sam-
manfogade med spik. Båten har durkar av pärlspont. Runt sar-
gen löper en smidd list. Motorn är en Solomotor utan backslag, 
som från början satt i fören men som senare (i Sverige) flyttades 
akteröver. I aktern finns ett tvärskott och ett litet akterdäck och 

i fören ett litet fördäck med pollare. För om midskepps finns ett 
par tullpinnar för lösa åror.
Bedömning: Flyktbåt
Sidhänvisning: 121–124, 126, 172

Nr 7
Plats: Uppsala län, Ormön
Framdrivning: Motor, åror, segel?
Mått (meter): Längd 7; bredd 2,5; höjd midskepps 1,3; för-
stävens höjd 1,7
Identitet vid ankomst till Sverige: –
Beslagsnummer: –
Ägare vid ankomst till Sverige: –
Senare namn/identitet: ”Tirpitz”
Ägarförhållanden: Övergiven
Historik: Båten byggdes på Odensholm 1935 och destruerades 
1941 då Sovjetunionen lämnade sin militärbas, efter den första 
ockupationen. Återvändande Odensholmsbor rustade båten och 
familjen Westerblom, sammanlagt 13 personer, flydde med den till 
Hangö, Åland den 4 februari 1944, varifrån den senare skeppades 
vidare till Sverige. Övergavs snart efter ankomsten till Ormön.
Besiktningsdatum: 27 juni 2018
Koordinater (SWEREF 99 TM): N 6686290 E 702890
Tillstånd: Förfallen. Endast rester av förstäven med babords bog 
bildar fortfarande ett sammanhängande parti.
Beskrivning: Båten har varit snipformad och klinkbyggd med 
11–12 bordstråk, sammanfogade med omböjd järnspik och omböjd 
kopparspik, där de sistnämnda förmodligen tillkommit vid en 
renovering. Skrovet har stadgats av huggna spant som fästats med 
kilade dymlingar. Den har haft en nästan helt rak förstäv och en 
köl med draghål längst föröver. I fören har funnits en liten ruff, 
närmast ett stänkskydd, och motorn (en estnisk fotogenmotor 
av märket Stryck med sex hästkrafter) har varit placerad i båtens 
mitt. Över lannet i de klinkbyggda bordgångarna har på flera 
ställen gjorts lagningar i form av påspikade plåtar, som täckt 
pluggade runda hål.
Bedömning: Flyktbåt
Sidhänvisning: 121, 124–126, 157, 180

Nr 8
Plats: Stockholms län, Grisslehamn
Framdrivning: Åror, segel
Mått (meter): Längd cirka 4–5
Identitet vid ankomst till Sverige: –
Beslagsnummer: –
Ägare vid ankomst till Sverige: –
Senare namn/identitet: –
Ägarförhållanden: –
Historik: Har legat uppdragen åtminstone sedan 1946, och ska 
enligt vad som förmedlades vid försäljning av tomten samma år 
vara en estnisk flyktbåt.
Besiktningsdatum: 29 juni 2018
Koordinater (SWEREF 99 TM): –
Tillstånd: Endast fragment finns kvar.
Beskrivning: Båten har varit klinkbyggd, rundbottnad och haft 
både för- och akterspegel. Den har haft nio spant som löpt från 
reling till reling och uppskattningsvis fyra bord. Något akter om 
midskepps har funnits en tvärgående toft samt klossar med hål för 
två tullpinnar. Något för om midskepps har funnits en masttoft, 
som stadgats av knän i mellanrummet mellan tofter och reling.
Bedömning: Osäker flyktbåt
Sidhänvisning: 57, 63–66

Nr 9
Plats: Stockholms län, Grisslehamn
Framdrivning: Motor, åror
Mått (meter): Längd cirka 6
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Identitet vid ankomst till Sverige: –
Beslagsnummer: –
Ägare vid ankomst till Sverige: Ernst Brus
Senare namn/identitet: Aftonstjärnan
Ägarförhållanden: –
Historik: Byggdes 1942 på Odensholm. Ankom till Roslagen 
via Åland 8 juni 1943. Användes för jakt och fiske och eldades 
upp på 1970-talet.
Besiktningsdatum: 29 juni 2018
Koordinater (SWEREF 99 TM): –
Tillstånd: Endast fragment finns kvar.
Beskrivning: –
Bedömning: Flyktbåt
Sidhänvisning: 57, 59–63

Nr 10
Plats: Stockholms län, Gisslingö
Framdrivning: Motor, åror
Mått (meter): Längd 6,4; bredd 1,6; förstävens höjd 1,17
Identitet vid ankomst till Sverige: –
Beslagsnummer: –
Ägare vid ankomst till Sverige: –
Senare namn/identitet: –
Ägarförhållanden: Övergiven
Historik: Båten har tillhört den estniske flyktingen Johannes 
Hõbemägi och använts för fiske på Gisslingö, troligen från sent 
1940-tal. Övergavs någon gång efter 1960-talet.
Besiktningsdatum: 28 juni 2018
Koordinater (SWEREF 99 TM): N 6634436 E 735398
Tillstånd: Förfallen. Båten vilar på babords sida, som nästan 
helt ruttnat bort. Akterpartiet har fallit samman. Däcken är 
nästan helt borta.
Beskrivning: Båten har varit snipformad, klinkbyggd och tätspan-
tad, med relativt rakt språng och svagt böjd förstäv samt stamkrafter 
(i ursprunglig relingsnivå), där den aktre haft förtöjningsring och 
genomgående hål. Borden har varit sammanfogade med omböjd 
järnspik men har i ett senare skede reparerats med kopparnit. 
Den har haft minst 26 basade spant som nitats till skrovet och 
sträckt sig upp till (ursprunglig) relingsnivå, samt ett grövre spant 
akteröver. Något för om midskepps har den haft en motorbädd.

Båten har ursprungligen haft sex bord men förhöjts med ett 
sjunde, som lagts på kravell och som avgränsats nedåt med ett 
sudband. I det sjunde bordet har tagits upp kvadratiska öppningar 
för åror, roddluckor. Förstävens övre ände har vid ombyggnatio-
nen förhöjts med en haklask, och den har då även försetts med 
ett litet däck i fören.
Bedömning: Osäker flyktbåt
Sidhänvisning: 158–159

Nr 11
Plats: Stockholms län, Tynningö
Framdrivning: Motor, åror
Mått (meter): Längd 5,7; bredd 1,8
Identitet vid ankomst till Sverige: LS 644
Ägare vid ankomst till Sverige: Johan och Maria Peterberg
Beslagsnummer: LS 644
Senare namn/identitet: ”Tjoffen”
Ägarförhållanden: I privat ägo
Historik: Båten byggdes cirka 1940. 5 juni 1943 lämnade den 
Ormsö med familjen Peterberg, två vuxna och fyra barn, ombord 
och ankom senare till Jurmö, Åland, varifrån den skeppades 
vidare till Sverige. Användes därefter för fiske och utfärder kring 
Tynningö. Lades upp 1961 och förvaras i uthus hos familjen.
Besiktningsdatum: 25 april 2018
Koordinater (SWEREF 99 TM): –
Tillstånd: Intakt

Beskrivning: Båten är snipformad och byggd på klink. Den har 
sju bordgångar sammanfogade med omböjd järnspik och 12 
huggna spant, vilka snedlaskats och spikats till borden. Förstävens 
övre del är spetsig. Motorn på två–tre hästkrafter är av märket 
Stryck och sitter något akter om midskepps. I fören finns ett litet 
däck med skott och öppning för förvaring. Båten har tre tofter 
av yngre datum. Båten har ett smalt skarndäck och relingen är 
skodd med en metallist.
Bedömning: Flyktbåt
Sidhänvisning: 112, 114–117

Nr 12
Plats: Stockholms län, Tynningö
Framdrivning: Motor, segel, åror
Mått (meter): Längd 9; bredd 3
Identitet vid ankomst till Sverige: –
Beslagsnummer: –
Ägare vid ankomst till Sverige: Eduard Woldemar Tiidus?
Senare namn/identitet: Lena
Ägarförhållanden: I privat ägo
Historik: Enligt vad som förmedlats mellan ägarna har båten 
tillhört Eduard Woldemar Tiidus, som var född på Ösel och 
flydde till Sverige via Finland. Han kom till Tynningö 1947. På 
1960-talet köptes båten av en Tynningöbo, som använde den för 
soptransporter. Senare övertogs den av en annan Tynningöbo 
som fortsatte soptransporterna. På mitten av 1970-talet torr sattes 
båten för renovering och blev liggande för fäfot till början av 
2000-talet, då den övertogs och renoverades av nuvarande ägaren.
Besiktningsdatum: 10 juni 2019
Koordinater (SWEREF 99 TM): –
Tillstånd: I bruk
Beskrivning: Båten är snipformad och byggd på klink med huggna 
ekspant. Borden är av furu som tjärats, men båtens insida har 
att döma av färgspår varit målad i gult och grönt. Den är hög i 
aktern, har stort språng och skarndäck. Förstäven är nästan helt 
rak medan akterstäven böjer av för propellern. Ursprungligen 
var den helt öppen, med två årtullar midskepps och med en 
173 centimeter lång masttoft, med hål för mast samt med ett 
intilliggande mindre hål för koffernagel eller spristång. Båten 
är kraftigt renoverad. Bottnen är avsågad genom den femte 
bordgången och de fyra understa bordgångarna är helt ersatta 
med en glasfiberbotten, där den gamla bottnen utgjort formen. 
Masttoften har avlägsnats. Båten har numera en löstagbar hytt.
Bedömning: Osäker flyktbåt
Sidhänvisning: 144–146

Nr 13
Plats: Stockholms län, Dalarö
Framdrivning: Motor
Mått (meter): Längd 11, bredd 2,3
Identitet (vid flykten): OK
Ägare (vid flykten): Jaan Ots, Krigsflyktingbyrån
Beslagsnummer: 336
Senare namn/identitet: Melodi
Ägarförhållanden: I privat ägo
Historik: Båten ritades av Henning Forslund, byggdes på Sjö-
express varv och sjösattes 1939 som Gladan II. Första ägare var 
Sten Dehlgren. Såldes 1944 till Jaan Ots, Krigsflyktingbyrån och 
nvändes under sommaren och hösten av Krigsflyktingbyrån samt 
andra organisationer för att rädda ester samt för underrättelse-
arbete och kommunikation med motståndsrörelsen i Estland. 
Övertogs mot slutet av året av Heinrich Rang och flyttades till 
Göteborg. Såldes 1946 till Albert Billner i Göteborg. Återfanns 
på 1990-talet i en lada i Hjo vid Vättern, renoverades av sin nya 
ägare och flyttades till Vänern. Övertogs i början av 2000-talet 
av nuvarande ägare.
Besiktningsdatum: 2 juli 2019
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Koordinater (SWEREF 99 TM): –
Tillstånd: I bruk
Beskrivning: Snabbgående motorbåt av Hondurasmahogny med 
kupé midskepps och förruff. Byggd i kravell på stål- och ekspant. 
Bottnen är V-formad med skarpa slag.
Bedömning: Flyktbåt (svenskt ursprung)
Sidhänvisning: 138, 148–154

Nr 14
Plats: Stockholms län, Muskö
Framdrivning: Segel, åror, utombordsmotor?
Mått (meter): Längd 4,78, bredd 1,47
Identitet vid ankomst till Sverige: –
Beslagsnummer: –
Ägare vid ankomst till Sverige: –
Senare namn/identitet: ”Storbåten”
Ägarförhållanden: I privat ägo
Historik: Har tillhört den estniske flyktingen Johannes Lambot 
på Fogdö och ska enligt lokal hörsägen vara dennes flyktbåt. Läm-
nades att förfalla och befinner sig nu under renovering på Muskö.
Besiktningsdatum: 3 oktober 2018
Koordinater (SWEREF 99 TM): –
Tillstånd: Under renovering. Stora delar av bottnen, både bord, 
spant och akterstäv samt delar av förstäven är bortruttnade och 
håller på att bytas ut.
Beskrivning: Klinkbyggd tjärad snipa med vindor, T-formad köl, 
stamkraft i fören och tre par håar. Båten är ursprungligen helt av 
furu och sammanfogad med naglar och omböjd järnspik. Laskarna 
i borden, som är cirka 25 centimeter breda (lannet oräknat), är 
drevade med hår. Aktern är spetsig men har en liten metallskodd 
spegel högst upp, vilket förmodligen är en senare anpassning för 
utombordsmotor. I förstäven finns en genomgående öglebult. I 
båtens botten finns ett tappspår för masten, som stadgats av en 
löstagbar tvärbräda med hål för masten och kasthakar för infäst-
ning. Reling och tofter har varit koboltsblå. Ett bomärke (?) B är 
inristat midskepps vid styrbordssidans mellersta hå och siffrorna 
894 är inristade i stamkraften i fören.
Bedömning: Osäker flyktbåt
Sidhänvisning: 22, 128, 140–144, 158, 184

Nr 15
Plats: Stockholms län, Järflotta
Framdrivning: Motor
Mått (meter): Längd 7,93; bredd 2,2; djup midskepps 1,05; 
förstävens höjd cirka 1,3; akterstävens höjd cirka 0,9
Namn/identitet vid ankomst till Sverige: –
Beslagsnummer: –
Ägare vid ankomst till Sverige: Evald Luther
Senare namn/identitet: ”Kycklingen”
Ägarförhållanden: I privat ägo
Historik: Byggd på Nargö 1943. Ankom Nynäshamn 22 oktober 
1943 med fem personer, tre syskon samt två bekanta, ombord. 
Användes sedan av ägaren för fiske och rekreation på Järflotta, 
tills den drogs upp i skogen på 1970-talet.
Besiktningsdatum: 20 juni 2018
Koordinater (SWEREF 99 TM): N 6525246 E 667181
Tillstånd: Förfallen. Båten vilar med svag slagsida åt babord. 
Överbyggnaden har rasat samman.
Beskrivning: Båten har varit snipformad och klinkbyggd med åtta 
klinkbyggda bordgångar av furu, sammanfogade med galvaniserad 
spik och (med undantag av sambordet och relingsbordet) med 
ritsade dekorlinjer i lannet. På den översta bordgångens utsida 
har funnits ett sudband. Förskeppet har även haft en nionde 
bordgång som lagts i kravell. Skrovet har stadgats av 18 huggna 
spant och har på sin utsida, under fjärde bordgången från kölen 
räknat, haft en kraftig avvisarlist.

Förskeppet har varit däckat och haft en pollare, och även 
akterskeppet, som varit smäckert och inte särskilt bärigt, har 
haft ett litet däck. Midskepps har funnits en kapp, som även 
täckt motorn. I utrymmet inne i kappen har funnits längs gående 
britsar. Utmed dessa har skrovsidorna vid någon tidpunkt klätts 
med masonit. Sittbrunnen har ramats in av ett skarndäck med 
järnskodd sarg.

Båtens förstäv har knappt höjt sig över översta bordgången, 
har i sin nedre del varit försedd med två genomgående draghål, 
där det ena förstärkts av ett järnbeslag på vardera sidan av kölen. 
Kölens undersida har varit försedd med en järnskoning, som längst 
akterut ramat in roderbladet. Skrovet har med tiden reparerats 
med flera exteriöra lagningsplåtar.
Bedömning: Flyktbåt
Sidhänvisning: 68, 117–121, 157

Nr 16
Plats: Södermanlands län, Nyköping
Framdrivning: Motor, segel
Mått (meter): Längd 9,5; bredd 3 (breddad till 3,45)
Identitet vid ankomst till Sverige: –
Beslagsnummer: –
Ägare vid ankomst till Sverige: –
Senare namn/identitet: Gunga lätt, Gorm
Ägarförhållanden: I privat ägo
Historik: Skall enligt vad som har förmedlats mellan ägarna ha 
funnits i Hjälmaren och tillhört en baltisk familj som efter flykten 
bodde i Örebro. Övertogs av den nuvarande ägaren, som är den 
tredje ägaren sedan båten kom till Sverige, i slutet av 1950-talet.
Besiktningsdatum: –
Koordinater (SWEREF 99 TM): –
Tillstånd: I bruk
Beskrivning (baserad på foto och pers. komm): Klinkbyggd, 
fernissad snipa av furu med bottenstockar av ek och furu samt 
järnnitade spant av basad ask. Ursprungligen dubbelruffad och 
riggad, senare kraftigt renoverad. Bland annat har bottenbord, 
stävar och upplängor bytts, bogen breddats och ett nytt däck 
lagts. Båten har även fått en sarg och en överbyggnad i ask. Den 
översta bordgångens bordhalsar förgrenar sig genom laskar till 
tre horisontella bord vars sammantagna bredd midskepps uppgår 
till cirka 30–35 centimeter.
Bedömning: Osäker flyktbåt
Sidhänvisning: 147–148

Nr 17
Plats: Gotlands län, Gotska Sandön
Framdrivning: Motor, segel, åror
Mått (meter): Längd 6,7; bredd 2,26; djup midskepps 0,75; 
förstävens höjd 1,30; akterstävens höjd 1,26
Identitet vid ankomst till Sverige: Ängeln, 965 med tillägg K2231
Beslagsnummer: 646
Ägare vid ankomst till Sverige: Leo Kärm
Senare namn/identitet: ”Estbåten”
Ägarförhållanden: Gotska Sandöns hembygdsförening
Historik: Byggdes 1937–1938 på Ösel av Leo Kärm. Ankom 
till Gotska Sandön från Ösel den 10 oktober 1944. Sjönk under 
bogsering från Gotska Sandön och övergavs därefter på stranden. 
Flyttades till fyrbyn år 2000 och renoverades 2001 av Gotska 
Sandöns hembygdsförening.
Besiktningsdatum: 12 juli 2018
Koordinater (SWEREF 99 TM): N 6480052 E 745050
Tillstånd: Intakt
Beskrivning: Båten är snipformad och byggd av ek på klink, med 
åtta bord sammanfogade med omböjd järnspik. I fören och aktern 
finns små plåtöverdragna däck. Strax akter om fördäcket finns 
årklossar för lösa åror. Motorn är placerad i akterskeppet. Båten 
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har 14 basade spant samt tre grövre (två vid motorbädden och 
ett i förpartiet). Båten är renoverad med flera nytillverkade delar.
Bedömning: Flyktbåt
Sidhänvisning: 95–101

Nr 18
Plats: Gotlands län, Skär
Framdrivning: Motor, segel, åror
Mått (meter): längd 6,5; bredd 1.95; förstävens höjd 1
Identitet vid ankomst till Sverige: –
Beslagsnummer: –
Ägare vid ankomst till Sverige: –
Senare namn/identitet: ”Estlänningen”
Ägarförhållanden: I privat ägo
Historik: Hittades sönderslagen och översandad bland andra 
flyktbåtar på Norsta Auren och bärgades av två Fåröbor omkring 
1944. Användes för fiske. Medverkade i Ingmar Bergmans film 
Skammen. Har stått uppställd i ett uthus sedan slutet av 1960-talet.
Besiktningsdatum: 28 juli 2019
Koordinater (SWEREF 99 TM): –
Tillstånd: Intakt
Beskrivning: Klinkbyggd snipa med nio bordgångar och två 
årtullar. Båten är vitmålad med grönt relingsbord och svart 
botten. Borden är stumlaskade. Under skrovet finns slitlister. I 
båten sitter en tändkulemotor.
Bedömning: Flyktbåt
Sidhänvisning: 129–133, 136–137

Nr 19
Plats: Gotlands län, Skär
Framdrivning: Segel, åror
Mått (meter): Längd 5,4; bredd 1,6; höjd midskepps 0,8; för-
stävens höjd cirka 0,9
Identitet vid ankomst till Sverige: –
Beslagsnummer: –
Ägare vid ankomst till Sverige: –
Senare namn/identitet: –
Ägarförhållanden: Övergiven
Historik: Togs tillvara av lokala Fåröbor i samband med ankom-
sten 1943–1944, har funnits på samma fastighet sedan dess.
Besiktningsdatum: 8 mars 2018, 29 augusti 2018
Koordinater (SWEREF 99 TM): –
Tillstånd: Förfallen. Båten vilar upp och ned. Delar av bordlägg-
ningen har lossnat från spanten.
Beskrivning: Båten har varit snipformad och klinkbyggd med 
nio cirka 14–15 centimeter breda bordstråk. Interiört har den 
stadgats av 14 spant av två olika dimensioner, vilka infogats på 
cirka 25 centimeters inbördes avstånd, så att ett tunnare spant 
på cirka 3,5 × 2 centimeter följts av ett grövre på cirka 6 × 5 centi-
meter – midskepps samt längst akteröver har dock tre grova spant 
följt på varandra.

Relingens insida har varit försedd med en list. I fören, mel-
lan första och andra spantet, har funnits en masttoft. Akter om 
denna samt midskepps har båten haft vägare, som löpt mellan 
de grövre spanten och över de klenare och som kan ha fungerat 
som toftvägare.

Båten har haft raka stävar, där förstäven varit försedd med 
draghål och förtöjningsring och akterstäven med metallpinne 
för upphängning av ett roder.
Bedömning: Flyktbåt
Sidhänvisning: 132–133, 171

Nr 20
Plats: Gotlands län, Ekeviken
Framdrivning: Motor, åror
Mått (meter): Cirka 7 (23 fot enligt uppgift)
Identitet vid ankomst till Sverige: –

Beslagsnummer: –
Ägare vid ankomst till Sverige: –
Senare namn/identitet: –
Ägarförhållanden: –
Historik: Ankom till Fårö 24 augusti 1942 från Pärnu med en 
man ombord. Båten köptes av Charles Ekström och användes till 
laxfiske på Fårö. Eldades upp någon gång efter 1958.
Besiktningsdatum: –
Koordinater (SWEREF 99 TM): –
Tillstånd: Endast fragment finns kvar
Beskrivning (baserad på skiss och pers. komm.): Båten har varit 
snipformad med böjd förstäv och har beskrivits som lång, smal 
och låg, med vitmålat relingsbord och en löstagbar, möjligen 
senare tillbyggd, hytt i akterskeppet.
Bedömning: Flyktbåt
Sidhänvisning: 57–59

Nr 21
Plats: Gotlands län, Ekeviken
Framdrivning: Motor, åror
Mått (meter): 6,5 × 2,1 × 0,65; förstävens höjd cirka 1; akterstä-
vens höjd cirka 1,20
Identitet vid ankomst till Sverige: –
Beslagsnummer: –
Ägare vid ankomst till Sverige: –
Senare namn/identitet: –
Ägarförhållanden: Övergiven
Historik: Har byggts lokalt och ägts gemensamt av Fåröborna 
Charles Ekström, Ville Molin och Gunnar Söderdahl. Har pekats 
ut som flyktbåt.
Besiktningsdatum: 8 mars 2018, 29 juli 2018, 29 augusti 2018
Koordinater (SWEREF 99 TM): N 6433471 E 751425
Tillstånd: Förfallen. Stående stävar, delvis sönderfallna sidor och 
övervuxen botten.
Beskrivning: Båten har varit av furu, snipformad och klinkbyggd 
med nio bordgångar sammanfogade med omböjd galvaniserad 
spik, tio sågade spant, skarndäck, stamkrafter och tofter för- 
och midskepps. Motorbädden har varit placerad i akterskeppet. 
Under bottnen midskepps har båten haft två ovanför varandra 
placerade slitlister.

I samband med en senare renovering har de tre borden när-
mast marken nitats med kopparnit. Under dess sista bruksfas 
har båten haft två sekundärt påbyggda små däck i för och akter 
och en reversibel propeller.
Bedömning: Ej flyktbåt
Sidhänvisning: 140–141, 175

Nr 22
Plats: Gotlands län, Fårö
Framdrivning: Motor, segel, åror
Mått (meter): Längd 5,3; bredd 1,8; djup midskepps 0,65; för-
stävens höjd cirka 1
Identitet vid ankomst till Sverige: –
Beslagsnummer: –
Ägare vid ankomst till Sverige: Hans Sulg, Alexander Kéil, 
Oskar Sepp
Senare namn/identitet: ”Mårtens båt”, Fårö hembygdsförenings 
båt nr 12
Ägarförhållanden: Fårö hembygdsförening
Historik: Ankom till Fårö från Ösel 23 juli 1943. Köptes efter 
ankomsten av Verner Olsson, Fårö, som 1968 sålde den vidare 
till en annan Fåröbo. Skänktes av dennes dotter till Fårö hem-
bygdsförening 2017.
Besiktningsdatum: 8 mars 2018, 28 juli 2019
Koordinater (SWEREF 99 TM): –
Tillstånd: Intakt
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Beskrivning: Båten är renoverad, med flera bytta bord och spant, 
och delvis ombyggd. Den är snipformad och har 9 bordgångar 
av furu. Borden har sammanfogats med spik, och senare koppar-
nit. I samband med att båten fick skarndäck har den höjts en 
bordgång, vilket också inneburit att stävarna förlängts och att 
den fått ett nytt roder och nya årklossar i fören. Motorn, som 
inte är original, är placerad strax akter om midskepps. Spanten 
utgörs av basade spant och av grövre, laskade spant.
Bedömning: Flyktbåt
Sidhänvisning: 101–104

Nr 23
Plats: Gotlands län, Fårö
Framdrivning: Segel, åror
Mått (meter): Längd 3,95; bredd 1,25; djup midskepps 0,55
Identitet vid ankomst till Sverige: Skeppsbåt till motorbåten 
Första Maj
Beslagsnummer: –
Ägare vid ankomst till Sverige: Johannes Hamberg?
Senare namn/identitet: Fårö hembygdsförenings båt nr 8
Ägarförhållanden: Fårö hembygdsmuseum
Historik: Kom till Fårö 25 september 1944 från Estland med 
motorbåten Första Maj, som en tid därefter draggade och stran-
dade på Norsholmen. Flyktingarna, det äkta paret Laupa, skänkte 
båten till sjöräddningsstationen i Ekeviken, där den sedermera 
togs om hand. Ingår numera i Fårö hembygdsförenings sam-
lingar som båt nr 8.
Besiktningsdatum: 9 mars 2018, 29 juli 2018, 17 september 2018
Ägarförhållanden: Fårö hembygdsförening
Koordinater (SWEREF 99 TM): –
Tillstånd: Intakt
Beskrivning: Klinkbyggd och skarndäckad grundgående center-
bordsbåt med akterspegel. Skrovet utgörs av sex kopparnitade 
bordgångar av furu, stadgat med tolv basade spant samt en 
vägare, som tillsammans med knän bär upp tofterna. Bottnen 
är relativt flat och täckt med durkar. I fören blir skarndäcks-
plankorna bredare och löper samman så att de tillsammans med 
ett par mindre kilformade utfyllnadsplankor nästan bildar ett 
litet V-format däck. Utrymmet under detta fylls ut av en avsats 
i form av längsgående, parallella ribbor. I förstäven finns två 
genomgående hål. Midskepps och föröver finns två tvärgående 
tofter, varav den förligaste har fixerat en mast. Längst akterut 
finns en djupare toft för rorgängaren, gjord av fem längsgående 
plankor som formats efter skrovets konturer. Däremellan finns 
centerbordstrumman. Akterspegeln är bred, och består av tre 
plankor. På dess utsida syns fästet för ett stävroder, som förvaras 
löst bredvid båten. I båten ligger även ett par läderskodda åror. 
I akterskeppet respektive midskepps finns två par klossar med 
två tullpinnar i varje. Slitaget från de lösa årorna är tydligt syn-
ligt mellan tullpinnarna. Färgskiftningar avslöjar att flera bord 
nyligen har bytts i bottnen.
Bedömning: Flyktbåt
Sidhänvisning: 104–105

Nr 24
Plats: Gotlands län, Slite
Framdrivning: Åror, motor
Mått (meter): Längd 4,9; bredd 1,6; djup midskepps 0,63
Identitet vid ankomst till Sverige: –
Beslagsnummer: –
Ägare vid ankomst till Sverige: –
Senare namn/identitet: –
Ägarförhållanden: Slite Sjöfartsmuseum
Historik: Båten ska enligt vad som förmedlats mellan ägarna 
ha påträffats på Lina myr, övertagits av en bonde som använde 
den som vattenho och som på 1970-talet skänkte den till Slite 
Sjöfartsmuseum/Othem-Boge hembygdsförening.

Besiktningsdatum: 9 mars 2018, 8 juni 2018, 27 augusti 2018, 
16 oktober 2019
Koordinater (SWEREF 99 TM): N 6402332 E 726978
Tillstånd: Intakt
Beskrivning: Båten är flatbottnad och tillverkad av enkelböjda 
stålplåtar, med små ståldäck avgränsade med tvärskott av masonit 
i för och akter. I båten finns sju smala stålspant och två tvärgående 
tofter. Innanför relingen midskepps finns på varje sida fästen för 
årtullar. I fören finns ett par metallöglor och i aktern finns också 
en metallögla. Här finns även ett urtag för infästning av utom-
bordsmotor. I bottnen akterut finns en liten fena.
Bedömning: Flyktbåt (tyskt ursprung)
Sidhänvisning: 94, 106–110, 183

Nr 25
Plats: Gotlands län, Boge, Vikstadar
Framdrivning: Åror
Mått (meter): Längd 6,05, bredd 2,4
Identitet vid ankomst till Sverige: Livbåt till ångfartyget Carl 
Cords?
Beslagsnummer: –
Ägare vid ankomst till Sverige: –
Senare namn/identitet: Karl, Rostock
Ägarförhållanden: Övergiven
Historik: Båten ska enligt lokal hörsägen ha flutit iland år 1944 
och kan vara det tyska fartyget Carl Cords livbåt.
Besiktningsdatum: 8 juni 2018, 27 augusti 2018, 16 oktober 2019
Koordinater (SWEREF 99 TM): N 6395165 E 725116
Tillstånd: Förfallen. Båten ligger upp och ned. Kölen har knäckts 
och bottnen har delvis säckat in, särskilt på babords sida. Flera 
bord saknas. Akterstäven är delvis nedsjunken i stranden.
Beskrivning: Båten har varit spetsgattad i fören och klinkbyggd 
med tolv bordgångar av ek, cirka 16 centimeter breda och sam-
manfogade med kopparnitar. Den har haft tunna basade spant, 
infogade på ett inbördes avstånd av knappt 15 centimeter, en 
bred toftvägare och tre tvärgående tofter samt längsgående tofter 
med underliggande kistbänkar. I för och akter har båten haft båt-
firningsanordning i form av lyftbultar för upphängning i dävert. 
Bottnen har varit förstärkt med ett kraftigt kölsvin som bultats 
till kölen. Upphängningsanordningarna och kölsvinet tycks vara 
identiska med vad som observerats på båt 26.
Bedömning: Osäker flyktbåt
Sidhänvisning: 48–54, 157, 178

Nr 26
Plats: Gotlands län, Hammarudden/Garnudden
Framdrivning: –
Mått (meter): Cirka 6
Identitet vid ankomst till Sverige: –
Beslagsnummer: –
Ägare vid ankomst till Sverige: –
Senare namn/identitet: –
Ägarförhållanden: Övergiven
Historik: Har förmodligen legat på platsen sedan ankomsten. 
Känd som baltisk flyktbåt av lokalbefolkningen.
Besiktningsdatum: 9 juni 2020
Koordinater (SWEREF 99 TM): N 6376259 E 727463
Tillstånd: Förfallen. Enstaka lösa trädelar, såsom delar av kölsvin 
och förstäv samt, i för och akter, lyftbultar från båtfirningsanord-
ning kan anas i vegetationen. Båtdelarna är utspridda inom ett 
6,5 × 1,5 meter stort område och ser ut att ligga i ursprungligt läge.
Beskrivning: Båten har varit spetsgattad i fören och försedd med 
lyftbultar med lyfthake för upphängning i dävert. Bottnen har 
varit förstärkt med ett kraftigt kölsvin som bultats till kölen. Dessa 
detaljer tycks vara identiska med vad som observerats på båt 25.
Bedömning: Osäker flyktbåt
Sidhänvisning: 53–54, 157
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Nr 27
Plats: Gotlands län, Östergarnsholm
Framdrivning: Motor
Mått (meter): Längd cirka 12, bredd 3,5 meter
Identitet vid ankomst till Sverige: –
Beslagsnummer: –
Ägare vid ankomst till Sverige: –
Senare namn/identitet: –
Ägarförhållanden: Övergiven
Historik: Har legat strandad på öns södra udde från 1940- till 
1970-talet. Vrakspillror som kan utgöra rester av båten finns 
utspridda på ön. Enligt lokala informanter ska den strandade 
båten ha varit på väg för att hämta flyktingar.
Besiktningsdatum: 3 november 2017, 21 september 2019
Koordinater (SWEREF 99 TM): Sektion 1 N 6373142 E 738704; 
Sektion 2 N 6373144 E 738704; Sektion 3 N 6373142 E 738799; 
Sektion 4 N 6373142 E 738810; Sektion 5 N 6373128 E 738942; 
Sektion 6 N 6372511 E 739142; Motordel N 6372294 E 739143
Tillstånd: Förfallen. Båten är sönderbruten i flera skrovsektioner, 
som tillsammans med lösa vrakrester (bord, spant, vägare, knän 
av järn för däcksbalkar samt däcksbalkar) är utspridda utmed 
stranden. Sektion 1 är cirka 4,5 meter lång. Sektion 2 är ungefär 
av samma storlek, och har suttit över sektion 1, till relingsnivå. 
På dessa delar av båtlämningen är bordhalsarna synliga, samt 
på sektion 2 även järnknän för däcksbalkar. Tillsammans utgör 
sektion 1 och 2 resterna av styrbords bog. Sektion 3 är mindre 
och verkar av formen på spanten att döma komma från ett skrov-
parti längre akteröver. Sektion 4 och 5 utgörs av små spillror av 
skrovet, i form av ett par borddelar med spantstumpar. Sektion 
6 utgörs av ett 2,8 × 0,8 meter stort parti av skrovet samt två lösa 
däcksbalkar. Svänghjulet från tändkulemotorn är till största delen 
begravt i bottensanden.
Beskrivning: Båten har varit kravellbyggd, däckad och byggd av 
ek. Spanten har varit cirka 12 × 10 centimeter grova och suttit på 
cirka 30–40 centimeters inbördes avstånd. Borden, som spikats till 
spanten med järnspik, har varit cirka 14 centimeter breda och 3 
centimeter tjocka. Däcksbalkarna har varit omkring 10 centime-
ter höga och 6 centimeter breda (och i något fall 290 centimeter 
lång). Båten har haft en tändkulemotor vars svänghjul varit 16 
centimeter brett och vars diameter uppgått till 54–55 centimeter.
Bedömning: Osäker flyktbåt
Sidhänvisning: 156, 166–171, 174

Nr 28
Plats: Gotlands län, Sjaustru
Framdrivning: Segel
Mått (meter): Längd 6,5; bredd 1,55; höjd midskepps 0,47
Identitet vid ankomst till Sverige: –
Beslagsnummer: –
Ägare vid ankomst till Sverige: –
Senare namn/identitet: –
Ägarförhållanden: Övergiven
Historik: Troligen en båt av typen ever-laiva (lett.), kurėnas 
(lit.) eller kurenkahn (ty.) från Kuriska sjön. Påträffades vintern 
1944–1945 förlist utanför Gotlands ostkust. Användes in på 
1950-talet som bruksbåt i fiskeläget Sjaustru, men drogs upp i 
samband med att den nya ägaren flyttade.
Besiktningsdatum: 2 november 2017, 30 augusti 2018, 3 novem-
ber 2018, 26 februari 2019, 16 oktober 2019
Koordinater (SWEREF 99 TM): N 6365036 E 728805
Tillstånd: Förfallen. Båten ligger kölrätt på marken. Bottnen 
liksom akterstäven är borta. De aktre borden i babords skrovsida 
liksom spanten från akterskeppet är lösa. På utsidan vid relingen 
finns två mörkfärgningar i form av vertikala streck som förmod-
ligen utgör märken efter röstjärn.

Beskrivning: Båten har varit snipformad och kravellbyggd, med 
platt botten och skarpt slag. Sidorna har varit av ek och bottnen 
troligen av furu.

Båtens sidor har utgjorts av två skråspikade och svagt utåt-
fallande bord, cirka 2 centimeter tjocka och 25–35 centimeter 
breda, samt kilformade plankor som bildat förens språng. Relinges 
utsida har varit förstärkt med en relingslist i metall. Interiört har 
den haft tre cirka 8 centimeter breda och 10 centimeter höga 
huggna spant i form av två L-formade vränger som rests på ett 
rakt bottenspant. Den har även haft tre–fyra tofter samt, på 
insidan av relingen, en vägare.

Förstäven, som saknat spunning, har varit svagt böjd och 
försedd med en metallring för tamp. I skrovet har flera lagnings-
bitar varit inlusade.
Bedömning: Flyktbåt
Sidhänvisning: 9–10, 24–26, 31–33, 41–45, 157

Nr 29
Plats: Gotlands län, Tubod
Framdrivning: Inga spår av framdrivning eller roder
Mått (meter): Längd 9,48; bredd cirka 3,7, förstävens höjd cirka 
1,35; akterstävens höjd cirka 0,92
Identitet vid ankomst till Sverige: –
Beslagsnummer: –
Ägare vid ankomst till Sverige: –
Senare namn/identitet: ”Ryssen”
Ägarförhållanden: Övergiven
Historik: Flöt iland på platsen omkring 1945. Enligt lokala 
informanter var den då sönderskjuten samt hade blodiga förband 
ombord. Har sedan dess legat övergiven.
Besiktningsdatum: 25 juli 2018, 28 augusti 2018
Koordinater (SWEREF 99 TM): N 6330619 E 702840
Tillstånd: Förfallen. Båten ligger kölrätt på marken. Bägge skrov-
sidorna har släppt från förstäven. Båtens botten har fyllts med 
jord och vegetation.
Beskrivning: Båten har varit helt av ek och klinkbyggd, med 
genomgående grova dimensioner och med svagt utåtfallande 
och platt akterspegel försedd med en kranbalk med blockskiva. 
Bordläggningen har varit 3 centimeter tjock, spantens tvärsnitt 
har uppgått till 10 × 10 centimeter och förstävens till 14 × 9 
centimeter. Skrovets 12 eller möjligen 13 bordgångar har varit 
sammanfogade med galvaniserade nitar med runda nitbrickor 
och de 16 spanten har varit fästade till borden med galvaniserad 
spik. Relingen har varit kraftig och försedd med en vägare.

I för och akter har båten haft plikter med tvärskott, så att 
förvaringsutrymmen bildats. I aktern har däcket varit 130 centi-
meter långt och indelat i två däcksnivåer.

I båtens nedre, förliga del har suttit två kraftiga tvärgående 
bettor, som varit bultade till skrovsidan på 1,30 meters avstånd 
från varandra. Vid dessa har bultats två längsgående, 8 centimeter 
breda balkar, vilka placerats på vardera 15 centimeter vid sidan 
om midskeppslinjen och cirka 90 centimeter från skrovsidan.
Bedömning: Flyktbåt (eventuellt evakueringsbåt)
Sidhänvisning: 36, 45–48, 157

Nr 30
Plats: Blekinge län, Marinmuseum
Framdrivning: Åror, segel?
Mått (meter): Längd 4,3; bredd 1,7; höjd midskepps 0,5; för-
stävens höjd 0,85; akterstävens höjd 0,8
Identitet vid ankomst till Sverige: –
Beslagsnummer: –
Ägare vid ankomst till Sverige: –
Senare namn/identitet: Marinmuseums föremål MM 18079
Ägarförhållanden: Marinmuseum
Historik: Enligt lokala informanter har båten tillhört estniska 
flyktingar och använts vid Karlskrona örlogsbas. Sjönk i ett oväder 



register över båtar

223

men återfanns 1982 i örlogshamnen och bärgades. Förvärvades 
samma år av Marinmuseum. Har varit utställd på Marinmuseum, 
Armémuseum och på Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg.
Besiktningsdatum: 7 februari 2018, 13 juni 2019
Koordinater (SWEREF 99 TM): –
Tillstånd: Intakt
Beskrivning: Klinkbyggd snipa, med 8 bord samt essing. Bor-
den, som möjligen är av al, är ursprungligen sammanfogade med 
omböjd järnspik. I ett senare skede har lannet kompletterats med 
nitar. I bottnen har flera bord bytts och nitats på plats. Borden är 
bladlaskade, på babordsida även försedda med laskbrickor. Kölen 
är förstärkt med en ovanpåliggande planka som fogats in mellan 
fören och de fyra halvspanten, vilka är skarvade med intilliggande 
upplängor. Mellan de fyra spanten löper en toftvägare och vid det 
aktersta spantet finns en toft. Tre fästen för fasta åror finns, två 
midskepps och en i aktern. Förstäven är böjd och försedd med en 
ögla samt är skodd med en skena. Akterstäven är rak och saknar 
spunning. Formen samt en utstickande bult indikerar att den haft 
ett stävroder, vilket innebär att den kan ha haft ett litet sprisegel.
Bedömning: Flyktbåt
Sidhänvisning: 87–93, 157

Nr 31
Plats: Blekinge län, Stensnäs
Framdrivning: Åror, utombordsmotor, segel?
Mått (meter): Längd 5,2; bredd 1,7; akterspegelns höjd 0,6
Identitet vid ankomst till Sverige: –
Beslagsnummer: –
Ägare vid ankomst till Sverige: –
Senare namn/identitet: Ester
Ägarförhållanden: I privat ägo
Historik: Har tillhört en estlandssvensk flykting bosatt på Vätö 
och användes av denne för strömmingsfiske. Testamenterades 
till innehavaren av Stensnäs i slutet av 1970-talet, och användes 
därefter för transporter av får samt utflykter. Upplagd i ett uthus 
sedan några år tillbaka.
Besiktningsdatum: 14 juni 2019
Koordinater (SWEREF 99 TM): –
Tillstånd: Intakt
Beskrivning: Båten är byggd på klink, med nitade furubord, 
omkring 16 centimeter breda. Skrovsidan utgörs av sex bordgångar, 
utan laskar, samt relingslister. Fören är spetsig och förstäven svagt 
böjd, istället för akterstäv har den en u-formad akterspegel av 
två breda plankor, med uttag för utombordsmotor. Troligen är 
akterspegeln sekundär och har tillkommit genom avsågning av en 
ursprungligen spetsgattad akter. Båten är relativt flack i bottnen, 
men mer djupkölad i akterkant. Den har ett årläge med fasta 
tofter och ett med årtullar. Flera spår av renoveringar syns i kon-
struktionen, bland annat ett bytt bord och järnspant som satts 
in i aktern. I övrigt stadgas skrovet av tio tunnare basade spant, 
några huggna, grova bottenstockar och halvspant. Midskepps 
finns ett tvärskott och i aktern finns en djup sitttoft. Båten är 
utrustad med stora tunga åror och durkar som medföljde då den 
övertogs av den nuvarande ägaren.
Bedömning: Osäker flyktbåt
Sidhänvisning: 133–137

Nr 32
Plats: Skåne län, Simrishamn
Framdrivning: Segel, åror
Mått (meter): –
Identitet vid ankomst till Sverige: –
Beslagsnummer: –
Ägare vid ankomst till Sverige: –
Senare namn/identitet: –
Ägarförhållanden: –

Historik: Ska enligt lokal hörsägen ha anlänt med flyktingar från 
Baltikum till Simrishamn. Låg därefter uppdragen på Sjöfarts-
platsen där den dokumenterades av Sjöhistoriska museet 1962. 
Förföll och skaffades bort i början av 2000-talet.
Besiktningsdatum: –
Koordinater (SWEREF 99 TM): –
Tillstånd: Borta
Beskrivning (baserad på foto): Båten har varit snipformad och 
klinkbyggd, med cirka sex bordgångar sammanfogade med omböjd 
järnspik. Den har haft fyra huggna spant samt två tvärskott, som 
stadgats av knän, och som också fungerat som tofter. Mellan 
dessa har ursprungligen funnits ett centerbord, men centerbords-
trumman har vid någon tidpunkt avlägsnats och byggts igen 
med en bottenplanka.

I fören har båten haft en masttoft, som stadgats av bottenstock 
och knän. Masten har monterats genom ett genomgående hål 
i toften, och vilat i ett spår i kölplankan. I relingen har båten 
varit försedd med tre par roddfästen för lösa åror, två i förskeppet 
och ett i aktern.

Båtens förstäv har varit spetsig och dess akterstäv rak, med 
maljor för stävroder. Den har saknat stävkrafter, men har i aktern 
istället haft en motsvarande förstärkning i form av ett bågformat 
timmer mellan de näst översta borden.
Bedömning: Osäker flyktbåt
Sidhänvisning: 57

Nr 33
Plats: Tallinn, Estlands sjöfartsmuseum
Framdrivning: Segel, åror
Mått (meter): Längd 4,59; bredd 1,53; djup midskepps 0,6
Identitet vid ankomst till Sverige: AR 239.
Beslagsnummer: 54
Ägare vid ankomst till Sverige: Hans Suur
Senare namn/identitet: Estlands sjöfartsmuseums föremål 
MM_4467 Aj ek
Ägarförhållanden: Estlands sjöfartsmuseum/Eesti Meremuuseum
Historik: Byggd på Ösel på 1930-talet. Ankom till Fårö, Skärsände, 
16 maj 1944. Köpt av Gunnar Godman, Fårö, 1945. Samlades 
in från Fårö till Gotlands fiskerimuseum 1951. Donerades till 
Estlands sjöfartsmuseum 1991 och visades i Tjocka Margareta. 
Utställd i den estniska paviljongen i världsutställningen i Lissabon 
1998, därefter utställd i Sjöflyghamnen i Tallinn.
Besiktningsdatum: 29 maj 2018, 3 april 2019
Koordinater (SWEREF 99 TM): –
Tillstånd: Intakt
Beskrivning: Snipformad och smäckert byggd på klink med sju 
bordgångar av mycket varierande bredd, sammanfogade med 
omböjd järnspik. Skrovet stadgas av fem vränger som går från 
reling till reling samt två kortare krokvuxna bottenstockar närmast 
skrovändarna. Vid det aktre spantet finns ett tvärskott. Spanten 
har dymlats till kölen samt huvudsakligen spikats till borden. 
Båten har relingslist både på skrovets insida och utsida. I relingen 
finns klossar, stöttade av dockor, för två par åror. Klossarna har 
hål för två tullpinnar, för lösa, skevbara åror. Urtag i spanten 
visar att båten haft två tvärgående tofter. På foton från båtens 
tid i Kovik framgår att den förliga toften, som inte längre finns 
i båten, fungerat som segeltoft, med ett hål för en liten mast. I 
för och akter finns en stamkraft, som fyller vinkeln i stävarna 
mellan den översta bordgången.
Bedömning: Flyktbåt
Sidhänvisning: 69–76, 92–93

Nr 34
Plats: Tallinn, Estlands sjöfartsmuseum
Framdrivning: Motor, åror
Mått (meter): Längd 7; bredd 2,2
Identitet vid ankomst till Sverige: Tiir
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Beslagsnummer: 554
Ägare vid ankomst till Sverige: Ferdinand Klaamas och Arnold 
Vagiström
Senare namn/identitet: Estlands sjöfartsmuseums föremål 
MM _ 11789 Aj ek
Ägarförhållanden: Estlands sjöfartsmuseum/Eesti Meremuuseum
Historik: Byggd 1936 alt. 1939 i Kolga-Aabla, Juminda. Anlände 
till Öregrund 18 oktober 1944 via Finland. Användes därefter 
av familjen Klaamas i Kungsbacka och Gottskär. Donerades till 
Estlands sjöfartsmuseum 2007. Utställd i Sjöflyghamnen i Tallinn.
Besiktningsdatum: 29 maj 2018, 3 april 2019
Koordinater (SWEREF 99 TM): –
Tillstånd: Intakt
Beskrivning: Skarndäckad, vitmålad och klinkbyggd snipa. I 
för och akter finns ett litet däck. Skrovet utgörs av 7 bordgångar 
och ca 20 tunna spant som går från reling till reling. Borden 
är sammanfogade med omböjd järnspik och även spanten är 
fästade på samma vis. En motor av märket Solo är placerad 
ungefär midskepps eller något för om midskepps. På babords 
låring sitter en cylinderformad bränsletank. Akterstävens form 
visar att båten redan från början byggts för motordrift. Roder-
blad och hjärtstock sitter under akterskeppet, och manövreras 
med en rorkult som sticker ut under det lilla akterdäcket. Båten 
har tre tofter, varav den förligaste är placerad något högre än de 
övriga, alldeles akter om fördäcket. I anslutning till denna toft 
finns även klossar för ett par fasta åror. Båtens botten är täckt av 
durkar. Flera lagningslappar av trä är synliga på skrovets insida 
och av plåt på dess utsida.
Bedömning: Flyktbåt
Sidhänvisning: 75–80, 92–93

Nr 35
Plats: Tallinn, Ockupationernas och frihetens museum
Framdrivning: Motor, åror
Mått (meter): Längd 5,24; bredd 1,78; höjd midskepps 0,6; 
förstävens höjd 1,1

Identitet vid ankomst till Sverige: –
Beslagsnummer: –
Ägare vid ankomst till Sverige: –
Senare namn/identitet: –
Ägarförhållanden: Ockupationernas och frihetens museum/
Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabadu
Historik: Eventuellt från Dagö. Enligt vad som har förmedlats mel-
lan ägarna gömdes den av Joonas Kask hos familjen Otsason-Leisi 
på Vindö i samband med beslagen. Övertogs i början av 1950-
talet av Konstantin Hanslepp, Vindö, och såldes efter en tid till 
Vindöbon Börje Åberg. Båten togs ur bruk i slutet av 1950-talet. 
Donerades till Ockupationernas och frihetens museum 2003.
Besiktningsdatum: 30 maj 2018, 3 april 2019
Koordinater (SWEREF 99 TM): –
Tillstånd: Intakt
Beskrivning: Båten är klinkbyggd och snipformad, med sju bord-
stråk sammanfogade med omböjd järnspik och 11 krokvuxna 
spant. Den är försedd med skarndäck, ett litet fördäck och ett 
ännu mindre akterdäck, inte mycket större än en stamkraft. 
Spår av grön färg och mönja finns på skrovets insida, utsidan 
vitmålad. I vattenlinjen har skrovet klätts med plåtar, till skydd 
för is. Borden är sammanfogade med spik och har i ett senare 
skede ställvis kompletterats med kopparnit. I skrovet finns flera 
laskbrickor. Spanten är spikade och löper från reling till reling, 
men har laskats på ett par ställen. I fören finns ett par spant 
som inte löper hela vägen över kölen, utan har kapats närmast 
bottnen. I fören finns flera förstärkningar, som ser ut att vara 
relativt nyinsatta, över den V-formade bottnen. Den S-formade 
akterstäven visar att båten ursprungligen byggts för motordrift. 
Motorn saknas men en motorbädd är placerad strax för om 
midskepps. En motorkåpa samt ett stävroder ligger löst i skrovet. 
Under däcket finns en hållare för cylinderformad bensintank. 
Något akter om midskepps finns ett par klossar med hål för en 
årtull. I dessa sitter ett par åror med årklykor. Inga spår av tofter.
Bedömning: Flyktbåt
Sidhänvisning: 80–87, 92–93


