Bounty gick av stapelbädden 1960
Den återskapade Bounty gick av stapelbädden 1960 hos Smith & Rhuland
Ltd, Nova Scotia, Kanada.
MGM hade beställt skeppet inför storfilmen Myteriet på Bounty som 1962
gick upp på biodukarna. Hon var byggd helt efter originalritningarna som
under 200 år bevarats i det brittiska amiralitetets arkiv (!)

HMS Bounty in memoriam
Roderhjulet var en av de ovärderliga filmreliker som gick förlorade vid
Bountys förlisning. Det hade använts på ett tidigare filmskepp och bl a
”rattats” av Errol Flynn, samt på plats av Clark Gable, Marlon Brando och
Mel Gibson.
Stockholmsbesöket 2011 blev min sista chans att se och uppleva HMS
Bounty som en gång i min barndom väckte mitt intresse för sjöliv och
segling.
Originalskeppet tillhörde Br. Royal Navy. Det var ett fraktskepp, men det
var ändå lätt bestyckat.
I oktober i år förliste en av världens mest namnkunniga fullriggare. Hon var
en replika av den brittiska flottans HMS Bounty, och hon mötte sitt slutliga
öde i stormen Sandy utanför North Carolinas kust.
Där vilar hon nu på havets botten. Skeppet byggdes inför inspelningarna
av filmen ”Myteriet på Bounty”, och har sedan dess använts i flera
dokumentärer och spelfilmer. En av de mera sentida var ”Pirates of the
Caribbean”. Hon har även använts för uppvisning, utbildning och
nöjessegling genom åren. Ungdomliga entusiaster bildade besättning och
förde henne till hamnar jorden runt. Så sent som förra sommaren gästade
hon Stockholms hamn, och skulle ha återkommit hit 2014 om inte ovädret
ändat planerna.
En förening ägde och drev skeppet. Bounty hade några inplanerade
hamnar kvar att besöka före vinterförvaringen. Hon avgick senast från
Connecticut med destination Florida. Enligt uppgifter ska hennes kapten
Robin Walbridge ha tänkt sig att navigera fartyget runt orkanen och rida ut
stormen till havs. Det blev till ett ödesdigert beslut då orkanen oförmodat
ändrade karaktär och läge. I två dagar kämpade besättningen mot det
övermäktiga ovädret. Kapten Walbridge förmodas ha följt sitt fartyg i
djupet, medan ytbärgare lyckades plocka upp de övriga femton
besättningsmedlemmarna ur havet. En kvinna dog dock av sina skador.
Den omkomna var Claudene Christian. En ättling i sjunde led till mannen
som ledde det historiska myteriet på Bounty.
Originalskeppet, där myteriet ägde rum i april 1789, mötte även detta ett
omilt och förtida öde. HMS Bountys huvudmission var att samla in plantor
från Polynesiens näringsrika brödfruktsträd, att odla som slavföda vid
plantagerna i Västindien. Efter fullgjord lastning skulle hon dock aldrig nå
sin destination. Ute till havs avsatte delar av besättningen handgripligen
kapten William Bligh. De som var kaptenen trogna fick lämna fartyget.
Bounty återvände därefter till Tahiti. Fletcher Christian, Bountys sekond
(andrestyrman), som hade lett myteristerna i upproret mot den

kontroversielle kapten Bligh, insåg att när underrättelser om myteriet
nådde de brittiska myndigheterna brände marken under deras fötter.
Flera av männen fann en naiv trygghet i paradistillvaron på söderhavsön.
Christian däremot, förstod att nya expeditioner skulle komma till Tahiti, och
fartygets öde skulle förr eller senare bli känt för myndigheterna.
Det har genom historien spekulerats en hel del i orsakerna till myteriet och
dess märkliga efterspel. Kaptenen och hans arton trogna följeslagare hade
satts i en 23 fot (ca 7 m) lång slup ute till havs. Det hade höjts röster för att
ta den avsatte kaptenens liv. Christian drev idén att låta Bligh och
lojalisterna ta skeppsbåten. Myterier till sjöss var inte helt ovanliga vid
denna tid. Det var en typ av strejk, som oftast ledde till att man förhandlade
och kom överens. I det aktuella fallet handlade det dock inte om någon
lönetvist eller något motsvarande. Bligh hade beordrat prygling till döds av
missdådare ur manskapet.
Vad Fletcher Christian den där aprildagen tänkte under de förtätade
ögonblicken i myteriets hetta lär vi aldrig få full klarhet i. Drevs han av
idealitet? Ville han visa att han var en annorlunda människa än Bligh? Stod
det mellan moderna och föråldrade människorättsideal? Eftervärlden har
gjort sina tolkningar. Troligast är dock att han hoppats på en bättre
uppslutning kring myteriet, som delat besättningen i två relativt jämnstora
grupper. Eventuella tankar på att föra Bligh i bojor till rättegång i England
var nu uteslutna. I sin rådvillhet kompromissade han efter bästa förmåga.
Kanske ville han undvika en urladdning med alltför omfattande blodspillan.
Följderna av beslutet fick han leva med resten av sitt liv.
Chanserna för kapten Blighs skara att överleva sjöresan över oceanen och
träffa rätt på bebodda landområden var dock osedvanligt små. Deras öde
var minst sagt omilt. De satt hopträngda i en öppen båt på öppet hav,
utsatta för väder och vind, med mycket begränsade förråd av vatten,
proviant och navigeringsutrustning. Hoppet att nå land eller siktas av ett
annat fartyg fanns där. De förmodades dö till havs, men trots detta
lyckades den hårdföre Bligh hålla nästan alla sina trogna vid liv. Efter ett
antal oerhört strapatsrika veckor till havs nådde de under sommaren 1789
fram till Timor. De hade då färdats 3 618 nautiska mil (nästan 600 landmil!)
från platsen för myteriet.
Detta räknas som en av sjöhistoriens största bedrifter!
De brittiska myndigheterna skulle inte ge upp sökandet efter myteristerna.
De skulle jaga Fletcher Christian och upprorsmännen varhelst de landsteg
i den kända och bebodda världen. Myteristerna skulle bli funna, infångade
och ovillkorligen bestraffade med döden för sitt uppror mot överheten.

Ett skepp av den här kalibern var omöjligt att gömma för den brittiska
världsmaktens ögon. Därför fattade Christian några ödesavgörande beslut,
som räddade honom och hans åtta följeslagare från döden på galgbacken
hemma i England. Tre av de fjorton myterister som stannade kvar på Tahiti
skulle dock långt senare mista sina liv i bödlarnas rep. Andra drunknade
vid ett skeppsbrott under fångtransporten till London och några blev trots
allt benådade.
Bounty avseglade från Tahiti. Fletcher Christian satte kurs på en ensam,
isolerad och obebodd ögrupp mitt ute i Stilla Havet. Vid denna tid fanns
den inte ens inprickad på kartan. Christian gick på händelsevisa
loggboksanteckningar från en tidigare upptäcktsresande. Myteristerna
siktade Pitcairn Island på angiven position, och fann här tillsammans med
fartyget sina slutliga öden. Efter att skeppet tömts på all av intresse
brändes det och sjönk i Bounty Bay där vrakresterna än idag kan siktas på
havsbotten.
Tillsammans med de arton polynesiska kvinnor och män som följt dem från
Tahiti bildade myteristerna en liten bosättningskoloni. Den förblev okänd
för omvärlden i nästan ytterligare ett par decennier. Då var endast en av
myteristerna vid liv. Rasmotsättningar, alkoholmissbruk och andra sociala
katastrofer skulle förinta alla drömmar om en paradisisk fristad. Än idag
tycks ättlingarna ha svårt att finna formen för en sund samvaro. Under
2000-talets första decennium har bl a besvärande pedofilskandaler
hemsökt ön.
Julius Verne, Lord Byron och många med dem skrev berättelser grundade
på Bountys ödesdigra expedition till söderhavet. 1932-34 kom en
romantriologi om myteriet. Författare var Charles Nordhoff och James
Norman Hall. Böckerna Myteri, Kamp mot sjön och Myteristernas ö kom att
ligga till grund för filminspelningar. På Norra Mo folkbibliotek fanns under
1960-talet en foliant med alla tre böckerna i ett band, och med
fotoillustrationer från biodukens bilder. Denna volym lånade jag om och om
igen, och den kom att påverka min unga tonårshjärna i en icke helt
oansenlig utsträckning. 1969 mönstrade jag själv på ett fartyg på väg till
Honolulu. Intresset för sjöliv har sedan följt mig genom åren.
En tid kom jag under min yrkesbana att involveras i
organisationsutveckling och ledarskapsfrågor.
Mer än en gång gick tankarna tillbaka till Fletcher Christian och William
Bligh. Kunde de ha hanterat sina roller på ett annat sätt? Bligh förblev en
oförbätterlig plågoande för sina undersåtar. År 1805 blev han utnämnd till
guvernör i New South Wales i Australien. Med sin grymhet och sin
okänslighet ådrog han sig där ännu ett uppror bland befolkningen.

Christian lyckades aldrig styra upp de sjöbusar och polynesier han tagit
befälet över. De förvildades alltmer och deras inbördes stridigheter blev till
sist både hans och deras egen död på Pitcairn Island.
Livet till sjöss kräver nästan alltid något extra av oss. När elementen gör
sig påminda och svängrummet inte är lika stort som på landbacken sätts
våra förmågor på prov. Här kan vi inte fly utan måste hantera de konflikter
som uppkommer. Våra rätta egenskaper blir accentuerade och påtagliga
när vi är utlämnade till varandra och situationen kräver att vi samarbetar. I
gynnsamma fall blir båten ett slags ”vaskpanna” som tar fram det bästa
inom oss. Rådighet, redlighet, mod, uthållighet och sist men inte minst
kommunikations- och samarbetsförmåga.
Anders Bronsek

