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som bokhållare i en speceriaffär på 
Drottninggatan för att tjäna pengar. 
Larsson hade köpt sin biljett för 181 
kronor, cirka 7 700 kronor i dagens 
penningvärde. Hans föräldrar hade 
redan fått ett Titanic-kort som han 
köpt i Southhampton innan avresan, 
och de hoppades att han skulle tjäna så 
mycket pengar att han kunde komma 
tillbaka och överta gården. Bengt 
Edvin Larssons öde är okänt.

Paret Edvard och Gerda Lindell från 
Helsingborg hade rest via Köpen-
hamn till Southhampton tillsammans 
med Alma Pålsson och hennes fyra 
barn. Almas make Nils bodde redan i 
Chicago, där han tjänade mer pengar 
på sitt yrke som spårvagnskonduktör 
än som gruvarbetare i hemstaden Bjuv. 
Gerda tyckte hon kunde hjälpa Alma 
på resan, eftersom Lindells inte hade 
några egna barn.
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Carl Eriksson lät trycka reklambro-
schyrer underströk han att hela flottan 
var osänkbar. Ämnet kom ironiskt 
nog att dominera tidningssidorna om 
Titanic i efterhand.

I filmen Titanic från 1997, den mest 
ambitiösa filmatiseringen av händelsen 
under senare år, hör man svenska 
talas. Det är inte taget ur luften; efter 
engelskan var svenska det vanligaste 
språket bland tredjeklasspassagerarna, 
det största passagerarsegmentet om-
bord. Att det fanns svenskt knäckebröd 
ombord var en självklarhet på en 
atlantångare av den här typen. 

En av de mest kända svenska över-
levarna var en August Andersson, som 
också räddades av Carpathia. Han var 
en övertygad socialist som gjort sig 
både känd och ökänd i hemlandet. Ef-
tersom den stora strejken under 1909 
förlorades av den gryende arbetarrö-
relsen gjorde många övertygade om att 
Förenta Staterna var landet att bygga 
den socialistiska drömmen i. Anders-
son var ursprungligen från Ystad, men 
hade arbetat på Värmlands Folkblad 
som typograf och gett ut en socialistisk 
tidskrift i Kalmar. Tidningen beslag-
togs under ett uppmärksammat tryck-
frihetsmål, där Andersson gick fri. 
Eftersom han hans namn var bekant 
var han tvungen att byta till Wenner-
ström (eller Wennerstrom, som han 
registrerades som i Southhampton där 
Titanic avgick ifrån).

De flesta svenskar började dock sin 
resa i Göteborg. Många hade slitit i 
flera år för att ha råd att införskaffa 
en biljett. Bengt Edvin Larsson från 
Stockholm hade flyttat från för-
äldrarna i Nyköping och fått plats 

Agnes att få göra det en gång till. Men 
Agnes bara grät, och det blev sannolikt 
ingen mer åktur i tygsäcken för lilla 
Marguerite. Carpathia räddade 712 
personer. Av de 2 207 som funnits om-
bord på Titanic hade 1 495 omkom-
mit. Det skulle dröja flera dagar innan 
informationen om den kanske största 
fartygskatastrofen som någonsin 
inträffat skulle nå omvärlden.

Svenskarna ombord
I år är det hundra år sedan Titanic gick 
under i en kollision mot det beryk-
tade isberget, och tjugosju år sedan 
vraket återfanns på 3 800 meters djup. 
Mytbildningen är fortfarande stor. 
Spelade en orkester på däck, och vad 
blev i sådana fall deras sista stycke? 
Hur agerade människorna ombord? 
Varför fylldes inte livbåtarna till max 
och varför gick allt så fort?

Inom vissa teknikkretsar ansågs 
monsterbyggena och systerskeppen 
Olympic och Titanic slutet på mänsk-
lighetens utveckling eftersom allt som 
gick att uppfinna var uppfunnet och 
det som återstod var mindre juste-
ringar. Framväxten till de vid tidpunk-
ten gigantiska skeppen hade gått fort. 
Anledningen var den explosionsartade 
transatlantiska emigrantvågen och an-
dra och tredjeklasspassagerare började 
betyda mycket för rederierna. De båda 
skeppen ansågs osänkbara. Grunden 
till denna naiva tanke var helt enkelt 
att det inte inträffat någon stor olycka 
än. Det ansågs omöjligt att ett så stort 
fartyg kunde kapsejsa. Det blev till en 
reklamslogan i maskinsamhället där 
ingenting kunde gå snett, när Titanics 
rederi Vita Stjärnlinjens svenska agent 

 T ITTA MåNEN trillar 
ner!” sade den drygt 
ett och ett halvåriga 
Beatrice Sandström till 
sin mamma Agnes. Ingen 

förstod riktigt vad som hänt när de 
vaknade i sina sängar och gick upp på 
däck för att titta ut på den stjärnklara 
himlen. Varför hade det gigantiska 
fatyget som sagts vara osänkbart plöts-
ligt stannat för ett isberg? De ficka höra 
att allt snart ska vara ordnat och att de 
ska åka igen. Nödraketer fyllde himlen; 
alla som fanns sköts upp. Tanken att 
något skepp skulle se dem var desperat 
och liten. Livbåtarna beordrades ner i 
vattnet. Halvfulla puttades de ut i det 
dödskalla vattnet. Från båtarna sågs  
det stora fartyget brytas av på mitten 
och sjunka. Där satt Agnes med sina 
döttrar Beatrice och fyraåriga Margue-
rite Sandström i åtta timmar med bara 
människoskrik och hopp som sällskap, 
som långsamt tynade bort allt medan 
timmarna gick innan de äntligen 
räddades.

Agnes Sandström från Motala var en 
Amerikaemigrant men bodde redan 
till vardags i San Francisco med sin 
man och två små barn och hade varit 
hemma för att hälsa på, berättade hon 
med raspig röst från en gungstol när 
hon blev intervjuad av finsk public 
service-radio 1962 – femtio år efter 
händelserna. Reportern hade letat 
”med ljus och lykta” efter någon över-
levande i över ett år. 

När Agnes och hennes barn räddats 
av fartyget Carpathia på morgonen 
den 15 april 1912 hissades barnen upp 
i tygsäckar på däck, något Marguerite 
tyckte var så roligt att hon bad mamma 

Under den ödesdigra jungfrufärden då allt gick så gruvligt fel, fanns många svenskar ombord. 
Frilansjournalisten Fredrik Thorén och Peter Ahlqvist ger oss delar av deras berättelse, som allt 
för många gånger började med drömmar om framtiden, men slutade i undergång

TitanicTitanic
– drömmen om det perfekta fartyget– drömmen om det perfekta fartyget

”
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som bokhållare i en speceriaffär på 
Drottninggatan för att tjäna pengar. 
Larsson hade köpt sin biljett för 181 
kronor, cirka 7 700 kronor i dagens 
penningvärde. Hans föräldrar hade 
redan fått ett Titanic-kort som han 
köpt i Southhampton innan avresan, 
och de hoppades att han skulle tjäna så 
mycket pengar att han kunde komma 
tillbaka och överta gården. Bengt 
Edvin Larssons öde är okänt.

Paret Edvard och Gerda Lindell från 
Helsingborg hade rest via Köpen-
hamn till Southhampton tillsammans 
med Alma Pålsson och hennes fyra 
barn. Almas make Nils bodde redan i 
Chicago, där han tjänade mer pengar 
på sitt yrke som spårvagnskonduktör 
än som gruvarbetare i hemstaden Bjuv. 
Gerda tyckte hon kunde hjälpa Alma 
på resan, eftersom Lindells inte hade 
några egna barn.

barn – men hade sugits ner i vattnet 
när styrbords sida av Titanic gick itu. 
När han kom upp till ytan igen var 
barnen borta, liksom hans vänner från 
Orust som han aldrig såg igen.

Några som också befann sig där var 
paret Lindell. De sköljdes överbord 
tillsammans med hundratals män-
niskor, men höll sig tillsammans med 
August Wennerström fast vid en livbåt 
som ständigt slog runt. De hjälpte 
Edvard Lindell upp, men Gerda Lindell 
vågade de inte hjälpa. Hon var kraftig 
och risken var att båten skulle slå runt 
igen. Edvard höll hennes hand en 
stund, så länge han orkade. Hon hade 
inget livbälte, och försvann till sist i 
djupet. Wennerström berättade senare 
att Edvard åldrades under en halvtim-
me från ”en 30 års man till någonting 
mellan 90 och 100”, hans ansikte sjönk 
in, hans hår blev grått och han låg 
fullständigt apatisk i livbåten. Det är 
troligt att Edvard Lindell var en av de 
som, allt eftersom de dog i väntan på 
räddning, kastades överbord. Gerda 
Lindells vigselring med inskriptio-
nen ”Edvard & Gerda 19-24/10 -05” 

Carl Eriksson lät trycka reklambro-
schyrer underströk han att hela flottan 
var osänkbar. Ämnet kom ironiskt 
nog att dominera tidningssidorna om 
Titanic i efterhand.

I filmen Titanic från 1997, den mest 
ambitiösa filmatiseringen av händelsen 
under senare år, hör man svenska 
talas. Det är inte taget ur luften; efter 
engelskan var svenska det vanligaste 
språket bland tredjeklasspassagerarna, 
det största passagerarsegmentet om-
bord. Att det fanns svenskt knäckebröd 
ombord var en självklarhet på en 
atlantångare av den här typen. 

En av de mest kända svenska över-
levarna var en August Andersson, som 
också räddades av Carpathia. Han var 
en övertygad socialist som gjort sig 
både känd och ökänd i hemlandet. Ef-
tersom den stora strejken under 1909 
förlorades av den gryende arbetarrö-
relsen gjorde många övertygade om att 
Förenta Staterna var landet att bygga 
den socialistiska drömmen i. Anders-
son var ursprungligen från Ystad, men 
hade arbetat på Värmlands Folkblad 
som typograf och gett ut en socialistisk 
tidskrift i Kalmar. Tidningen beslag-
togs under ett uppmärksammat tryck-
frihetsmål, där Andersson gick fri. 
Eftersom han hans namn var bekant 
var han tvungen att byta till Wenner-
ström (eller Wennerstrom, som han 
registrerades som i Southhampton där 
Titanic avgick ifrån).

De flesta svenskar började dock sin 
resa i Göteborg. Många hade slitit i 
flera år för att ha råd att införskaffa 
en biljett. Bengt Edvin Larsson från 
Stockholm hade flyttat från för-
äldrarna i Nyköping och fått plats 

Under de mest dramatiska minu-
terna under olyckan gick besättningen 
och knackade på alla dörrar. Alla skulle 
upp på däck. August Wennerström 
hade även han mött Alma Pålsson, och 
sägs ha tagit ett av barnen i famnen 
för att underlätta. Men historierna går 
isär, och historier från överlevande 
är de enda källor vi har till händel-
serna – som alltid med historier av 
den här typen är de lätt förvirrande, 
motsägelsefulla, heroiska eller ibland 
ofullständiga. Många var i chock upp 
emot femtio år efter händelserna eller 
fick psykiska störningar.

Fasorna i vattnet
Oskar Olsson, som var från Orust, 
reste tillsammans med vännerna San-
del Niklasson och Karl Johan Johans-
son. Han säger sig ha mött en kvinna 
på däck och hjälpt henne hålla i två 

Under den ödesdigra jungfrufärden då allt gick så gruvligt fel, fanns många svenskar ombord. 
Frilansjournalisten Fredrik Thorén och Peter Ahlqvist ger oss delar av deras berättelse, som allt 
för många gånger började med drömmar om framtiden, men slutade i undergång

➣

Titanics undergång 100 år

TitanicTitanic
– drömmen om det perfekta fartyget– drömmen om det perfekta fartyget

Istället för att ta var- 
ningar om närliggande  
isberg på allvar beord- 
rade den annars så 
rutinerade Kapten 
Edward J. Smith full 
fart framåt för att  
passagerarna skulle 
imponeras av Titanics 
fart och kapacitet. 
Dessutom ville han 
bevisa att White Star 
Line var det rederi som 
kunde färdas snabbast 
över Atlanten. Olyckan 
var ett faktum  den 12 
april 1912

De flesta svenskar började dock sin resa 
i Göteborg. Många hade slitit i flera år 
för att ha råd att införskaffa en biljett

De flesta svenskar började dock sin resa 
i Göteborg. Många hade slitit i flera år 
för att ha råd att införskaffa en biljett
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vid Spencer Wire Works i Worcester. 
Familjen såg fram emot flytten – 

Lillian hade tre mostrar och en faster 
inklusive familjer boende i Worcester. 
Familjen Asplund reste från Sverige till 
Southampton för att därefter företa 
resan över Atlanten. Den 4 april steg 
familjen alltså på skeppet som skulle 
föra dem tillbaka till Förenta Staterna 
– Titanic. 

Med sig på båten hade de sina 
samlade besparingar, inklusive tre 
stora koffertar med bland annat bords-
silver, samt de pengar de fått för Carls 
fädernegård. De fick en hytt långt bak 
i fartyget, nära uppehållsrummet för 
tredjeklasspassagerare. Det festades av 
allt att döma ganska friskt där, för Carl 
sägs irriterad ha talat med Selma: ”...det 
är ett förskräckligt lif, som föres här 
ombord. Sedan vi lämnade England ha 
de inte gjort annat än druckit och dan-
sat och spelat kort. Går detta väl, är det 
märkvärdigt, och komma vi väl i land 
efter den här resan, tror jag nog det blir 
sista gången vi resa öfver Atlanten.”

Natten mellan den 14 och 15 april 
väcktes Selma av en ”våldsam skälv-
ning”. Hon väckte Carl, som tog på 
sig för att ta reda på besked. Han kom 

är intresserad av sådana. Historien om 
Titanic lär nya generationer att man 
inte ska ta sig vatten över huvudet, och 
det är en lika hemsk som dramatisk 
berättelse även hundra år efteråt.

Lillian Gertrud Asplund, var fem 
år den ödesdigra natten. Hon var 
svenskamerikan, och födde i Wor-
cester, Massachusetts den 21 oktober 
1906. Hennes föräldrar hette Carl 
och Selma Asplund och bortsett från 
Lillian hade de fyra barn – Lillians tvil-
lingbror Carl Edgar, två äldre bröder, 
Filip och Clarence, samt en yngre bror 
vid namn Felix. Carl och Selma hade 
bott i USA några år, innan de gifte sig 
1906. Carl Asplund kom från Alseda 
by i närheten av Jönköping, och när 
hans far dog, bestämde han sig för att 
ta sin familj till Sverige för att bland 
annat reda ut affärerna med faderns 
gård. Till en början hade han bestämt 
sig för att bli kvar i Sverige och ta hand 
om sin mor och att ta över sin fars 
jordbruk, men hans äldsta son, Filip, 
ville bestämt tillbaka till Amerika. Efter 
ett antal år i Sverige föll det sig så att 
Carl sålde gården så att hela familjen 
kunde åka tillbaka till Massachusetts, 
där han planerade att åter börja arbeta 

hittades senare i botten av livbåten. 
Ringen skickades senare till UD i 
Stockholm och kunde identifieras av 
Gerda Lindells far.

Nils Pålsson reste från Chicago till 
Halifax där de bärgade döda samlades 
från Titanic och identifierade sin fru 
Alma med nummer 206. Han hade 
förlorat allt. De fyra barnen hade också 
dött.

Minnen in i vår tid
Beatrice Sandström som inte ens var 
två år när fartyget förliste, var en av de 
sista svenska överlevande från Titanic. 
I en intervju från 1993 tyckte hon 
det var märkligt att hon varit med på 
båten. ”Som en saga”. Hon hade genom 
åren blivit besökt av många jour-
nalister och intresserade, men hade 
egentligen bara minnet av raketerna. 
Beatrice dog 1994 men intresset för 
Titanic är fortfarande stort. Händelsen 
kan ses som kulmen på den naiva 
tilltron till tekniken, till framtidsdröm-
marna om dollarlandet som sjönk till 
havets botten och som en Flygande 
Holländare som är evigt dömd att 
aldrig få ro. Det finns också en uppsjö 
av konspirationshistorier för den som 

tillbaka och stoppade pengar och bil-
jetter i fickorna, samtidigt som han fick 
familjen att klä sig. De skulle lämna 
skeppet och hade beordrats att ta på 
sig livbälten. Hytten var avsedd för fyra 
passagerare och därför fanns bara fyra 
livbälten. Familjen letade efter fler, och 
kunde tack vare en besättningsman få 
tag på ytterligare ett. Trots det stod två 
av familjemedlemmarna  således utan 
flytväst. Kort därefter fick de besked 
om att de kunde gå och lägga sig igen. 
Selma berättade efter katastrofen att 

besättningsmedlemmar drog livbälten 
av passagerarna medan de försäkrade 
att båten skulle färdas vidare inom 
kort.  

I korridoren utanför började oroliga 
människor att samlas, så familjen tog 
det säkra förde det osäkra och började 
ta sig mot livbåtarna. Carl ledde tre av 
sina söner, medan den yngste, Felix, 
satt i sin mors famn. Selma höll Lillian 

Maj 1911 - ett år 
innan Titanic skulle 
avsegla på sin första 
och enda seglats 
sjösattes hon under 
pompa och ståt vid 
Harland & Wolffs 
varv i Belfast
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vid Spencer Wire Works i Worcester. 
Familjen såg fram emot flytten – 

Lillian hade tre mostrar och en faster 
inklusive familjer boende i Worcester. 
Familjen Asplund reste från Sverige till 
Southampton för att därefter företa 
resan över Atlanten. Den 4 april steg 
familjen alltså på skeppet som skulle 
föra dem tillbaka till Förenta Staterna 
– Titanic. 

Med sig på båten hade de sina 
samlade besparingar, inklusive tre 
stora koffertar med bland annat bords-
silver, samt de pengar de fått för Carls 
fädernegård. De fick en hytt långt bak 
i fartyget, nära uppehållsrummet för 
tredjeklasspassagerare. Det festades av 
allt att döma ganska friskt där, för Carl 
sägs irriterad ha talat med Selma: ”...det 
är ett förskräckligt lif, som föres här 
ombord. Sedan vi lämnade England ha 
de inte gjort annat än druckit och dan-
sat och spelat kort. Går detta väl, är det 
märkvärdigt, och komma vi väl i land 
efter den här resan, tror jag nog det blir 
sista gången vi resa öfver Atlanten.”

Natten mellan den 14 och 15 april 
väcktes Selma av en ”våldsam skälv-
ning”. Hon väckte Carl, som tog på 
sig för att ta reda på besked. Han kom 

Titanics undergång 100 år

tillbaka och stoppade pengar och bil-
jetter i fickorna, samtidigt som han fick 
familjen att klä sig. De skulle lämna 
skeppet och hade beordrats att ta på 
sig livbälten. Hytten var avsedd för fyra 
passagerare och därför fanns bara fyra 
livbälten. Familjen letade efter fler, och 
kunde tack vare en besättningsman få 
tag på ytterligare ett. Trots det stod två 
av familjemedlemmarna  således utan 
flytväst. Kort därefter fick de besked 
om att de kunde gå och lägga sig igen. 
Selma berättade efter katastrofen att 

besättningsmedlemmar drog livbälten 
av passagerarna medan de försäkrade 
att båten skulle färdas vidare inom 
kort.  

I korridoren utanför började oroliga 
människor att samlas, så familjen tog 
det säkra förde det osäkra och började 
ta sig mot livbåtarna. Carl ledde tre av 
sina söner, medan den yngste, Felix, 
satt i sin mors famn. Selma höll Lillian 

sin pappas ansikte och sin tvillingbror 
Carl Edgar som höll sin pappas hand. 
Hennes två äldre bröder stod vid 
relingen. Alla fyra omkom. 

Trots att Lillians mamma visste att 
familjen haft med sig mycket pengar 
på färden, betalade rederiet aldrig ut 
något skadestånd till de överlevande 
i familjen. Staden Worcester gjorde 
sedermera en insamling till förmån för 
Selma, Lillian och Felix. 

Varken Lillian eller hennes mor 
talade om den fruktansvärda natten, 
men i slutet av 1980-talet kunde en 
Titanic-forskare ändå få en telefonin-
tervju med Lillian:  

”Min mor sa att hon hellre ville 
stanna med min far och gå under med 
skeppet, men han sade åt henne att 
inte lämna barnen. Mor hade Felix i 
knäet, och jag fick sitta mellan hennes 
ben. Jag tror att hon försökte hålla mig 
varm på det viset. /.../”. Lillian, hennes 
lillebror och hennes mamma räddades 
ombord på RMS Carpathia, där de 
blev väl omhändertagna:

”En kvinna tog av mig alla mina 
kläder, som hade blivit väldigt smut-
siga och blöta i livbåten. Min mamma 
försökte hitta mig: ’Jag har en dotter’, 
ropade hon. Hon hittade mig till slut. 
Till sist hade mina kläder torkat och 
jag tog på mig igen. De tog barnen 
till ett ställe där de sjuka vårdades. 
De kanske inte var sjuka, förresten, 
men de behövde lite större omsorg. 
Människorna på Carpathia var mycket 
snälla mot oss.” 

Lillian Gertrud Asplund var 
den sista överlevande från Titanic 
som fortfarande hade mer än en-
staka minnen från händelsen; övriga 
överlevande barn var för små för att 
komma ihåg. Hon dog den 6 maj 2006 
i Massachusetts, 99 år gammal.    

i handen. När de kom upp på däck in-
såg de genast hur allvarlig situationen 
var. Selma berättade att de stått nära 
varandra och att de varit ”beredda att 
dö med hvarandra”, men Lillian och 
Felix rycktes ifrån henne och kastades 
ner i en livbåt. Carl sköt henne mot 
livbåten, där de gråtande barnen fanns. 
Hon bad honom följa med, men han 
svarade att han inte fick. Hon fick 
lämna sina tre söner och sin man på 
båtdäck. Det sista hon såg av dem var 
hur de skyndade bort för att försöka 

hitta en annan livbåt. 
Lillian själv kunde berätta om hur 

familjen kom upp på båtdäcket och 
hur de skulle gå ombord på livbåten. 
Hennes minnesbild är att hennes mor 
tog Felix i famnen och klättrade ner 
i båten. I paniken som rådde började 
livbåten hissas ner innan familjens alla 
barn kommit ombord. Lillian kastades 
ner, och minns därefter att hon såg 

Fotot kunde lika 
gärna varit taget i 
ett slott. Man hade 
inte sparat på något 
för att ge Titanics 
förstaklasspas-
sagerare den lyx de 
förväntade sig. Annat 
var det i tredjeklass; 
där rådde en känsla 
av förläggning med 
såväl sparsam som 
simpel  inredning

SOS var ett nytt anrops-
kommando vid den här 
tiden och det dröjde ett 
bra tag innan radiotele-
grafisten på Titanic fick 
svar. Carpathia (på fotot 
nedan) var det fartyg 
som befunnit sig när-
mast  haveriplatsen och 
dess kapten beordrade 
genast att man skulle 
vända om för att bistå i 
räddningsarbetet

Det sista hon såg av dem var hur de 
skyndade bort för att försöka hitta en 
annan livbåt

Det sista hon såg av dem var hur de 
skyndade bort för att försöka hitta en 
annan livbåt
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 ÖVER 1 500 MÄNNISKOR dog när Titanic sjönk. Hon var 
en dåtidens legend och överträffade allt vad gällde snabbhet 
och storlek såväl som komfort, men trots att hon titulerats 
”den osänkbara”, hamnade hon till sist på havets botten. Ett 
tragiskt slut på en storslagen, om än förfärlig, historia. 

Hur kunde det hända? åsikterna om vem som bär ansvaret 
går isär, men troligtvis berodde det på flertalet olika faktorer, 
som var och en kanske kunde ha gjort en avgörande skillnad. 

Titanic var ett avancerat fartyg, byggt med de senaste 
teknikerna och med ett mål i sikte - att korsa Atlanten på sex 
dagar. Konkurrensen mellan olika rederier var hård och Bruce 
Ismay, verkställande direktör för Titanics rederi, White Star 
Line, visste att det gällde att utmärka sig. 

Negligerade varningar
Kaptenen, Edward John Smith, var en erfaren sjöman med 
många års erfarenhet av havet. Han ryktas dock ha besuttit ett 
visst övermod, i det att han ansåg att moderna skepp omöjligt 
kunde sjunka. Trots att andra skepp i Titanics farvatten varnat 
för isberg flera gånger gav inte Smith order om att sänka 
farten, utan skeppet kolliderade med isberget i nära nog full 
hastighet; att segla långsammare skulle ha riskerat målet om 
sex dagars resa. 

Inte ens detta skulle ha sänkt det majestätiska kryssnings-
fartyget, om det inte vore för allvarliga brister i både konstruk-
tion och material. Titanic hölls ihop av omkring tre miljoner 
nitar, varav vissa hämtats upp och analyserats. Analysen 
visade att nitarna bestod av undermåligt järn; när kollisio-
nen inträffade slets nitarnas huvud av och delar av skrovet 
lossnade. Hade nitarna varit av god kvalitet kanske detta inte 
hade skett. 

Fartyget hade sexton vattentäta skott, men kunde lika gärna 
inte ha haft några alls - de nådde nämligen inte så högt upp 
som de borde. Varför? För att inte inkräkta på utrymmet i 
förstaklasshytterna. Korrekt utformade hade skotten kunnat 
förhindra att Titanic förliste. 

Trots alla dessa faktorer hade utgången kunnat bli mindre 
katastrofal än den faktiskt blev. Californian, ett fartyg som 
stod under kapten Stanley Lords befäl, befann sig bara tre 
mil norr om Titanic och var det skepp som sände den sista 
isvarningen. Då hennes telegrafist hade stängt av radion och 
gått och lagt sig fick Californian aldrig Titanics nödrop. Man 
såg nödraketerna, men antog att det helt enkelt anordnades 
en fest för passagerarna. Hade man satt på radion och hört 
anropen hade man kunnat nå skeppet i tid för att rädda alla 
ombord. 

en oundviklig 
undergång?

10 april 1912
Titanic lämnar kajen i South-
hampton och påbörjar sin jung-
fruresa 

12-13 april, 1912
Titanic seglar i lugna vatten

14 april 1912
Besättningen får hela sju rappor-
ter om fara för isberg

14 april 1912, kl 23.40
Utkiken upptäcker ett isberg rakt 
föröver. Trots snabba åtgärder 
träffar Titanic isberget med styr-
bord sida

23.50
Vatten forsar in och stiger snabbt 
i fartygets främre del

24.00
Smith får beskedet att fartyget 
bara klarar ett par timmar till och 
beordrar telegrafisten att skicka 
ut nödrop

15 april 2012, kl 00.05
Besättningen börjar förbereda 
livbåtar och ta upp passagerarna 
på däck. Livbåtarna räcker dock 
bara till knappt hälften av de 
ombord

00.25
Kvinnor och barn evakueras först. 
Fartyget Carpathia, som befin-
ner sig nästan nio och en halv mil 
sydost om Titanic hör nödropen 
och ändrar kurs för att bistå det 
förlista fartyget 

00.45 
Den första livbåten sätts i 
vattnet utan att ens vara fylld 
till hälften. Den första av åtta 
nödraketer skickas upp
 
02.05
Den sista livbåten sjösätts, 
men över 1 500 människor 
finns kvar på skeppet sam-
tidigt som  Titanics lutning 
blir allt skarpare

02.17
Det sista nödropet sänds ut. 
Därefter är det rädde sig 
den som kan. Vittnen berät-
tar att orkestern fortsatt 
spela för att hålla modet 
uppe hos alla ombord 

Tidslinje

Hur kunde en sådan jätte som Titanic 
sjunka? Sandra Ahlqvist presenterar 
ett antal teorier och anledningar till 
varför fartyget gick till botten
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24.00
Smith får beskedet att fartyget 
bara klarar ett par timmar till och 
beordrar telegrafisten att skicka 
ut nödrop

15 april 2012, kl 00.05
Besättningen börjar förbereda 
livbåtar och ta upp passagerarna 
på däck. Livbåtarna räcker dock 
bara till knappt hälften av de 
ombord

00.25
Kvinnor och barn evakueras först. 
Fartyget Carpathia, som befin-
ner sig nästan nio och en halv mil 
sydost om Titanic hör nödropen 
och ändrar kurs för att bistå det 
förlista fartyget 

00.45 
Den första livbåten sätts i 
vattnet utan att ens vara fylld 
till hälften. Den första av åtta 
nödraketer skickas upp
 
02.05
Den sista livbåten sjösätts, 
men över 1 500 människor 
finns kvar på skeppet sam-
tidigt som  Titanics lutning 
blir allt skarpare

02.17
Det sista nödropet sänds ut. 
Därefter är det rädde sig 
den som kan. Vittnen berät-
tar att orkestern fortsatt 
spela för att hålla modet 
uppe hos alla ombord 

02.20
Titanics förskepp bryts av och 
sjunker efter en stund. Något 
senare sjunker också aktern. 
De passagerare som hamnar 
i  vattnet fryser ihjäl

03.30
De som fick plats i livbåt-
arna får syn på Carpathias 
nödraketer

04.10
Carpathia drar ombord den 
första livbåten

08.50
Med 705 överlevande om-
bord lämnar Carpathia 
området och seglar mot 
New York

18 april 1912, 09.00
Carpathia anländer till New 
York 

19 april 1912
Förhör och undersökningar 
om förlisningen påbörjas i 
New York

1 september 1985
Ombord på forskningsfar-
tyget RV Knorr ser Robert 
Ballard och hans besätt-
ning något på monitorn 
som skulle kunna vara 
vrakdelar. Efter ett tag 
konstaterar man att man nu 
för första gången på över 
70 år återser en gigant från 
svunna tider – Titanics vrak 
är funnet

Titanics undergång 100 år

VÄNSTER:
Tillsammans med sina två systerskepp Olympic och senare också 
Britanic var Titanic störst i världen. Osänkbar och utrustad med 
en lyx som världen inte tidgare skådat lämnade fartyget Sout-
hampton i England den 10 april för att påbörja sin jungfruresa med 
destination New York. Efter två korta stopp i Cherbourg, Frankrike 
och Queenstown, Irland ångade hon ut mot Nrdatlanten. Två dygn 
senare var olyckan ett faktum. Skorsten nummer fyra, längst 
akterut var egentligen bara en kuliss. Det gav ett säkrare intryck att 
utrusta fartyget med fyra och den ”falska” skorstenen blev istället 
ventilationsutblås från kabysserna

NEDAN:
En äldre illustration som visar hur fartyget bryts av och sjunker 
med fören först. Senare studier ändrar teorin och påstår att Titanic 
förmodligen delades mitt itu vi en lägre lutning då skrovet inte 
klarade den enorma påfrestningen

Fakta: olympic-serien
Tre fartyg beställda: olympic (sjösatt oktober 1910) Titanic (sjösatt maj 1911) Britannic (sjösatt februari 
1914) • Alla tre byggda av Harland & Wolff i Belfast • Beställare White Star Line • Deplacement:  
52 000-53 000 ton • Längd: 269 meter • Bredd: 29 meter • Djupgående: 18 meter • Kraftkällor: Två 
trippelexpansions ångmaskiner, en lågtrycksångturbin, 29 ångpannor, två yttre propellrar samt en inre  
• Fart: 23 knop • Besättning: 860 (undantag Britannics deltaagnde i Första världskriget) • Passagerare: 
cirka 3 500

• Olympic var det äldsta av de tre systerfartygen, hennes historia hamnar lite i skymundan av sin 
två yngre systrar, men faktum var att Olympic hade nog så dramatisk historia  – hon deltog i Första 
världkriget som trupptransportfartyg och vid ett tillfälle gick hon i i närstrid med en tysk ubåt, inte med 
kanoner eller andra vapen för det saknade fartyget utan istället rammade hon ubåten som hade för 
avsikt att torpedera Olympic. Olympic överlevde första världskriget och fortsatte agera atlantångare 
innan beslutet kom att skrota henne 1937.

• Titanic, mellansystern, det mest mytomspunna fartyg någonsin mötte sitt öde då hon en kall aprilnatt 
på sin jungfruresa från England till New York kolliderade med ett isberg, hon tog snabbt in vatten då 
de vattentäta skotten inte tillslöt och under loppet av några timmar försvann hon i det iskalla vattnet i 
Nordatlanten. 1 500 människor satte livet till denna natt 1912. Intresset för denna legend har fram till 
idag inte mattats av utan vi fortsätts fascineras av Titanic öde.

• Britannic stod inte färdig förrän två år efter Titanic förlist. Detta fartyg fick aldrig spela rollen av det 
hon var ämnad - nämligen som atlantångare frakta människor mellan Europa och USA. Hon sattes 
med en gång in i kriget och målades om till ett sjukvårdsfartyg. 1916 gick Britannic på en mina 
utanför ön Kea i den grekiska övärlden. Vraket som ligger på 120 meters djup hittades av den franske 
marinarkeologen Jacques Cousteau 1975. Efter noggranna studier vid ett flertal dykningar ner till 
vraket konstaterade man att Britannic hade detlajer i sin konstruktion som skiljde henne från de andra 
två, efter olyckan med Titanic förbättrades vissa partier i skrovet och med de vattentäta skotten, men 
vid kollisionen med minan räckte dessa förbättringar föga. Ett enorm hål revs upp i skrovet och fartyget 
sjönk på mindre än en timme efter explosionen.
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BÖCKER
E Sagoskeppet av Claes-Göran Wetter-
holm [Ekerlids förlag 2008]
E Titanics undergång av Walter Lord, 
[Bokförlaget forum 1998]

MER INFORMATION

TITANIC IDAg - EN SKYDDAD grAVPLATS

terat ett par dykningar han gjort ner till 
Titanic sista viloplats. När vi i dokumentä-
rer får se personliga ägodelar, blandat med 
inventarier från fartyget såsom porslin 
och kristallkronor sprider sig en skräck-
blandad förtjusning över fartygets öde och 
om människorna ombord. Vrakplatsen 
är idag betraktad som en gravplats och 
skyddad enligt internationell lag. Detta 
ska förhindra plundrare som för själviska 
och giriga orsaker tar sig ner till vraket 
och tömmer Titanic på dess innehåll. Vi 
kommer sannolikt fortsätta fascineras av  
katastrofen som tog 1 500 människor liv 
för 100 år sedan. Det kan vara den mest 
omtalade och mytomspunna förlisningen 
någonsin.     

upp över vattenytan. Skrovet klarade inte 
påfrestningen från den enorma vikten från 
ångpannorna. Belastningen gjorde att hon 
i stort sett revs itu mellan andra och tredje 
skorstenen. Fören sjönk och gick mot bot-
ten i en hastighet av 50 km/tim. Glidande 
likt ett pappersflygplan nådde hon botten 
och rev upp en djup fåra i leran innan 
hon slutligen lade sig till ro. Aktern stod 
kvar vid ytan och guppade en kort stund 
innan den lodrätt också försvann under 
Atlantens iskalla vågor. Den fick en mycket 
våldsammare färd mot botten; luftbubblor 
innestängda i den delen av skeppet gjorde 
att skrovet imploderade och att den i stort 
sett föll rakt ner och slog i botten med så-
dan kraft att hela akterskeppet kollapsade.

Respekt och vördnad
Under åren som gått sedan Robert Ballard 
fann vraket har ett flertal dykningar gjorts. 
James Cameron, regissören som gav oss 
filmen Titanic och mannen bakom flera 
stora Hollywoodsuccéer har dokumen-

MED EN Så KALLAD kamerasläde häng- 
ande efter sig i en lång lina patrullerar 
fartyget RV Knorr över det område där 
Titanic sägs ha gått under. Månader går 
och forskningsteamet är på väg att ge upp 
men så en septembermorgon skymtar man 
på monitorn delar som visar sig vara en av 
fartygets enorma ångpannor. Titanic var 
äntligen funnet på nästan 4 000 meters djup. 

Skrovet i två delar
När kameran gled över vraket fann man att 
Titanic var delat i två delar med otaliga min-
dre vrakdelar utspridda över ett större om-
råde. Förskeppet hade plöjt ner sig cirka 15 
meter i leran på havsbotten och själva brottet 
där skeppet gått itu hade böjt sig nedåt varför 
det än idag spekuleras i huruvida det dubbla 
skrovet undertill var det enda som höll i ihop 
fartyget. Akterdelen som ligger 600 meter 
därifrån är i avsevärt sämre skick och ligger 
vänd ifrån fören. Enligt de flesta teorier hade 
Titanic gått itu när fören sjönk och lutningen 
blev ungefär 30° på aktern som då reste sig 

Berättelserna och myterna kring Titanics öde fortsatte att dra folks nyfikenhet och intresse till sig i 
flera decennier efter katastrofen. Vad gick snett? Hur djupt ligger vraket? och framför allt hur sjönk 
fartyget? Inte förrän den amerikanske forskaren Robert Ballard 1985 upptäckte vraket kunde man 
äntligen bringa klarhet i vad som egentligen hände den där ödesdigra natten för 100 år sedan 

Ur det totala mörkret 
reser sig den impo- 
nerande stäven 
upp ur havsbotten. 
Med enbart ljuset 
från miniubåtens  
strålkastare kan 
man ändå bilda sig 
en uppfattning över 
hur stort och pampigt 
detta fartyg en gång 
var

Titanics undergång 100 år
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