
De har rott ända
sedan första maj. I en
liten plasteka som är
knappt fem meter.
Igår gick de iland på
Stensö för att värma
sig och äta. 
– Vi ska ro längs hela
Sveriges kustlinje. 

Göteborgarna Christian
Johannesson och Andreas
Petersson är ute på en rejäl
roddtur. 

Starten gick i norra Bo-
huslän, vid norska gränsen.
Målet är att inom två måna-
der nå Haparanda.

– Vi har jättetrevligt. Hit-
tills har jag bara lite ont i
rumpan och ryggen, berät-
tar Christian. 

Det började med att vän-
nerna ville hitta en gemen-
sam motionsform. Det blev
rodd.  Ekan i plast är 4,6 me-
ter lång och 110 centimeter
bred. 

– Vi väcker en del upp-
märksamhet när vi går
iland. Det är många som är
nyfikna på vad vi gör.  

De gör uppehåll för natten
eller när hungern infinner
sig. Finns det en restaurang
passar de på att sätta sig vid
ett dukat bord. Annars är
det stormköket som gäller. 

Ibland får de låna ett kök,
som igår på Stensö cam-
ping, där de tilllagade en
lunch bestående av ris,
burkskinka, broccoli, ko-
kosmjölk och en skvätt
mango chutney. 

Låter det som en skum
kombination? Sjön suger
och de vrålhungriga grab-
barna slevade raskt i sig 
maten.  

Fyra mil om dagen behö-

ver de ro för att hinna. Vis-
sa dagar har de blivit sinka-
de av vädret. Båten har gått
sönder. De har gått på
grund. 

Andreas svindyra vatten-
täta byxor håller inte vad de
lovar och det har varit
mycket kallare än vad de
förväntat sig. Ändå är de
fantastiskt glada. 

– Vi träffar väldigt många
trevliga människor och fle-

ra av dem har lånat ut sina
stugor. Hälften av nätterna
har vi bott i tält, berättar
Christian. 

Finns det ingen dusch blir
det ett dopp i havet. 

– Det är så kallt så man
hinner inte bli blöt när man
badar, säger Andreas.

Båda fyller 28 i sommar.
De träffades i lumpen och
bor på samma gata i Göte-
borg. En gång om året blir

det fjällvandring. Det ver-
kar onekligen som att de
trivs i varandra sällskap. 

– De första två veckorna
pratade vi väldigt mycket.
Sedan hade vi väl pratat 
färdigt och köpte var sin 
radio, säger Andreas och
skrattar. 

Några gånger under re-
sans gång har flickvännerna
kommit på besök.

Tanken på att ro runt Sve-

riges kust föddes för två år
sedan. Förra året köpte de
båten i Stockholm och rod-
de hem den till Göteborg
genom Göta kanal. 

Hur det går återstår att se
men den 5 juli ska de i alla
fall vara tillbaka på sina
jobb i Göteborg. De tar tåget
från norra Sverige. Hur de
ska få hem båten, det har det
inte bestämt ännu. 

ANNA SMEDBERG

Andreas Petersson och Christian Johannesson väcker uppmärksamhet i den lilla plastekan när de går iland längs den svenska kusten.
FOTO: ANNA SMEDBERG

Två män i en båt
Ror tillsammans längs hela den svenska kusten 

Älskarinnan som
anklagades för
utpressning av sin
älskare väcker nu
enskilt åtal mot
honom. Hon anklagar
honom för grovt
förtal och kräver
500 000 kronor
i skadestånd.            

I mars 2009 friades kvin-
nan definitivt från miss-
tankar om utpressning
mot en idrottsprofil. Då
fastställde Göta hovrått
tingsrättens friande dom
från 2008.

Mannen hade hävdat att
kvinnan krävt sammanlagt
900 000 och en bil för näs-
tan 200 000 kronor för att
hon inte skulle avslöja de-
ras förhållande för man-
nens sambo.

Rättegången väckte stor
uppmärksamhet i media
och hon fick lämna sin ti-
manställning, och allt
sammantaget ledde till de-
pression och sjukskriv-
ning.

Kvinnan och hennes ad-
vokat Karl Olof Wirell yr-
kar nu att tingsrätten prö-
var om inte mannen gjort
sig skyldig till grovt förtal,
falsk angivelse och falsk
tillvitelse. Förtal för att

han utpekat kvinnan som
brottslig och klandervärd,
falsk angivelse för att han
anklagat henne för ut-
pressning trots att han
visste att hon var oskyldig
och för falsk tillvitelse för
att han beskyllt kvinnan
att ljuga.

70 sms
Som bevisning finns en

70 sms kvinnan har fått av
mannen från den tid då
han påstått att hon utöva-
de utpressning mot ho-
nom. De innehåller alla
former av uppvaktning,
men varför skulle han fort-
sätta uppvakta henne om
hon samtidigt försökte
pressa pengar av honom
undrar hennes advokat
Karl Olof Wirell i stäm-
ningsansökan. Då skulle
han ju i än högre grad ut-
sätta sig för utpressning.

ODDBJÖRN ANDERSSON

Fotnot: Enskilt åtal kan
begäras av den som anser
sett blivit utsatt för brott.
Men till skillnad mot när en
åklagare väcker åtal täcks
inte rättegångskostnader-
na av staten. Den som be-
gär enskilt åtal kan således
få betala rättegångskost-
naderna, om hon eller han
förlorar målet.

Stäms för förtal
av älskarinnan

Långt släp stoppade trafiken 
A Köer uppstod på Södra vägen, vid avfart E22 norrut,
strax innan 06 på onsdagsmorgonen. 

En hydraulslang på ett större lastbilssläp med delar
till ett vindkraftverk gick sönder och transporten blev
stående vid Kalmars södra infart. Släpet kunde inte
flyttas utan fick repareras på plats. Det innebar att 
höger körfält ut mot E22, i höjd med infarten till Salve-
staden, var avstängd under flera timmar. Trafikanter på
väg norrut fick istället köra ut till Karlsrorondellen och
där åter vända åt rätt håll.  

Vid lunchtid hade felet åtgärdats och släpet kunde
fortsätta resan mot Öland där vindkraftverket ska 
monteras. 

Attackerades med hammare
A Runt lunchtid igår kom en man ihop sig med en kvin-
na om vem som egentligen hade rätt tid när det gällde
tvätten i hyreshusets tvättstuga.

Det hela slutat med att mannen började tvätta tills en
släkting till kvinnan dök upp och började misshandla
mannen med en hammare!

Polis tillkallades och förövaren togs in för förhör
medan offret klarade sig undan med lindriga skador.

Kräver statliga huvudkontor
A Centerpartisten Anders Andersson vill att statliga
huvudkontor förläggs till Kalmar. Han pekar på att Kal-
marregionen under ett decennium förlorat kontor som
Vägverket, Skattemyndigheten och tull. Nu undrar han
i en interpellation till kommunalråd Johan Persson (S)
om denne vill arbeta för att få mer statlig verksamhet
till Kalmar, och hur det ska gå till.

4 Kalmar Torsdag 27 maj 2010

Bäst att fylla på vatten innan färden går vidare ut 
i Kalmarsund.

Fotboll är ett perfekt tidsfördriv när de är iland. Den
här hade flutit iland på en ö. 

Andreas Petersson och Christian Johannesson gör
uppehåll på Stensö i Kalmar där de får låna ett kök 
på campingen.

Lastbilen blev stående på vägen och hindrade trafi-
kanter på väg norrut. FOTO: SIMON KARLSSON


