
Föreläsning om Titanic

Det sitter en flicka på däck. I en sliten däckstol. Om det inte vore för den blonda hårtofsen som sticker 

fram under filten, kunde hon lätt förväxlas med en badrock eller något annat slarvigt kvarglömt föremål. 

2019-02-14 Historien om flickan upprepas två gånger per år. Antalet år har för länge sedan förpassats

till glömskans arkiv. Flickan är jag. Varje sommar när vi reste till Fårö upprepades samma procedur. Min

far åkte med egen båt och min sjörädda mor och jag tog Gotlandsbåten. På den tiden var det nattbåt 

som gällde och resan tog minst det dubbla mot idag. Varje gång, tills jag var stor nog att protestera, satt 

vi inrullade i filtar på däck. Bredvid en livbåt. Ni undrar nog vad min Gotlandsresa har gemensamt med 

mitt TITANIC-föredrag. Egentligen ingenting annat än att livbåtar blev ett hett ämne för mig. Jag var nog 

omkring 9 år när jag lånade en bok om Titanic. Hon som inte kunde sjunka, och som krockade med ett 

isberg, och som sjönk efter 2 timmar 40 minuter. Efter läsningen visste jag hur viktiga livbåtar var. 

Berättelsen om 12-åriga Ruth, som glömdes kvar på däck, berörde mig djupt. Livbåten med mamma och

lillebror var på väg att hissas ner när mamman kommer på att hon glömt kvar Ruth. Flickan är kreativ 

och springer till en annan båt. Det blev ett lyckligt slut. Till slut! Händelsen påminde mig om hur jag blev 

kvar på bussen när min mor stod på gatan. Jag skrek så damernas hattar snudd på blåste av. 9-åriga 

Eva visste att nyfikenheten på Titanic och hennes passagerare hade kommit för att stanna. När jag klev 

upp och såg de vackra rosa rosorna jag fick, efter föredraget, kände jag ren glädje. Jag tror att PRO-

vännerna också var glada. Jag bjöd på ost, kex och dryck och det smakade bra. Historien om Titanic är 

inte enbart tragisk. Den är även spännande, ett tidsdokument om människor som levde för över 100 år 

sedan.
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