
     Del 52 Skepparsonens historia 

 

Malte min gamle skolkamrat och kompis brukar ringa ibland och då är det något han skall 

briljera med och trycka ner mig.  

Jä har varit inne och opererat höften, jä ringde dan innan och fick komma dan efter, det är 

bare jä och kungen som får komma så fort. 

Nej, nu jäklar måste jag komma något större. 

Du, när min chef och jag var utanför Marstrand på en ö och jobbade för en Volvochef så 

kommer gamle Volvo Pentachefen Viklund och hämtar oss och skulle bjuda oss på lunch i 

hans stuga på en ö intill.  

"Pojkar ni kan väl åka vägen om Lars, sonen, till hans hus på Koön i Marstrand. Kungen som 

var god vän med sönerna skulle komma på kvällen och han behöver en säng att sova ruset av 

sig. 

Javisst vi kommer. Rolf min chef hade en Smuggler? med två stycken Volvo 

inombordsmotorer, vi startade i Hovås, la till och tankade i Långedrag vid kajen." Du kan väl 

kolla bensinen mens jag går upp till verkstaden". 

Där stod jag och kollade pumpen på land som stånkade på 200 - 400  - 500 liter, jag kollade 

utanför båten för nu rinner väl bensinen ut i vattnet? 600 liter, då stannade den. "De blir bra " 

sa Rolf " Nu räcker det i sommar." 

Han backade ut från bryggan, en motor fram och en back, båten snurrade runt på en femöring 

och sen bar det i väg. Vindrutan var låg och lutade, halva huvudet var ovanför i draget, så jag 

fick böja ner huvudet så jag skulle få något hår kvar. 

40-45 knop, det började bli större vågor, då drog han ner gasen så dök vi rätt in i vågen och 

båten ruskade på sig som en våt hund, full gas, då fick jag böja på knäna så menisken inte 

skulle gå sönder.  

På eftermiddagen var vi färdiga med vårat jobb och åkte till Lars på Koön. 

I en trygg hamn låg Lars båt samma som Rolfs, men med två Cadillac motorer. 

Väl uppe vid huset stod Harald, pappan, och frågade mig, "Du kan väl hjälpa mig att montera 

en Ikeasäng. "Det var längesedan detta hände men historien passade bra för tillfället. 

Ha tänkte jag, släng dig i väggen Malte, jag har varit Kunglig Hovsängs montör till Karl den 

XVI Gustav. 
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