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33 dygns helvete 
på en liten flotte

T
ransatlantic och Transoil för-

lorade i allt tio fartyg under 

andra världskriget. 77 be-

sättningsmän fick sätta livet 

till. Däribland, och som enda 

kvinna, 36-åriga uppasser-

skan Brita Hermansson, som följde med 

Vaalaren i djupet i april 1943. Ombord 

på den torpederade Yngaren befann sig 

dessutom 6 passagerare som omkom, när 

hon sänktes i januari 1942. Två av tor-

pederingarna är utförligt återberättade 

i haverihandlingar av besättningsmän 

som var ombord vid de fientliga angrep-

pen. Deras skildringar ger en bild av de 

fasansfulla omständigheter som 1 000-

tals sjömän upplevde på svenska fartyg 

under krigsåren.  I detta utdrag berät-

tar Dick Henriksson om torpederingen 

av ”Yngaren”.

Det är den 12 janauari 1942. 
Klockan är fyra på morgonen. Ma-
trosen Yngve Carlstedt kommer 
upp på babords bryggvinge. Han 
avlöser utkiken, den danske ma-
trosen Erik Andreasen. 

TIO DAGAR TIDIGARE hade ”M/S 
Yngaren” lämnat Halifax. 

Hon går nu i konvoj HX 168. Las-
ten hon har ombord är 3 000 ton 
manganmalm och 5 000 ton ko-
pra. Dessutom två flygplan samt 
stridsvagnar och pansarbilar, alla 
packade i lårar och lastade på däck. 

”Yngaren” var Transatlantics 
första fartyg med Doxfordmotorer. 
Hon är 21 i år gammal. Det råder 
hård storm på Nordatlanten den 
här natten. På resan mot England 
har hon 34 mans besättning och 
sex passagerare. De sex är strids-
flygare – tre från Nya Zeeland, två 
från Kanada och en från Australien. 
Sjöarna slår över ”Yngaren”. Det är 
tjocka. Hon har samtliga lanternor 
tända. Sikten är dålig för en utkik. 
Yngve Carlstedt har sällskap ett 
tag på bryggan av tredje styrman 

Gustaf Eng. Eng har just avlösts 
av förste styrman David Granlund. 

TRE KANSKE FYRA minuter över 
fyra hör Carlstedt och Eng en 
häftig explosion. En hög eldslåga 
skjuter upp förut, längs styrbords 
bord. Eng frågar vad som händer. 
Carlstedt svarar att ”Yngaren” nog 
träffats av en torped. De båda läm-
nar omedelbart bryggan. Väl nere 
på huvuddäcket hörs ännu en ex-
plosion, förmodligen  även den 

en träff i styrbords bog. Carlstedt 
förlorar styrman Eng ur sikte. De 
skall aldrig mera ses. 

Carlstedt är tilldelad babords 
livbåt. Han försöker ta sig dit i 
mörkret. Men Yngaren får snabbt 
styrbords slagsida. Carlstedt förstår 
att livbåtarna på babords sida ald-
rig går att få i sjön. Så han fortsätter 
akterut. På däckshusets tak ligger 
en stor flotte. Dit försöker nu Carl-
stedt komma. Slagsidan är så svår 
att han får ta sig fram på räckverket 
och däckhusets sida för att nå flot-
ten. Han får tag på en av flottens 
livlinor. På flottens förkant finns 
en lejdare. Med all kraft försöker 
Yngve Carlstedt komma upp för 
lejdaren. Just när han fått armarna 
över kanten på flotten bryter en 
kraftig sjö över Yngaren. Den vrä-
ker flotten i sjön. Och matros Carl-
stedt sköljs ombord på flotten. 

I SKENET FRÅN en lysboj ser han 
vrakspillror, en livbåt med kölen 
i vädret. Men inga spår av några 
skeppskamrater. Inte heller av 
”M/S Yngaren”. Det kan inte ha 
gått mer än 20 minuter efter den 
första torpedträffen, men fartyget 
har redan sjunkit. 

Efter en stund upptäcker Carl-
stedt att han inte är ensam på flot-
ten. Erik Andreasen som han för 
bara några minuter sedan avlöst på 
bryggvingen, också han har lyckats 
komma ombord på något sätt. 

Det har snart gått en månad. 
Transatlantics styrelse sammanträd-
de 9 februari klockan 11.00. Paragraf 
37 i styrelseprotokollet lyder: 

”Anförde verkställande direktö-
ren att ”Yngaren” efter avgång från 
Halifax den 2 sistlidna januari på 
resa till England icke avhörts. Den 
konvoj fartyget tillhörde hade bli-
vit skingrad till följd av hårt väder. 
”Eknaren”, som gått i samma kon-
voj, hade välbehållet anlänt till sin 
destinationsort. Det finge därför 
anses som säkert, att ”Yngaren” 
gått förlorad. 

Fartyget vore försäkrat för 
3.300.000.” 

TVÅ ÅR TIDIGARE var Yngve Cassel 
förste styrman ombord på Yngaren. 
Cassel bedömde att den räddnings-
utrustning som rekommenderats 
av statliga myndigheter inte gav 
tillräcklig säkerhet för besättning-
ar och passagerare. 

Cassel och timmermannen Nils 
Nilsson på Yngaren satte därför 
igång att konstruera och bygga en 
stor flotte som skulle ge besättning 
och passagerare bättre förutsätt-
ningar att överleva en förlisning. 

Under första världskriget för-
sågs flera svenska handelsfartyg 
med flottar, eftersom det redan 
då visade sig att de livbåtar som 
fanns ombord förstördes vid tor-
pedering eller minsprängning. 
Man konstruerade därför flottar 
som förvarades osurrade ombord. 
Visst, de var otympliga, men de 
hade faktiskt räddat människoliv 
under första världskriget. 

CARLSTEDT OCH ANDREASEN var nu 
uppspolade på Yngve Cassels rädd-
ningsflotte. Den mätte 4 x 5 meter 
och uppskattades väga mellan 3 
och 4 ton. Cirka 35 personer skulle 
kunna härbärgeras på den. 

Flotten var konstruerad av 32 

tomma oljefat som låg i två lager 
mitt i flotten. En drygt meterhög 
träbarrirär utgjorde skydd mot 
hav och vind. De ombordvarande 
kunde spänna en täckpresenning 
över däcket som skydd mot över-
sköljning, regn och vind. 

PÅ DET HÄR däcket skall Carlstedt 
och Andreasen leva tillsammans 
från cirka 4.30 denna januarimån-
dag och 32 dagar till. 

Flottens över- och undersida var 
exakt likadana, för när flotten gick 

överbord var det omöjligt att diri-
gera vilken sida som skulle komma 
att vara över ytan. 

Mitt på däcket fanns en tätdri-
ven kista, klädd med segelduk. På 
kistan fanns ett manhål med en 
påskruvad plåtlucka. På kistans 
sida var inbyggt ett träfat med 
färskvatten. I själva kistan fanns 
filtar, oljekläder, tändstickor och 
primuskök. Där var 5 damejanner 
med totalt 75 liter fotogen, lanter-
nor och raketer. Och inte minst, 
kistan innehöll mat – corned beef, 
fiskbullar, bröd, kaffe och en del 
andra förnödenheter. 

Så här återgav Yngve Carlstedt 
dagarna på flotten i Transbladet 
1942: 

”Det fanns inga möjligheter för oss 

på flotten att på något sätt bispringa 

de nödställda. Flotten kunde nämligen 

icke manövreras utan drev i den höga 

sjön. Hård vind rådde, havet gick vitt 

och vi hade all möda att hålla oss kvar 

på flotten som hotade att kantra. Mot 

kvällningen saktade stormen av, och vi 

öppnade då luckan till en brunn i flot-

tens mitt, där vi sökte lä för vinden och 

sjön, som gick över flotten. Efter några 

dagar blev vädret bättre, och vi lyckades 

så småningom göra det något så när 

drägligt för oss. I brunnen fanns ett la-

ger konserver, kaffe och te, ett fotogenkök, 

fotogen och dricksvatten. Endast den 

omständigheten, att flotten var så väl 

utrustad, gjorde det möjligt för oss att 

komma undan med livet i behåll. 

Den 10 februari (29 dygn efter tor-

pederingen) upptäckte vi ett engelskt 

flygplan, som vi signalerade till genom 

att vifta med signalflaggor och skjuta 

ett skott med raketsignalpistol. Planet 

upptäckte oss och besvarade våra sig-

naler med morselampa. Under tre tim-

mar kretsade planet omkring oss och 

avlägsnade sig därefter. Tidigt följande 

morgon kom ett hydroplan och kretsade 

över oss till dess en trålare anlände och 

tog oss ombord. I trålaren rönte vi stort 

tillmötesgående och god behandling. Vi 

landsattes (lördagen) den 13 februari kl. 

9.30 e.m. i Gouroch i Skottland.” 

En av Carlstedts och Andreasens 
livräddare, flottens konstruktör 
Yngve Cassel, var på katastrofnat-
ten befälhavare på ”Yngaren”. Han 
och de 35 övriga ombord följde 
dock henne ned i djupet. 

DICK HENRIKSSON

Flotten var konstru-
erad av 32 tomma 
oljefat som låg i två 
lager mitt i flotten. 
En drygt meterhög 
träbarrirär utgjorde 
skydd mot hav och 
vind. De ombordva-
rande kunde spänna 
en täckpresenning 
över däcket som 
skydd mot överskölj-
ning, regn och vind. 

I samband med årets Bokmässa presenteras boken Rederiaktiebolaget Trans-

atlantic. I krig och fred. Det är ett stycke Göteborgshistoria, ett praktverk på 

nästan 500 sidor, skrivet av den tidigare GP-journalisten Dick Henriksson.  

I dag publicerar GP Göteborgiana det andra utdraget ur boken.


