
Osynliga fiender i Vålarö’s farvatten 
 
Farvattnen utanför Vålarö tycks vara mycket riskabla för sjöfarande ungefär som 
det är i Karibiska sjön och vid Afrikas kust utanför Mocambique. 
Här är dock inte den farligaste fienden pirater och sjörövare utan de faror som 
lurar i djupen och slår till mot dem som inte är tillräckligt på sin vakt. Tillslagen 
sker ofta snabbt och oväntat och plötsligt så har de tagit över båten och ställt 
skeppare och besättning inför fullbordat faktum…man har tvingats konstatera att 
fienden tagit kontroll över båten eller skeppet. 
 
Den här fienden har hållit till i våra farvatten sedan urminnes tider. Inte många 
har någonsin sett fienden…det har också visat sig att man genom ett visst 
kontrollerat beteende på sjön kan lyckas undvika svårare konfrontationer. En 
god vapenarsenal ombord är till stor hjälp och tycks ha en avskräckande verkan 
på fienden. Med rätt hantering av vapnen lyckas man oftast avvisa fienden. 
 
Ibland kan man träffa Vålaröboende som faktiskt stött på fienden men med god 
tur lyckats undvika att bli uppbringade. 
 
Några rubriker blir det dock normalt inte av våra tillbud. Men när större skepp 
blir uppbringade så är det stora nyheter både lokalt och på riksplanet. 
 
Senaste uppbringningen skedde 4 maj 2009 då turistbåten Diana, på väg mot 
Stockholm, blev uppbringad just innanför Kittelö, men utanför farleden. Inte ens 
den tunga beväpningen på Diana lyckades avvisa fienden denna gång. 
För den som vill veta lite mer om denna incident så är ett utdrag ur SN från 
090505 inlagt på kommande sidor. 
 
Men det kommer mer intressant först… 
 
En tidigare händelse som fick stor publicitet var när ångaren Södermanland blev 
uppbringad ute vid Ledskär 15 september 1885. Det var en betydligt allvarligare 
attack eftersom fienden då sänkte fartyget… 
Om detta finns också att läsa i det följande. Den artikeln har återgivits med 
tillstånd av författaren Håkan Norén. Originaltexten är hämtad ur Nyköpings 
hembygdsförenings årsbok 2006. 
 
Ja..det är lite sjöfartshistoria från våra vatten…är det någon Vålaröbo som har 
något annat intressant äventyr att förtälja från våra vatten så skriv gärna en rad 
till redaktören. 
 
Vålarö 2009-08-14     Leif Persson S14 Redaktör Vålaröhemsidan  



 



 



 
 



 
 



 
 



 
 



 


