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Gustav-I{ed,envind-Eriksson bgrättar om båttrafiken på F1åsjön'

Se hans bok I'Snöskottning i paradiset sid.!2 o.f.

Bogsera.rens första tur:

Några dagar efter d'et sjön rlvit -

fade den händ.elsersom a1la väntat

den så mycket omtalade bogserbåten

ned handen över ögonen stod. folk i

d.e o ch spör j ande .

den rev sent denna vår - inträf-

på.Då uppenbarad.e sig nänligen

i soltöcknet öst På sjön.Och

byarna, spe j ande , undrande r menan-

len rnörkb1å. farkostenrröd i vattenlinjenrmed vit list under re-

lingen och vita hytterrstyrde rakt mot väster.vågorna, vid- stäven

liknad,e stora vita mustascherrde rullade som korkskruvar ut över

4en blanksvarta vattenytan.Skorstenen spyd.d.e rökrden lade sig som

en mörk s1öja över det krusiga kölvattnet'

I styrhytten stod. den sedermera gäl känd-e Ka'rl-August med' händ-erlla

i fast grepp om rattens svalrrad-e ha.nd.tag.Med blicken stad'igt ri'ktad'

mot väster styrd.e han som efter ett snöre.Framför honom 1åg den

uycket missvisa.nde s jökartan kapten sund.berg ritat.I maskinrummet

under ryggåstältet had.e den 1il1e Unger (lr tlg ?) brådskande göra

ned. att mata snörjkopparna och langa torrfuruved. på rosten und'er

ångpannan.

Bå.d.a d.essa sjönaän had.e kommit und.er hösten.De hade kommit i avsikt

att bli drivarermen då fått anställning av sågstälIaren som hjäIp-

karlar raed båten nere i Sollefteåvägen'Karl-August var son til1 en

färjkarl vi6 Klarälvenrvilket Joel Hansa (ef Zg) ansett vara rnerit

nog för att bli kapten på d.enna båt.u'nger h1d.e varit eldare några

sommarmå.nader på en ångd.riven prån i skagern och med anledning där-

av blivit maskinisl.Som besättningskarl hade befälhavaren anställt

en ma"rr vid namn And-ers Jakob (Af JO)rd'otterson ti11 Zakarias Bång

(Runebergs förmente förebild. ti1l Sven Duva)rne6 stor familj och

fattig som fårmen stolt i sjä1en och g1ad. i anden åt att någon gång

få befalla.
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Ursprungligen hade båten burit det luftiga namnet SYALAN.Men un-

d.er d.ess årslånga vila på slagsida nere i SoLlefteåvägen had.e okyn-

niga vallpojkar skrapät bort V och förvandlat t till T och på så

sätt åstad.kornmit ett namn, som i högsta grad f örtörnat den så kalla-

d.e Målar-Lasse - d.en ende som fortfarand.e lyste med något av Hopp-

stad.igs and.a.Han had.e må1at över d"et synd.fulla aamnet och satt AL-

LAS FRrD i stäl1etrvilket nann Joel Hansa funnit bra.1ångt och i

stä1let föreslagit FRIDA.Men så hade den ständigt halvful-le maski-

nisten från Sollefteårsom skött monteringen aY maskinexiet oeh bå-

tens mekaniska utrustning i övrigtrerinrat sig: en båt nere vid

kusten med namnet AKTIV och föreslagit d.etta namnrvilket Joel Hansa

gillat.

Nu lyste således AKTIV lång väg.i{an kunde riktigt se högfärd,en strå-

la från dess bokstäverrså synförvillande målad.e att de gå.vo intryck

av att ligga mi-nst två engelska tum utanför borden.

Ernellertid. utfö11 d"enna första provtur inte riktigt bra.Mitt för

Storholmen 1åste sig stfranordningen.0ch hur Karl-Augrrst vred på

ratthjulet satt den som i berg.TilL sist kallad.e han på And.ers-

Jakob och sökte med. dennes hjä1p få den att roterarmen lyckades

lika litet och ti1lka1lade då även unge:.Denne steg upp på hjulet

med. fötterna på d.ess nabbarrsatte skuldran rnot styrhyttens tak och

använde på så sätt sina yttersta krafter.le andra två hjålpte titl

ned hand.kraft.nå giek ratten med ens runt och Unger for i golvett

Anders-Jakob körd.e huvud."1 1 Karl-Augusts ansiktervars näsa sprang

i blod.I{an blev ursinnig och svarade med att plantera näven i

Anders-Jalcobs snushotnrsom därmed också spxang i rött fIöd"e.Men

båten hö1I det oaktat obevekligt sin kurs ra.kt i 'räster och skulle

säkert ha fortsatt så över holmar oeh näsruppför Gismusnäsetröver

Harrsjöbergenröver alla fjä11 och dalar ti11 världens änderpåstod.

Karl-August senrifall han ej givit Unger order att sIå ifrn maski-

nen.

Därpå fingo d.e efter mycket viftande och hojtand.e ett dussin rod-



dare att bogsera båten i 1a.nd.och först efter tre dagars flitigt

sökande lyckad.es d-e upptäcka felei och avhjälpa det.Den ohängde

fyllbulten från sollefteå hade g1önt hugga av en skruvända i ro-

d.erkättingens sköt babordrden hade fastnat i blocket och låst rod-

ret.

Nu kunde nan således fyra på igenrlyfta.ankaret och segla vidare'

Men först roåste man nog ha en liten förfriskning på detta ansträng-

andearbglg.såledesfickÄnders-Jakobiuppdragattrotillgäst-

givargården och hämta en 1åda 5].sed.an slogo de sig ned på fördäck

att d.ricka och ha det skönt i solen.

Men eftersom ölet verkade erinrade sig And.ers-JaJcob knytnävsslaget

ute på sjönroch förtrytelsen gäröver steg upp inom honoin.visserli-

gen hade det gått tre d.agar sed.an dess.Men inte sku11e Karl-August

troratt han g1önt för det.Denne svarad.e med samma skältoch inom

kort voro de i fullt grä1 om d-enna händelse'

unger sökte förlika dem.Men känslig av naturen son han var och nu

överkänslig av ö1rtog han til] att gråta och skära tändernatvilket

snittad.e av sig på de två antagonisterna.Och snart sut'Lo alla tre

omkring ö11åd.an gråtand.e och gnisslandermen somnad'e slutligen franr-

stupa över öl1ådan och sovo d.jupt till följand-e dag som var pingst-

afton.

Då vaknad.e d.e vid att någon ropade på d.en från land.De sprungo upp

och sågo d-å Näsets glimmerögd"e dräng jäu,te mycket folk stå på stran-

den.Drängen förkunnad.eratt hans husbonde skickat honom.le skuIle

göra en lusttur uppför sjönr1ägga ti1I vid varje by och 1åta envar

som vi11e åka med. glatis stiga ombotd.

Nu visade det sigratt aIla gärna ville komma ured- på d'enna tur'l'ien

endast ett fåtal stego i rädd.ningsbåtenrpå vilken And-ers-Jakob var

befälhavale.För d.et första röt han och komrnend"erad.ersom om han va-

rit kung.Man hade inte lust att underordna sig hans konmando.För

d.et andra voxo de inte säkra på om båten ej stannade igen ute på

s jön.
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srnåningoro 1ättade man sålund.a ankaretrunger kröp ned i maskinrummet

ochKarl.Auguststeginistyrhytten,sattemunnentillkonnando.

röret och kommend.erad.e:Sakta franåt.Unger vred på ånga.nrmaskinen

begynte dunka och båten började röra sig framåt'Änd'ers-Jalcob sprang

föröver och tittad.e i sjön frarnför stävenrlj-ksom var d'etta av stor

viktrsprang sedan akterut och röt.åt folk som stod i vägen att ma-

ka sig und.an.Begrep man rakt ingenting?Han nåste ju se ti11 att

propellern gick xuntroch att styret rörde sig som det sku1le.

Han böjde sig över relingenrsåg ned i propeilerströnmen.Al1t funge-

rade som d.et sku]le.Då grep han sig an med att ordna passageratrla

så att de blev lika fördelade på sidobänkarna'

- Ni förstår jurbröstad.e han av sigr!'red om mustaschen och pekade.

Några fler på d.en ena bänken än på den andra gor ju att båten kan

1ägga sig på slagsid.a som nexe i Sollefteåvägen.i{en inte nog ned det'

Den kan ydl1n kö1n i värerå då äre slut me oss allihop.

Så gick seglatsen vidare utan nytt missöd'e.

AKTIV' gjord.e skäl för sitt nann.Under veekan bogserade d'en timmer

d.ygnet om.På söndagen transporterade den kyrkfoik.Biljettpriset vaz

trettiofem öre tur och retur.Underåriga eller - soin det av någon

anledning kornmit att stå på tiessa kyrkobiljetter:icke ksrnfirme.rade

- fj-neo åka f ör endast 1 I öre.

En d.e1 äldre men lcke konfirrnerade 1är ha begagnat sig av detta för

att fara ned ti11 Näset och dricka ö1.


