
1) 20 kr 1959 motsvarar 290 kr år 2022 
2) 19 kr  ” ” 275 kr    ” 
3) 25 kr  ” ” 362 kr    ” 

 

 En felnavigering vid Ölands norra udde i december 1959 
 

Ett par dagar före jul 1959, strandade en båt 

vid Tomtskog, på Ölands östra sida nära 
norra udden. Det var tyska motorfartyget 

Thekla, som  var lastat med sågat virke från 
Kotka i Finland med destination Holland, 
men som i nattmörker och dimma, princip 
hade kört upp på land. 
 
I panik hade de börjat kasta däckslasten 
överbord utan att ha något ankare ilagt. Så 
det hjälpte ju inte - man satt alltså fast. 
Mängder med plank och bräder flöt in till 
stranden. Någon gubbe från Grankulla hade 
uppmärksammat detta, så det spred sig 
snabbt att det fanns virke att bärga. 
 
Jag kom hem med bussen från Borgholm 
kvällen före julafton och direkt efter 

morgonmjölkningen  åkte far och jag ner till 

båten. Där fanns bland andra en represen-
tant från försäkringsbolaget, som hade 
intresse i lasten. Han behövde tolv man för 
att lossa så mycket av lasten, att båten skulle 

gå att dra loss med en bogserbåt, som redan 
låg beredd. Vi erbjöds 20 kr1)/timme (som 
praktikant på vägförvaltningen tjänade jag 
19 kr2)/dag!). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ölands norra udde där Thekla navigerade fel i 

dimma och nattmörker ett par dagar före julen 

1959. Fartyget strandade cirka 20 m från land. 

 

Vi följde med ut till båten och satte i gång att lämpa virket överbord. Det lades ihop i flottar, 
som bogserades bort med en fiskebåt. Framåt eftermiddagen skickade mamma ner en korg 
med julmat till oss och kapten bjöd på pilsner. När kvällen kom ville nog hela gänget åka 
hem och fira jul. Vi var dessutom trötta, det var ju ett ganska tungt arbete. Men 
försäkringsmannen höjde timpenningen till 25 kr3) och då stannade vi kvar. 
 
Vid tre-tiden på natten drogs vi loss av bogserbåten men då tog vi oss inte iland, utan fick 
åka med runt norra udden till Byxelkrok, där en trålare kom ut och hämtade oss. Då var 
pappa lite sjösjuk trots att sjön låg spegelblank. Han var dock väldigt känslig för detta. Vi 
brukade skoja om att han inte ens tålde att se ”Margareta i Holmen” sälja torskfilé från 
moped.  

 
Den här morgonen slapp vi åka till julottan! I stället kunde vi, efter nödvändigt ladu-

gårdsarbete och frukost, ta ett bad och sedan sova några timmar. Jag tycker att jag 
fortfarande kan minnas hur skön sängen var den gången. 

 Sven Andersson 

(född och uppvuxen på norra Öland, 20 år gammal då detta utspelade sig)  
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