
 
 
 
 
Ungdomens Resor inledde 1959 förhandlingar med det grekiska rederiet 
Typaidos Lines om att som första nordiska arrangör chartra en av deras 
båtar för en egen specialkryssning 1960. Typaidos erbjöd oss att som 
första kund få chartra en helt ny båt – nu fraktfartyg men som redan 
planerats att byggas om till kryssningsbåt. Ungdomens skrev kontrakt 
med Typaidos och fick så småningom ritningar så att vi visste vilka hytter 
vi hade att disponera och sälja. 
 
 Ungdomens särskilda påskresa 1960 gick med extratåg till Venedig och 
åter samt båtresa Venedig - Pireaus - Istanbul - Constanta - Odessa - 
Jalta - Korfu - Venedig. En italiensk orkester bokades för att stå för den 
dagliga underhållningen samt dansmusiken medan vi som specialartister 
engagerade musikergänget Bengt Hallberg, Simon Brehm och Anders 
Burman (tyvär numera alla avlidna) samt som vokalist Lill-Babs. Utöver 
de vanliga säljkanalerna hjälpte Saxons till att skriva om resan. 
Resenärerna kom alltså genom vitt skilda reklamkanaler. Därför var 
kunderna olika. En del var bekanta och fans till Bengt, Simon, Anders 
och Lill-Babs, en del medelålders samt också genom Saxons och flera av 
Ungdomens trogna, återkommande resenärer. I extratåget ingick både 
sov- och liggvagnar, musik- och dansvagn samt vanliga sittvagnar. 
Förutom fyra reseledare fanns en sjuksköterska med samt en ansvarig 
för det dagliga rese- och kryssningsbladet. Kort före avresan hoppade 
den tilltänkta ansvariga från Ungdomens av - jag blev tillfrågad och 
svarade ja. Jag var ung och hade ingen aning om resandets faror och 
fasor men ställde naturligtvis upp för mitt Ungdomens. En av reseledarna, 
som då höll till i Paris, kom direkt till Venedig så min fästmö Arnevi - helt 
ovan vid sådana uppdrag - fick starta som ledare i Malmö. Hon klarade 
av allt; visum och biljettkontroller som om hon inte gjort annat i hela sitt liv. 
I Verona kom Ungdomens direktör Karl-Erik Kronefalk på tåget - direkt 
efter inspektion av kryssningsbåten som redan låg vid Venedigs kaj. Han 
informerade resenärerna genom vårt högtalarsystem om allt det 
förträffliga som väntade. Jag fick dock reda på sanningen bl.a. att de i 
båtritningarna uppsatta hytterna, som vi fått och bokat efter, inte stämde i 
verkligheten. En del av de bokade hytterna fanns inte - andra hade vi inte 
en aning om att de fanns. Alltså måste det till en del förändringar då vi 
kommit ombord. Från Venedigs tågstation åkte vi och allt bagage i 
vapparettos, stadens flytande spårvagnar, till ”Kriti” som Typaidos båt 
hade döpts till. Vi hade knappt hunnit ombord förrän det hördes ett väldigt 
vrål, och en het och hög diskussion tog vid. Det var Simon Brehm som 
upptäckt att bagagelastarna hade lyckats spräcka halsen på hans egen 



kontrabas som han hade haft med sig hemifrån. Oj.oj! Enda till buds 
stående lösning blev att Simon fick låna den italienske basistens 
instrument. Sedan tog problemen med hyttfördelningen vid. Ungdomens 

direktör stannade som tur var kvar ett tag innan han måste resa hem igen. 
Så han var med - åtmlnstone de första timmarna - då hyttproblemen 
vältrade över oss och så länge båten låg kvar vid kaj. Dessutom följde ett 
par styrelseledamöter med på resan men de försvann illa kvickt från 
scenen. Utan att presentera sig för någon "utomstående"! Rederiet 
Typaidos hade också en representant med - påstods vara en kusin till 
ägaren dir. Typaidos – och som var med under hela kryssningen men 
inte ville ge sig tillkänna. När båten startat sin seglats kom de andra stora 
problemen. Hyttfönstren var av sk ventilmodell som man öppnade och 
stängde med stora vingmuttrar - tyvärr var packningarna nååågot i olag 
så att vattnet rann in i många hytter. I flera av dessa hade man ännu inte 
fått in garderober (!) men ett antal spikar var inslagna i väggarna där 
gästerna förväntades hänga upp sina kläder. Flera av passagerna lät 
dock tills vidare kläderna ligga kvar i väskorna vilket man sedan fick 
ångra. Vattnet steg i hytterna och väskorna började flyta omkring. 
Besättningen försökte i görligaste mån tömma ur vattnet och torka upp. 
Och så det där med toiletterna som visade sig ha baksug. Där rann inte 
bara vattnet ut på golvet! Kaptenen sade sig inte kunna göra någonting 
mer åt problemen ute till havs - första hamn var Pireaus där även 
Typaidos hade sitt kontor. Där skulle man åtgärda problemen. Det skulle 
ta c:a 1 dygn innan vi kom dit. Jag var förbannad och förtvivlad. 
Besättningen gick på knäna och reseledarna blev naturligtvis också 
utskällda av de arga, besvikna resenärer. 
 
 Eftersom vi var ungefär 250 personer fick vi dela upp deltagarna i två 
sittningar i restaurangen. Till den första kom t.ex. en "van" kryssare i vit 
smoking – andra restauranggäster kom i jeans och T-shirt eller skjorta. 
Där visade sig också blandningen av resenärer. Deltagarna i andra 
sittningen fick sitta myyyycket länge innan själva dukningen kom igång. 
På min fråga varför det tog så lång tid fick jag reda på att det fanns för 
litet porslin, glas, bestick ombord så allt måste diskas (!) efter första 
dukningen. Ytterligare en grej att ordna i Pireaus. En av deltagarna var 
från Bild-Journalen, en journalist, som skulle göra ett reportage om Lill-
Babs fantastiska vårkryssning i påsktid. I den röra som uppstod när 
båtresan började ville han naturligtvis meddela inte bara sin egen tidning, 
utan även någon svensk dagstidning som han sade sig också 
representera. Det här var ju ett riktigt scoop eller vad det hette på den 
tiden - nyhet som han inte kunde låta rinna ur händerna. Så han letade 
rätt på telegrafisten som kunde grekiska men inte så mycket engelska. 
Jag blev tillkallad.  Telegrafisten hade bara kontakt med närområdet. För 
att skicka ett meddelande så långt bort som till Sverige, måste han vänta 
till vi kom närmare fastlandet vid Brindisi på Italiens sydvästra kust. Jag 



kunde inte komma på något annat än att be telegrafisten ta emot 
journalistens material utan att säga så mycket om sina sändningsproblem 
så skulle vi lösa problemet internt. Journalisten trodde sig ha fått iväg 
meddelandet om alla båt- och reseproblemen med allt runt omkring men i 
realiteten "fastnade" allt ombord på ”Kriti”.  
 
Penningmagnaten Typaidos rederi leddes i praktiken av två bröder 
Loverdoy vilka jag lärt känna tidigare. Jag träffade dem förstås i Pireaus 
och gav dem bl.a som villkor att vi inte skulle avgå med ”Kriti” om inte 
någon av dem följde med hela turen. Faktiskt blev jag förvånad när de 
accepterade detta villkor. Medan resenärerna var på olika utflykter under 
dagen lastades allt det saknade ombord: garderober, porslin, glas och 
bestick etc. Reparatörer hade fullt upp med att täta fönsterventilerna 
samt göra i ordning toiletterna. Telegrafistens apparatur justerades så att 
han kunde sända och ta emot "på riktigt".  
 
”Kriti” var utrustad med swimmingpool men då vi startade seglatsen 
fanns det inget vatten i den. Alltså beordrade jag att den fylldes. Man tog 
hjälp av havet - det blev saltvatten. Under ena poolsidan låg bl a en 
trappa från restaurangen till hyttdäcken. Efter en tid noterade vi att det 
droppade vatten på trappstegen. Vad var det nu som hände? Jo, det 
visade sig att poolen läckte! Vad gör man? Jo, man tömmer ur vattnet. 
På poolbotten satte sedan några "försigkomna" yngre resenärer bord och 
stolar. Man spelade kort, läste och t.o.m. tog med sig drinkar dit. Det var 
ju härligt vindskyddat där nere!  
 
Under första middagen visade det sig att en herre i mogen ålder blev  
lite ”rund under fötterna”. Han hade sällskap av en yngre dam som 
hjälpte honom till hytten. Nästa dag såg vi inte skymten av honom, men 
damen sa att hon sköter om honom. Nåväl, så småningom kom vi till 
Korintkanalen. Denna fantastiska skapelse från 1800-talet med ett 
vattendjup på 21 meter och upp till 87 meter höga bergväggar. En enorm 
upplevelse att i stillhet glida igenom de c:a 4 kilometrarna. Alla upp på 
däck för att titta och njuta. Då - mitt i detta lugn - får vi höra ett av 
Chopins pianostycken ackompanjera passage. Vem spelar om inte vår 
tidigare ”dåliga”, mogna herre - i morgonrock! Skäggig och tillrufsat hår! 
Ännu en upplevelse!  
 
Från Pireaus fortsatte vi genom Dardanellerna över Marmarasjön och 
Bosporen till Istanbul. Sedvanliga dagsutflykter. Inga sensationer. ”Kriti” 
styr mot nästa mål - hamnstaden Constanta i Rumänien. De flesta 
resenärerna hade bokat in sig för tågresan till och en ordentlig 
sightseeing i huvudstaden Bukarest. Resten bokade ett besök i Akvariet i 
Constanta samt den då ännu inte så kända badorten Mamaia. Då jag 
kommer iland möts jag av turistchefen som säger:  



”Herr Konrad - fiskarna har tagit semester. Vi har inget i Akvariet att visa 
upp!” 
Jag förstod att bara åka till Mamaia i det relativt kyliga vårvädret skulle 
inte vara någon höjdare. Så jag fick honom att se till att också denna 
mindre del av resenärerna fick följa med på Bukarestprogrammet. 
Naturligtvis en besvikelse för dessa deltagare men vad göra? Nästa 
besök gäller Odessa. Efter avresan från Rumänien fick vi ett rikligt 
påskbord att sätta tänderna i.  
 
På natten kände jag i hytten en ordentlig duns - jag flög i kläderna och 
skyndade mig till de styrande. Vad har hänt?  
”Jo, herr Konrad vi har gått på grund men skall snart vara loss igen.” 
Och så kommer det fler dunsar. Båten låg stilla - mycket stilla och fastare. 
Man anropar om hjälp som snart skall vara på plats. Men det dröjer och 
dröjer. Så småningom dyker det upp en rysk bogserare, men inte heller 
denna kan få oss loss. Jag får av ryska Imflot reda på att på den 
positionen som ”Kriti” angivit då man sökte hjälp hittade ryssarna ingen 
båt. De begärde en ny angivelse och då kom den från en helt annan plats 
i Svarta Havet där man till slut hittade oss. ”Kritis” besättningsmän med 
kaptenen i spetsen hade firat påsken ordentligt och blivit rejält berusade.  
 
Skandinavisktalande ryska guider kommer ombord tillsammans med 
ryska pass-, tull- och valutamyndheter. Alla formaliteter skall klaras av 
först – inkl valutaväxling - och sedan skall vi föras över till den strax efter 
ankommande ryska kryssningsbåten ”Felix Djerdjinski”. Jag får besked 
att vi efter ett dygn skall tillbaka till ”Kriti”. Meddelandet går vidare till alla 
svenskar. Så börjar vi den besvärliga nedstigningen för lejdaren till 
mindre båtar som för oss över till ”Felix Djerdjinski”. En större båt än ”Kriti” 
med tung rysk möblering. Hyttfördelningen går faktiskt ganska fort och 
smidigt före middagen. Vi lägger till i Odessas hamn. Exemplariskt 
erbjuder ryssarna skilda utflykter nästa dag samt en inbjudan till alla att 
på kvällen se Alexander Borodins opera ”Furst Igor”. En av våra 
reseledare talar ryska och i sällskap med honom och rederiets ena 
broder Loverdos beger vi oss snarast till Odessas hamnkontor där vi 
träffar ryska Imflots ledning. Jag ber den andre reseledaren att inte 
avslöja sina språkkunskaper utan vi bara lyssnar. Förhandlingar pågår 
om kostnaden för avgrunddragningen, reparationer samt hyran för ”Felix 
Djerdjinski”. Vilken tur nu att jag var så envis att få med oss Signor 
Loverdos på resan! Vi reseledare fick en egen bil med chaufför som 
körde mellan båt och kontor flera gånger. Noterbart var att denna svarta 
bil med svärtade rutor och gardiner för fönstren även körde mot 
enkelriktad trafik.  
 
På något vis fick vår journalistvän iväg ett meddelande till Sverige där 
han meddelade att 250 svenskar var i livsfara p.g.a grundstötningen i 



Svarta Havet. Hemma visste ju bara Ungdomens ledning att detta inte 
var sant. Men hans "insats" innebar den naturliga irritationen och rädslan 
hos släkt och vänner vilka hårt ansatte Ungdomens kontor. Sedan Imflot 
dragit ”Kriti” loss från sandgrundet upptäckte man att lod och kompass 
var förstörda. Man måste skaffa reservdelar och reparera. Men som tur 
var det inget hål i skrovet! Alltså fick vi stanna på ”Felix” ännu ett dygn 
och sedan blev det ännu ett innan vi kunde bege oss iväg. Och nu - 
snabbaste vägen hemåt. Att Ungdomens skulle få betala tillbaka pengar 
till resenärerna var vi helt på det klara med. Jag var i ständig 
telefonkontakt med Ungdomens i Stockholm. Vilket skulle bli billigast för 
oss - att betala tillbaka för ej enligt programmet genomförd resa (vi skulle 
besöka ön Korfu utanför Makedonien på hemresan) eller för förlorad 
arbetsförtjänst (komma hem senare än angivet i programmet!)? Vi 
beräknade att förlorad arbetsförtjänst skulle bli dyrare för oss – alltså 
fortast möjligt hem. Stockholm ordnade flygplan för hemresa från Istanbul. 
Då håller vi tidsaspekten. Ett av de fyra chartrade flygplanen tillhörde "vår 
gamle vän" sedan 1956, stridspiloten Kusobsky, som numera hade ett 
fyrmotorigt flygplan. Detta hade enligt senaste säkerhetstänkande 
flygstolarna vänd så att passagerarna satt baklänges i färdriktningen 
(extra säkerhet om planet måste nödlanda eller störta)!  
 
Nu återstod bara en nattresa till Istanbul - härligt. Men vad är det som 
händer mitt i natten? Det låter som kanonmuller. Jag upp och ut igen. Jo, 
det ligger en mycket kraftig dimma omkring oss som gör det omöjligt att 
fortsätta resan. Dessutom ligger det av den anledningen runt omkring oss 
massor med båtar som alla måste ligga stilla - skotten är varningsskott. O 
nej, inte nu, när flygplanen väntar i Istanbul på att få avsluta resan åt oss. 
Det tar ett bra tag in på morgonsidan innan dimman lättat så mycket att 
båtarna kan börja röra sig. Och alla hade bråttom p.g.a tidsförlusten! 
Vilket missnöje ombord. Ännu mera fel! I alla fall kommer vi så 
småningom till flygplatsen. Vi bestämmer att de minst knorrande skall 
iväg med första planet. De deltagare som betalat mest och VIP skall med 
Kusobskis fina, toppmoderna plan. För att påskynda invägning etc. 
hjälper kaptenen själv till vid incheckningen. Men sen! Vad är det som 
händer på plattan? Folk vägrar gå ombord. Nu är det rent för djäkligt - 
efter allt vi varit med om - man skall sitta baklänges i planet! Aldrig hört 
på maken! Den här resan osv. osv..... På något vis får vi i alla fall ombord 
dem. I en DC-3:a placeras reseledarna och övriga medarbetare och 
några av de yngre deltagarna som accepterade denna transport. Den 
maskinen måste nämligen mellanlanda i Brindisi i Italien för att 
besättningen skulle få sin lagstadgade vila före hemflygningen. På 
Bulltofta väntade vår ledning samt journalistuppbåd från radio, TV och 
tidningar. Första maskinen landar och ut kommer ett helt gäng glada och 
nöjda resenärer till stor förvåning för det samlade mediauppbådet. Man 
hade ju fått så negativa rapporter från journalisten ombord. Nästa maskin 



skulle landa först ett par timmar senare och till dess kunde pressen inte 
vänta. 
Inga skandaler, inget missnöje. Så härligt! 
 
 
 
 
 


