
RMS Titanic
Den mest kända fartygskatastrofen!

➥
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När Titanic sjösattes i maj
1911 var hon tillsam-
mans med sitt systerfar -

tyg Olympic, det största fartyg
som någonsin sjösatts. Läng den
var 269 meter, bred den 28 me-
ter och höjden 53 meter, vilket
gjorde Titanic till en vidunder-
lig konstruktion. Som den mo -
derna ingenjörskonstens och
tek nikens mästerverk, mark -
nads fördes fartyget som osänk-
bart av rederiet White Star Li -
ne.

Tankarna på att bygga Tita -
nic växte fram redan på 1870-
talet. En av hjärnorna bakom
projektet var William James
Pirrie (1847–1924). Under slu-
tet av 1800-talet tog han över
som högste chef för skeppsvar-
vet Harland and Wolff i Bel fast,
där Titanic senare byggdes. Pir -
rie var för övrigt morbror till
konstruktören bakom Titanic,
Thomas Andrews (1873–1912),
som finns avbildad på en fri -
märksutgåva i denna artikel. 

När skeppsvarvet Harland
and Wolff inledde ett samarbe-
te med rederiet White Star Li -
ne, innebar det att planerna på
att bygga Titanic övergick från
ritbord till verklighet. White
Star Line behövde ett fartyg
som skulle trafikera sträckan
Southampton–New York, och
kunde konkurrera med an d ra
atlantgående rederiers far tyg. 

Dessutom skulle Titanic fyl-
la ett annat viktigt syfte. Pre -
fixet RMS står nämligen för
Ro yal Mail Ship. Avsikten var
att merparten av postgången
mellan USA och Storbritan ni -
en skulle ske med Titanic. 

Mycket dyra biljetter
Efter att det väldiga fartyget
sjö satts påbörjades inrednings -
arbetet ombord. Förstaklass -
hyt ter, salonger och allmänna
utrymmen var de mest påkos-
tade. Här sparade man inte in
på någonting, och den som ha-
de råd att boka en biljett i förs-
ta klass fick förutom toalett och
rinnande vatten i hytten, även
tillgång till bland annat gym,
lyxrestauranger, caféer och in-
omhuspool. 

Men så var också biljettpri-
serna översatt till dagens pen-
ningvärde mycket höga. En för -
staklassbiljett (enkel resa) kos -
tade mellan 50 000–600 000 i
svenska kronor räknat. Detta
kan jämföras med en andra -
klassbiljett som kostade cirka
12 000 kronor, och en tredje -
klassbiljett som kostade unge-
fär hälften av det. 

De enklaste hytterna fanns
i tredje klass, och de låg längst
ner i fartyget nära maskinrum -
met. Och även om standarden i
tred je klass var mycket låg jäm -
fört med den i första klass, så

höll hytterna och de allmänna
utrymmena, en betydligt högre
standard än vad andra samtida
fartyg kunde erbjuda. 

Det gällde även säkerheten
ombord. Faktum är att Tita nics
konstruktion var säker jämfört
med andra fartygs. Dels hade
skrovet dubbla bottnar, och dels
fanns det 16 vattentäta skott
som kunde stängas om det gick
hål i skrovet. 

Vid Titanics jungfrufärd från
Sout hampton den 10 april 1912
fanns det 1 317 passagerare om -
bord samt 899 besättningsmän.
(Uppgifterna kan variera nå-
got mellan olika källor.) De liv-
båtar som fanns ombord hade
bara en kapacitet på 1 186 per-
soner, vilket var långt ifrån till -
räckligt. 

Katastrofen ett faktum
De första dagarna efter att man
avgått från Southampton var
myck et lugna, och festligheter-
na ombord pågick för fullt. Även
i tredje klass var stämningen
hög, och alla njöt av resan. Sön -
dagen den 14 april var det ing-
en ombord på Titanic som ana-
de vad som komma skulle. Det
var dessutom bara två dagar
kvar till fartyget skulle anlöpa
New York. 

Några minuter över elva på
kvällen mottog telegrafisten
om bord på Titanic ett medde-

av Carl-Henrik Larsson

Det finns inga andra fartygskatastrofer i världshistorien som har 
blivit så uppmärksammade som Titanics undergång i april 1912. 

I mängder av filmer, bokverk, tidskrifter och inte minst genom 
frimärksutgåvor, påminns vi om den tragiska händelsen som 

kostade mer än 1 500 människor livet. 
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Titanic var med sitt systerfartyg HMS Olympic (ytterligare ett systerfartyg HMHS Britannic sjösattes 1914) de
största fartyg som dittills hade byggts. Titanic mätte 269 m på längden, 28 m på bredden och var 53 m högt!
Två stycken fyrcylindriga trippelexpansionsångmaskiner på vardera 15 000 hk drev de två yttre propellrarna.
Den mittersta propellern drevs av en lågtrycksångturbin på 16 000 hk. Maxfarten var 23 knop. Ombord på
Titanic fanns det 840 hytter med plats för 3 300 passagerare inklusive besättning, som uppgick till nästan 900
man. Kanada gav ut dessa märken 2012. För att få ett begrepp om storleken på propellrarna, så jämför med
männen i nedankanten på bilden!
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Vikten av att noggrant kontrollera
fakta innan man går i tryck, fick
den amerikanska tidningen The
Evening Sun en påminnelse om
efter Titanickatastrofen. Tidning -
en skyndade sig att publicera ny-
heten om att samtliga ombord på
Titanic hade överlevt olyckan.
Upp gifterna hade hämtats från
ofull ständiga telegrafmeddelan-
den, som hade skickats från farty-
gen som hämtat upp överlevande.
När vidden av katastrofen blev
känd fick man snabbt korrigera ny -
heten i nästa upplaga, vars fram-
sida visas på detta frimärke från
São Tomé och Príncipe 1998.

Ett sjunkande Titanic visas på
detta frimärksblock från Ascen -
sion Island utgivet 2012. Till väns-
ter kan man se de fartyg som
fanns i närheten när Titanic sjönk.
Närmast var S/S Californian. Det
var från detta fartyg som Titanic
mottog varningar om att isberg
fanns i farvattnet. Kaptenen om-
bord på Californian gav order om
stopp i maskin när han insåg att
hans fartyg var omgivet av isberg.
Californian befann sig närmast Ti -
ta nic, så nära att man såg nödra-
keterna skjutas upp från Titanic.
Det var dock Carpathia som först
kom till undsättning, två timmar
efter Titanic hade sjunkit. 

tör, Thomas Andrews, som följt
med på jungfrufärden. 

Han kun de genom snabba
be räkningar konstatera att far -
tyget skulle sjunka inom två
timmar. Detta var ett fasans-
fullt besked, eftersom Smith
visste att livbåtarna ombord
inte räckte till alla. 

Räddningen stod att finna i
närliggande fartyg. Smith lät
genast ge order om att sända ut
nödsignaler från Titanic, vil ka
också uppmärksammades av
andra fartyg. Det som låg bäst
till av dem som mottog nödsig-
nalen var passagerarfartyget
Carpathia, men det skulle drö-
ja fyra timmar innan det kun-
de komma till undsättning. 

Strax efter midnatt började
besättningen göra de första liv -
båtarna klara. Det var dock ba -
ra ett fåtal passagerare som vil -
le gå i dessa första livbåtar och
lämna det ”osänkbara” Tita nic.

Smith som visste vad som
vän tade, gav besättningen or-
der om att först och främst ge
plats åt kvinnor och barn i liv-
båtarna. 

Vatten började genast ström -
ma in. Här skulle de vattentä-
ta skotten ha förhindrat kata-
strofen, men problemet var att
revan i fartygets sida omfatta-
de sex skott, vilket var alltför
mycket för att hålla fartyget
flytande i längden. 

I detta skede var det få pas-
sagerare som förstått vad som
hänt. Men i och med att lut-
ningen blev mer påtaglig, för-
stod naturligtvis alltfler att nå -
gonting var på tok. 

Livbåtarna i vattnet
Kaptenen ombord på Titanic,
Edward J. Smith (1850–1912),
lät tillkalla fartygets konstruk -

lande från passagerarfartyget
S/S Californian, som befann sig
i närheten. Av detta framgick
att kaptenen ombord på Cali -
for ni an valt att stanna fartyget
i väntan på dagsljus, på grund
av att man var omgivna av is-
berg. 

Telegrafisten ombord på Ti -
tanic tog ingen notis om detta
meddelande. 

Tjugo minuter före midnatt
fick utkiken på Titanic syn på
ett svart föremål föröver, vilket
visade sig vara ett isberg. Trots
full back i maskin gick inte kol -
lisionen att förhindra, och is-
berget rev upp ett hål i sidan
på fartyget. 
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Överst t.v. på detta block från Guyana 1998, ses VD:n för White Star Line, Joseph Bruce Ismay (1862–1937). Han
fick efteråt mycket kritik för att ha räddat sig själv. I mitten Jack Phillips (1887–1912), telegrafist på Tita nic. Han
ignorerade varningen för isberg i farvattnet. Överst t.h. den amerikanska societetsdamen Margaret ”Molly”
Brown (1867–1932), som tog aktiv del i räddningsarbetet. I nedre raden t.v. ser vi kaptenen Edvard J. Smith, där -
efter Frederick Fleet (1887–1965), utkik på Titanic och den förste som såg isberget. Slutligen konstruktören Tho -
mas Andrews (1873–1912). När far tyget sjönk gick han till rökrummet i första klass för att där invänta sin död.

Eftersom Titanic även var ett post -
fartyg fanns det stora mängder
post ombord när fartyget sjönk.
Enligt de uppgifter jag har kunnat
finna fanns det 3 500 postsäckar,
så kallade Ocean-postsäckar, om-
bord på Titanic när hon sjönk. Var-
je sådan postsäck innehöll 2 000
brev. Med andra ord så fanns det
cirka sju miljoner brev ombord på
Titanic! Finns det någon i läse -
kretsen som känner till om något
eller några av dessa brev överlev-
de katastrofen? Irland gav ut det-
ta frimärksblock 1999.

Ungefär kvart i ett började
livbåtarna hissas ner i vattnet,
halvfulla för att inte riskera att
de skulle slås sönder när de
nåd de vattenytan. 

Släpptes inte upp på däck!
Klasstänkandet var även i det-
ta skede märkbart. Inled nings-

Kvart över ett började alla
för stå att läget var hopp löst, och
fullständig panik utbröt. Fa -
miljer splittrades när kvinnor

vis släpptes inte pas sagerarna
från tredje klass upp på däck
där livbåtarna fanns, förutom
vissa familjer med min dre barn.
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Detta frimärksblock från São To -
mé och Príncipe 1998 visar Tita -
nic i bakgrunden och fartygets
befälhavare Edward J. Smith (1850
–1912) i förgrunden. Resan med
Titanic var tänkt att bli hans sista
innan pensioneringen. Smith ha-
de en lång och gedigen bakgrund
inom sjöfarten och gick redan
tret ton år gammal till sjöss. Vid
tret tio års ålder utbildade han sig
till kapten, och under 1900-talets
första decennium hade han befä-
let ombord på de största atlant-
gående passagerarfartygen hos
White Star Line. Som en kapten ur
den gamla skolan valde han att
följa Titanic i djupet.

När Titanic bröts itu spreds farty-
gets lösa inventarier (t.ex. möbler,
tallrikar och porslin) samt pas sa -
gerarnas tillhörigheter över havs-
bottnen. Undersökningarna i om-
rådet kring vraket har visat att mil-
joner föremål finns spridda över
ett område större än 30 km. Av de
mer än 1 500 människor som följ-
de fartyget i djupet finns inga spår
kvar, mer än de tusentals skor
som täcker havsbottnen. Mikro -
organismerna, Halomonas Titani -
cae som har namngivits efter far-
tyget, har fullständigt brutit ner de
mänskliga kvarlevorna, men skor-
na har de ratat! Kanada gav ut
det ta frimärke 2012.

passagerarna från första och an -
dra klass. En orsak till det var
att tredje klass låg längst ner i
fartyget och vattenfylldes först.

Av de 231 passagerare som
kom från Norden, flertalet i tre -
dje klass, omkom 164 personer.
I första klass överlevde 201 av
324 passagerare, medan 118
pas sagerare av totalt 285 i an -
dra klass överlevde. Detta kan
jämföras med att endast 181
passagerare av totalt 708 i tre -
dje klass överlevde. 

En stor del av besättningen
omkom också, däribland kapte -
nen Edward J. Smith. Av 899
besättningsmän räddades en-
dast 214. 

Passagerarna i första klass
hade således störst chans att
överleva, men intressant i sam-
manhanget är att de rikaste
per sonerna omkom.

Den allra rikaste på Titanic
var uppfinnaren och författa-
ren John Jacob Astor IV (1864
–1912), som reste tillsammans
med sin nittonåriga gravida

och barn gick i livbåtarna, och
männen fick stanna kvar om-
bord. Det fanns också kvinnor
som föredrog att stanna kvar
ombord med sina män för att
tillsammans invänta döden.  

Efter att den sista livbåten
satts i vattnet valde många att
slänga sig handlöst överbord
ner i det iskalla vattnet. Mer -
parten av de resterande passa-
gerarna sökte sig mot aktern,
som alltmer reste sig upp i luf-
ten. Tjugo över två stod den se-
dan rakt upp, varefter fartyget
bröts i två delar. 

Många av dem som hade
sökt skydd i aktern dog genast,
medan resten hamnade i vatt-
net. Därpå försvann hela far-
tyget under ytan. 

De som hade turen att få
plats i livbåtarna, har senare
vittnat om den fruktansvärda
upplevelsen att sitta och höra
ropen på hjälp från alla de hun -
d ratals människor som låg kvar
i det iskalla vattnet, utan möj-
lighet att kunna hjälpa dem ef-
tersom man då riskerade att bå -
tarna välte. Efter fyrtio minu-
ter tystnade ropen på hjälp. 

Det skulle dröja fram till tio
över fyra innan Carphatia nåd -
de fram till olycksplatsen och
kunde plocka upp de första
överlevande från livbåtarna.
Räddningsaktionen pågick se-
dan i över fyra timmar. 

Tog på sig finkostymen 
Störst chans att överleva hade
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T.h.: Jugoslavien gav ut det här frimärket 1992, som föreställer ett
sjunkande Titanic. Redan en kort tid efter katastrofen väcktes frågan
huruvida det gick att bärga Titanic. Anhöriga till de mest förmögna
ombord var de mest pådrivande i frågan. Idag vet vi att ett sådant pro-
jekt aldrig hade gått att genomföra. Titanic bröts nämligen i två delar
när det sjönk, och de båda vrakpartierna hamnade 600 meter från var -
andra. Detta i kombination med det extrema djupet hade gjort en
bärgning omöjlig.

T.v.: Detta frimärke utgivet av Åland 2012,
visar en reklamaffisch som rederiet Whi -
te Star Line (Vita Stjärnlinjen) använde
sig av för att locka resenärer. Rederiet
grun dades redan 1845 i Liverpool. Det
blev senare uppköpt av konkurrenten
Cu nard Line, som för övrigt var ägare till
fartyget RMS Lusitania. Detta väldiga passagerarfartyg sjösatt 1909, torpedera-
des av en tysk ubåt under första världskriget och sjönk efter endast 18 minuter.
Nästan 1 200 passagerare omkom vid denna katastrof, som räknas som en bi-
dragande orsak till att USA gick in i första världskriget.

plockats upp från vraket och
den omkringliggande havsbott -
nen. 

Den kanadensiske regissö-
ren James Cameron har finan-
sierat och varit ledare för tre
expeditioner till Titanics vrak,
den första 1995. Han lät utfor -
ska innandömet i vraket med
hjälp av två fjärrstyrda under-
vattensfarkoster som filmade
allt. Detta otroligt intressanta
filmmaterial är samlat i doku-
mentärfilmen ”Ghosts of the
Abyss” från 2003. 

I tysk propagandafilm
Den första riktiga storfilmen
på temat Titanic var filmen
”Titanic” från 1953 med Ro -
bert Wagner i en av huvudrol-
lerna. Dessförinnan hade ett
antal Titanicfilmer spelats in. 

Den mest obskyra av dessa
är den nazistiska propaganda-
filmen ”Titanic” från 1943, in-
spelad under brinnande krig
ombord på den tyska ocean -
ångaren S/S Cap Arcona. 

Detta vackra fartyg, sjösatt
1927, gick ett än värre öde till
mötes än Titanic. I slutet av
andra världskriget användes
det som evakueringsfartyg för
koncentrationslägerfångar, ci-
vila och militär personal – mes -
tadels ur SS. 

När fartyget löpte ut från
Lübecks hamn den 3 maj 1945,
anfölls det av brittiska bomb -
flygplan och sjönk efter att ha
träffats av flera bomber. Tro -
ligtvis omkom mer än 5 000

hus tru, Madeleine Astor (1893
–1940). Hustrun överlevde men
mannen dog. Efter olyckan föd -
de hon sedan parets gemensam -
ma barn.

Den näst rikaste var mång-
miljonären Benjamin Guggen -
heim (1865–1912), som reste
med sin betjänt och älskarinna.
När han förstod att hans liv in-
te gick att rädda på bekostnad
av kvin nor och barn, klädde han
sig i sin finkostym och gick till
rök rummet i första klass, där
han inväntade slutet. Så gjor -
de ock så fartygets konstruktör
Tho mas Andrews. 

På havets botten 
En fransk-amerikansk djup-
havsexpedition ledd av frans -
mannen Jean Louis Michel och
amerikanen Robert Ballard,
lyckades i september 1985 hitta
Titanic. Fartyget låg på 3 800
meters djup 600 km sydöst om
Newfoundlands kust. 

Michel och Ballard använde
sig av en obemannad djuphavs -
farkost utrustad med avance-
rad teknik, kallad Argo, när de
fann vraket 1985.

Sedan dess har hundratals
nedstigningar till Titanic gjorts,
både med bemannade och obe-
mannade djuphavsubåtar, och
vraket är idag väl undersökt.
Tusentals föremål har också

män niskor i denna katastrof,
flertalet av dem lägerfångar. 

Den mest påkostade och ock -
så mest verklighetstrogna av
al la Titanicfilmer är den tidi-
gare omnämnde regissören Ja -
mes Camerons mastodontfilm
”Titanic”, som hade Sverige -
pre miär 1998. I detta elvafal-
digt Oscarsbelönade romantis-
ka drama spelar Leonardo Di -
Caprio och Kate Winslet huvud -
rollerna. 

Titanic på frimärken
De frimärksutgåvor med Tita -
nic motiv som jag har valt att
illustrera denna artikel med är
bara ett urval av alla dem som
finns. En sam ling ”Titanic på
frimärken” skul le faktiskt kun -
na bli ganska omfattande. 

Det äldsta Titanicfrimärket
jag har kunnat hitta gavs ut av
Barbados 1988. Detta efterfölj-
des av det jugoslaviska frimär-
ket från 1992, som visas i den-
na artikel. 

Avslutningsvis vill jag tipsa
om frimärksutgåvor med Tita -
nic som bör lyftas fram. Årtal
inom parantes: 

Alderney (2012), Belgien (20
12), Benin (2011), Bulgarien
(2012), Burundi (2012), Gam -
bia (1998), Gibraltar (2012),
Guinea (1998), Isle of Man (20
12), Jersey (2012), Madagas -
kar (1998), Maldiverna (1998,
2001), Saint Vincent (1997),
Storbritannien (2012), Turk me -
ni stan (2000) samt Ungern
(2012). ❑
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