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Den förste att segla ensam jorden runt var inte bara en erfaren skeppare och skicklig båtbyggare han var också
en stor författare! På egen hand byggde Joshua Slocum om en 36 fots slupriggad fiskebåt vid namn Spray och
den 24 april 1895 kunde han hissa segel i Boston, Massachusets. Mer än tre år senare återvände han till
Newport, Rhode Island.
Då hade han seglat jorden runt, 74 000 km. År 1899 beskrev han sin resa i boken Sailing Alone Around the
World, numera betraktad som en klassiker inom sin genre. Ingen bok har som denna fått så många att ge sig ut
på haven, somliga bara för upplevelsens skull, andra för att vinna kappseglingar eller slå hastighetsrekord.
Slocums skildring ger läsaren en frihetskänsla som är svår att motstå.
Bland seglingsskildringar intar Slocums Ensam seglare jorden runt en särställning, men inte bara, eller ens
huvudsakligen, för att han var först ut. Det är inte heller främst för att han är en driven stilist, även om han
skriver en stram och effektiv prosa, utan att någonsin ta till överord eller blommig metaforik.
Underfundig och underdriven är de adjektiv som bäst karakteriserar hans berättarröst. Humor har han, men av
en diskret sort: "Men sköldpaddssteken var god. Jag hade inget att anmärka på kocken, och det var en regel

under hela resan att kocken inte hade något att anmärka på mig. Aldrig har det funnits en så enig besättning."
Kanske är det hans personliga egenskaper, hans hållning till livet, till sjön och till seglingen som gör hans
skildring så läsvärd, hans jordomsegling så exemplarisk och inspirerande. Slocum dömer eller fördömer aldrig
dem han träffar på sin resa, inte ens de pirater som förföljer honom i Medelhavet eller infödingarna som är på
jakt efter honom i Magellans sund. Tre år efter sin återkomst avseglade han återigen ensam med Spray från
Vineyard Haven med kurs mot Sydamerika och floderna Orinoco och Amazonas. Det blev Slocums sista
segling. Båt och skeppare återfanns aldrig.
Fast vi har varit på cykelutflykt i sju timmar. 4 maj 4 maj. Denna tidning har bett mig ta fram ur minnets
gömmor ”Julklappen som jag minns”. [ref 16934] 120:- BNL Förlag, Stockholm, [1984].
Glädjechock och besvikelse på klosterberget. Glädjechock och besvikelse på klosterberget.
Denna tidning har bett mig ta fram ur minnets gömmor ”Julklappen som jag minns”. Laura Dekker född 20
september 1995 (22 år) i Whangarei, Nya Zeeland, är en nederländsk seglare och den yngsta person i världen
som ensam … För en halvtimme sedan startade François Gabart & Macif sitt rekjordförsök runt jorden. Idag
visar stegräknaren på 21723 steg. Med 8 varv runt jorden är han svårslagen. Det finns ett antal
seglarlegendarer i Sverige. Just nu pågår en dialog bland våra kommentatorer kring Konstantins
treenighetslära. Nog kan jag plocka fram ett sådant minne, men om någon särskilt. I så fall är det en vinst
som inte enbart kan räknas i pengar'. Roger hoppade av jobbet som. Han har 49 dagar på sig… Följ honom
här.

