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förord

Vad tänkte Sten Schröder när han stod på däck och 
såg ut över havet som öppnade sig framför vikinga-
skeppets förstäv?

Det var den 22 juni 1950, en vacker morgon på 
Nordsjön. Det blåste ett par sekundmeters sydvästlig 
vind. Kanske gick det små vågor på Nordsjöns grönblå 
vatten och kanske gjorde råseglet, när de satte det, 
knakande ljud när det långsamt fylldes och sträcktes 
ut. Det måste ha doftat salt och fukt ombord efter den 
dimmiga morgonen, men också av skeppets furuvirke 
som nu långsamt värmdes upp. Kanske luktade det 
också lite av de femton besättningsmännens kroppar 
och kläder, som inte hade tvättats på några dagar.

Bakom dem blev Elbes mynning, Cuxhavens hamn 
och det gröna kustlandskapet allt mindre. Framför 
dem fanns bara hav. 

Kanske tänkte Sten: äntligen. Nu hade de kommit 
ut ur Östersjön, där stressen alltid hängt över honom. 
Han måste visserligen fortfarande ha känt av tidspres-
sen, eftersom de var sena till Rotterdam där en hel 
stads festival väntade på dem, men nu var det åtmin-
stone inte längre en fråga om de alls skulle komma 
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iväg. Nu handlade det om dagar tills han kunde börja 
sin resa på riktigt, som faktiskt kunde göra skillnad.

Eller så hade han redan börjat fundera på vad som 
skulle komma sedan. Ja, det hade varit likt honom. 
Aldrig nöjd med nuet, alltid mitt uppe i ett försök 
att kisa bakom nästa hörn. När han kom tillbaka till 
Stensund igen, någon gång i slutet av augusti, vad 
skulle han då ha för bragder att visa upp? Och skulle 
de räcka för att rädda honom? Skulle hans kritiker 
inom förbundet äntligen tystna, och hans ställning 
vara säkrad? Skulle de kunna bo kvar på Stensund, 
han och hans fru och deras två barn?

För nog måste han fortfarande ha plågats av de tan-
karna, hur nära han var att förlora allt han byggt upp. 
De hade avsatt honom som ledare, och nu ville de åt 
hans eftermäle och renommé. Han måste ha brunnit 
inombords. För honom var det på blodigt allvar han 
seglade sitt vikingaskepp, sin livbåt.

Besättningsmedlemmarna Sigge Mattus och  Gunnar 
Ekblad då, vad tänkte de? Den första overklighets-
känslan av att stå ombord på ett riktigt vikinga skepp 
hade väl klingat av, men ersatts av en annan. Gam-
la Sverige var långt borta, och de var äntligen ute i 
världen. Under krigsåren måste de, när det sett som 
mörkast ut, ibland undrat om de någonsin skulle få 
se den. Om de skulle leva hela sina liv i isolering, med 
kaffesurrogat och gengas. 

Sigge Mattus, som var så nöjd med att ha gått upp 
några kilo. Gunnar Ekblad, som kanske föreställde sig 
vilka brev han nu äntligen skulle kunna skriva till sin 
beresta bror.



Och så alla de andra ombord. Sune, Emil, Jerker, 
Elon, Hasse, Edvard, Gustaf, Sven Åke, Oskar, Sune, 
Benny och till sist Börje, som bara varit med dem i 
några timmar. Unga killar, sammanlänkade av sin livs-
stil och sitt projekt, men också av att ha varit utsatta 
för omvärldens tvivel. Som de hade blivit hånade. Den 
måste ha förenat dem, känslan av revansch. Nu for-
sade de fram i världen. Nu fanns det bara nytt att se 
och göra. Nu skulle de minsann få se där hemma, hur 
långt de kunde ta sig med sin teaterbåt. 

En stämning av spänd förväntan och gemenskap, 
kan det ha varit den som var tydligast ombord?

Kanske. Men vi kan aldrig få veta vad de tänkte. 
Allt vi kan göra är att följa dem i deras spår, försöka få 
syn på vad de såg, och föreställa oss vad som pågick i 
deras huvuden, ända till den punkt då vår fantasi inte 
längre räcker till. När de nådde resans slut. 

Vi kan följa spåren som de lämnat efter sig och på 
så sätt kanske komma dem ännu lite närmare, där de 
stod ombord på Ormen Friske inför det som av allt att 
döma skulle bli en vacker sommardag.
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Världssportutställningen

Det var sommar 1949 när Sten Schröder för första 
gången seglade sitt vikingaskepp i hopp om att det 
skulle rädda hans karriär.

Någonstans mellan Södertälje och Ekerö hade det 
fina vädret försvunnit. Nu regnade det småspik från 
de grå skyarna över Mälarens oroliga vatten, och vin-
den blåste rätt i näsan. Både den femton meter höga 
masten och förstävens snidade drakfigur var nedfällda 
för att minska vindmotståndet. Roddarna, trettiotvå 
till antalet, satt och kämpade med årorna, ja, till och 
med reportern på besök ombord hade fått bänka sig 
för att hjälpa till, eller kanske för att få upp värmen 
eftersom temperaturen sjunkit till tio grader.

Solsuccén de upplevt dagen innan var bara ett 
minne. Då hade det knappt varit ett moln på him-
len. En underbar frukost: hundra liter mjölk och tolv 
kilo grovt bröd för besättningen att dela på. När de 
avseglat från Stensund i det strålande vädret hade 
Sten funnit sig i den absurda situationen att han 
varit tvungen att navigera så att vikingaskeppet inte 
kolliderade med Expressens  reportageflygplan, som 
landat så nära dem piloten vågat.
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Besöket på Tullgarn hade gått bättre än Sten vågat 
drömma om. Treårige lillprinsen Carl Gustaf hade inte 
kunnat slita blicken från vikingaskeppet, och till och 
med kung Gustav V hade bett om att få ta en närmare 
titt. Sedan, Södertälje. Filmkameror hade surrat och 
pressfotografer knäppt. Oräkneliga motorbåtar och 
kanoter hade kört jämsides med dem i kanalens glitt-
rande vatten in i staden, där tio tusen människor hade 
samlats på kajer och torg för att se vikingaskeppet 
med Svenska Frisksportförbundets flagga i topp. 

Stadens borgmästare hade skrivit ett kväde till 
deras ära, om skeppet, dess uppgift och besättningens 
ideologi, och så hade han läst upp det från ett podium 
inför vad som kändes som hela stadens befolkning.

Bud skall bringas,
bäras på bölja.
Sentida viking
väntar som vinning
ej guldskatt i fjärran
men friskare släkte…

Sten Schröder hade intervjuats och intervjuats. Han 
hade berättat för en reporter om hur länge han haft 
idén att bygga ett vikingaskepp. Att han drömt om 
detta ända sedan han som ung sett de tusenåriga 
vikingaskeppen som fanns utställda i Oslo, och att 
han tyckte det passade särskilt bra inom den frisk-
sportrörelse som ju var så inspirerad av vikingarnas 
dristighet, styrka och spänst, men att det var först 
nu, när årtiondets största sportevenemang skulle äga 
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rum, som han äntligen hade lyckats genomföra det.
»När därför bestyrelsen för världssportutställning-

en föreslog att vi skulle bygga gondoler på vårt båt-
byggeri för deras räkning klämde jag fram med mitt 
evinnerliga vikingaskepp«, sade han. »Och se, det tog 
skruv!«

Sedan berättade han att efter sommaren skulle 
vikingaskeppet användas som propagandainstrument 
för Frisksportförbundet. Han lät bli att nämna att 
hans egen till nyligen ohotade position inom samma 
förbund på sistone börjat se betänkligt svag ut. Men 
varför skulle han gå in på det? Om allt gick vägen 
skulle hans prestige upprättas med råge denna som-
mar.

I regnet blev Stens tjocka hår fuktigt och tovigt. 
Han bar träningsoverall med ett påsytt frisksportar-
märke, och trots att han visste att många önskade att 
han skulle sluta representera frisksporten tänkte han 
aldrig gå med på det. 

Över hans döda kropp.
De grå skyarna som hängde över Stockholm spegla-

de sig blekt i Mälarens vatten. De passerade landsbygd 
och hällmarksskog där en och annan malmgård och 
fabrik stack upp som tegelanomalier bland urbergets 
tallar och lavar, områden som inom några decennier 
skulle komma att förvandlas till Stockholmsförorter 
och ABC-samhällen. Och det regnade och regnade, 
och blåste och blåste.

Men så vände vinden. Den smög upp bakom dem, 
och äntligen kunde de segla.

På udden som mötte dem låg Ekensbergs Varv, där 
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man bara några år tidigare byggt den mjukt buktande 
konstruktion som nu vilade som ett tak över staden 
framför dem: Västerbron. Bron bildade ett kors med 
Stadshuset, och bakom punkten där vinklarna möttes 
anades deras mål. Men rakt fram förbi Gamla stans 
stränder, där vikingarna kanske hade seglat, hade 
landhöjningen sedan dess gjort det för strömt, så de 
styrde in bakom Reimersholme, gled förbi de för-
vånade arbetarna på spritfabriken och seglade fram 
genom Årstaviken. 

De bogserades förbi Skanstull, rundade malmen och 
kunde för fullt segel korsa Strömmen. De närmade 
sig sitt mål.

Men inte heller när de gled fram genom Djurgårds-
brunnsviken, mot den tillfälliga brygga som byggts 
nedanför Sjöhistoriska museet, mötte de roende 
frisksportarna ombord samma soliga uppmärksamhet 
som dagen innan i Södertälje. Istället för tiotusentals 
vinkande åskådare och ett storvulet borgmästartal 
väntade här två tusen personer, inpackade i regn-
rockar och gömda under paraplyn. Klockan halv tre 
blåstes det fanfar, och kort därpå förkunnade en röst 
i högtalarna myndigt att »nu kommer vikingaskeppet 
med konungens budskap«. 

Publiken såg på under reserverad tystnad medan de 
angjorde bryggan.

Det skulle bli den första av Ormen Friskes två som-
rar till sjöss som förstördes av vädret. 




