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Robinson Crusoe 

Att en ”Robinson” är en person som ska försöka klara sig på en öde ö är säkert 

något som du känner till. Den bok som Daniel Defoe (ca 1660-1731) skrev kom 

1710 och handlar om Robinson Crusoe som blir skeppsbruten och just hamnar 

på en öde ö. Där klarar han sig hela 28 år. 

 

Min Fästning  ur Robinson Crusoe av Daniel Defoe 

 

Men nu kom jag att tänka på att det fanns ytterligare en mängd saker på fartyget 

som jag kunde ha nytta av. Framförallt borde jag föra i land något av riggen, 

seglen och dylikt. Eftersom jag visste att den första storm som blåste upp skulle 

krossa vraket i spillror, beslöt jag att låta allt annat vänta tills jag hade bärgat 

vad som kunde bärgas. Jag samlade nu mina rådgivare, det vill säga mina egna 

tankar, för att avgöra om jag kunde använda flotten igen. Men detta föreföll mig 

omöjligt och jag beslöt att bege mig av då det blev ebb. Innan jag lämnade kojan 

klädde jag av mig så att jag endast hade på mig en rutig skjorta, ett par 

linnebyxor och på fötterna ett par lätta skor. 

 

Jag simmade ut till vraket som förut och där tillverkade jag en ny flotte. 

Eftersom jag hade haft åtskilligt besvär med den förra, gjorde jag inte denna så 

tung och lastade den inte heller så hårt.  Jag förde i alla fall med mig många 

nyttiga saker, till exempel ett par påsar fulla med spik, en stor skruvmejsel, ett 

par dussin yxor och framför allt en slipsten. Allt detta plockade jag ihop 

tillsammans med en hel del av kanoniärens attiraljer, däribland ett par 

järnstänger, två kaggar med muskötkulor, sju musketörer, 

ett jaktgevär, lite krut, en stor påse småhagel och en stor 

blytacka, men den var så tung att jag inte lyckades hissa 

upp den för att få den över fartygets bog. 
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Förutom dessa saker tog jag alla kläder som jag kunde få tag i samt ett 

förmastsegel, en hängmatta och lite sängkläder. Med allt detta lastade jag min 

andra flotte och lyckades även få den i land.  

 

Under min frånvaro var jag orolig för att mina matförråd kunde bli 

förstörda där de låg på stranden, men jag fann inget spår efter någon 

objuden gäst. Där satt endast ett djur som liknade en vildkatt på en av 

kistorna. När jag gick emot katten sprang den undan ett litet stycke och stannade 

sedan igen. Den satt mycket lugn och obesvärad och såg mig rakt i ansiktet som 

om den ville bli bekant med mig. Jag visade geväret för den, men eftersom den 

inte förstod vad detta var blev den inte rädd och visade ingen lust att springa sin 

väg. Jag kastade då till den en skorpbit fastän mitt förråd inte var stort. Den gick 

dit, luktade på skorpbiten, åt upp den och såg sig förnöjt om efter mer. Men jag 

kunde inte avstå mer. Då gick den sin väg. 

 

Sedan jag fått i land min andra last var jag tvungen att öppna krutkaggarna och 

frakta krutet i mindre portioner eftersom de stora kaggarna var allt för tunga. Nu 

satte jag igång med att göra ett litet tält av seglet och några stänger jag huggit för 

detta ändamål. I detta tält tog jag in allt som jag visste var ömtåligt för sol eller 

regn, varefter jag ställde upp alla de tomma kistorna 

och kaggarna i en ring omkring tältet som en barrikad 

för att skydda mig mot anfall av människor och djur. 

 

När detta var gjort bommade jag för tältöppningen 

med några bräder på insidan och en tom kista som 

jag ställde på kant utanför. Därefter bredde jag ut en 
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av madrasserna på marken, lade två pistoler vid huvudändan och ett gevär 

bredvid mig och gick till sängs för första gången.  Jag sov lugnt hela natten. Jag 

var mycket trött och behövde vila, eftersom jag hade arbetat hårt hela dagen. 

Jag hade nu det största förråd som jag tror någonsin blivit samlad för en enda 

persons räkning. Men ändå var jag inte nöjd, för så länge vraket var på rätt köl 

tyckte jag att jag borde föra därifrån så mycket som möjligt. Därför gick jag 

varje dag vid ebbtiden ombord och förde iland ett och annat. Tredje gången 

hämtade jag så mycket jag kunde komma över och ett stycke segelduk. 

Dessutom tog jag krutkaggen som innehöll det våta krutet. En värdefull sak var 

att jag fick med mig alla seglen. Jag var tvungen att skära sönder dem och tog 

varje gång med mig så mycket som jag orkade.  

 

Men vad som gladde mig ännu mer var att jag till sist, då jag hade gjort fem eller 

sex sådana resor och trodde att det inte fanns något mer som lönade sig att 

bärga, fann en stor tunna med bröd, tre stora kaggar med rom och andra 

spritvaror, en låda med socker och en tunna fint mjöl. Detta var en överraskning 

för mig, för jag hade gett upp hoppet att finna några fler födoämnen 

som inte var skadade. Jag tömde brödtunnan och lindade in brödet i 

de sönderskurna seglen. På så sätt fick jag alltsammans välbehållet i 

land. 

 

Nästa dag gjorde jag en resa till. Då jag nu hade plundrat fartyget på 

allt som var löst angrep jag kablarna och högg storkabeln i bitar. Jag fick i land 

två kablar och en grov tross tillsammans med allt järn som jag kunde komma 

över.  Därefter högg jag loss blindrån och kryssrån och annat sådant som jag 

kunde använda för att göra mig en flotte, vilken jag lastade med allt detta tunga 

gods. Jag gav mig så iväg men min goda tur började nu svika mig. Denna flotte 

var mycket tung och hårt lastad. När jag kom in i viken där jag landat med mitt 

övriga gods kunde jag därför inte styra den, utan den kantrade med påföljd att 
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både jag och hela lasten hamnade i vattnet. För mig egen del var det ingen fara, 

för jag var nära land. Mycket av lasten gick däremot till botten, framförallt 

järnet som jag hade hoppats få stor nytta av. Men när flodtiden var förbi fick jag 

upp det mesta av kablarna och något av järnet, fastän det kostade mig hårt arbete 

eftersom jag var tvungen att dyka efter det. Därefter gick jag varje dag ombord 

och bärgade vad jag kunde. 

 

Jag hade nu varit i land tretton dagar. Under tiden hade jag varit elva gånger 

ombord på vraket och fört därifrån allt som ett par händer kan anses vara i stånd 

att flytta. Om vädret hade fortsatt att vara lugnt tror jag ändå att jag skulle ha 

fört bort hela vraket bit för bit. Men då jag för tolfte gången gjorde mig färdig 

att gå ombord kände jag att vinden friskade i. När ebbtiden kom begav jag mig 

emellertid ut till vraket, och fastän jag trodde att jag sökt igenom kajutan så väl 

att inget mer kunde finnas där upptäckte jag en byrå med smålådor. I en av dessa 

fann jag ett par rakknivar, en stor sax och tio eller tolv goda knivar och gafflar, i 

en annan omkring trettiosex pund i pengar, dels europeiska mynt, dels 

brasilianskt, dels piastrar, såväl i guld som i silver […] 

 

Och nu började jag tillverka saker som jag märkte att jag absolut behövde, 

såsom en stol och ett bord. Utan dessa möbler kunde jag inte tillgodogöra mig 

det behag livet trots allt skänkte mig. Jag kunde varken skriva eller äta med 

verkligt nöje när jag inte hade något bord, och jag skred därför till verket. Jag 

hade aldrig i mitt liv hanterat ett verktyg, men genom att arbeta flitigt och 

använda mitt omdöme förvärvade jag med tiden en viss händighet. Så 

småningom fann jag att jag var i stånd att tillverka allt som 

jag behövde med hjälp av verktyg, och även utan verktyg 

gjorde jag en massa saker. Så förfärdigade jag ned hjälp av 

endast en liten yxa och en bila en mängd saker som troligen 
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aldrig har tillverkats på det sättet förut. Detta tog naturligtvis lång tid och krävde 

mycket arbete. Om jag till exempel behövde en planka hade jag ingen annan 

möjlighet än att hugga ner ett träd och skräda av det på båda sidor tills jag fått 

det tunt som en planka och därefter hugga det jämt med min lilla yxa. 

Visserligen fick jag på detta sätt inte ut mer än en planka ur varje träd, och den 

krävde lång tid och hårt arbete, men för detta fanns ingen annan bot än tålamod. 

Jag hade emellertid gott om tid och jag kunde lika gärna fördriva den på det ena 

sättet som på det andra.  

 

Som jag förut nämnt, gjorde jag först och främst ett bord och en stol, och jag 

tillverkade dem av korta plankstumpar som jag tagit med mig på 

flotten från vraket. Och när jag sedan yxat till några plankor 

gjorde jag hyllor av en halv meters bredd som jag placerade 

över varandra längs ena väggen av min håla. På hyllorna kunde 

jag lägga verktyg, spikar m.m. Sedan slog jag in pinnar i 

klippväggen för att hänga upp mina bössor och andra saker på. Hade någon tittat 

in i min håla skulle han ha fått intrycket att det var en lagerlokal för olika 

nödvändighetsvaror. Själv hade jag allt inom räckhåll och gladde mig mycket åt 

att se det i sådan ordning och särskilt åt att mitt förråd av allehanda 

förnödenheter var så stort. 

 

   Översättning och bearbetning Harry Lundin  

 

Nu följer ytterligare två utdrag från Robinson Krusen. Nedan får du läsa 

en text som handlar om när Robinson träffar Fredag för första gången… 

 

Fredag  

Åren gick. Dagarna gick, den ena efter den andra, ända tills det plötsligen 

inträffade något, som plötsligt kom att förändra hans tillvaro. Det var en solig 
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och klar dag. Robinson stod högt uppe på sin klippa och spejade ut över ön, när 

han till sin bestörtning fick syn på en rökpelare, som steg upp mot skyn en bit 

bort däröver. 

     Han blev naturligtvis mycket rädd med samtidigt nyfiken och smög sig 

försiktigt närmare för att se, vad som orsakat rökpelaren. När han nådde bergets 

topp, upptäckte han, att inte mindre än fem kanoter låg uppdragna på 

stranden nedanför. 

     En bit därifrån flammade en kraftig eld och runt om den 

dansade ett fyrtiotal mörkhyade människor omkring, tjoande 

och skrattande. 

     Efter en stund gick de ner till båtarna och hämtade några nakna, bakbundna 

män, som de släpade fram till det stora bålet. Det var inget tvivel om, vad som 

skulle ske. De var fångar, som skulle offras. 

     Först slogs en av dem till marken och vildarna kastade sig över honom. 

Under tiden stod den andre fången och tittade på hur kamraten plågades. 

     Plötsligt gjorde han sig fri och rusade otroligt snabbt därifrån och in mot 

skogen, rakt mot den plats, där Robinson låg gömd. Två av hans fiender följde 

efter honom men var inte lika snabba och efter ett par minuter hade den flyende 

försvunnit in i den täta djungeln. 

     Robinson tog sitt spjut och rusade ner från berget för att komma honom till 

hjälp. Han försökte visa att han var vänskapligt sinnad och ville hjälpa men både 

den jagade mannen och hans förföljare blev skräckslagen, när de fick syn på den 

beväpnande vite mannen. 

     De stannade, paralyserade, och Robinson utnyttjade situationen genom att 

slunga sitt spjut mot den förste förföljaren. Den andre, som var en bit längre 

bort, lyckades spänna sin båge och skjuta av en pil mot Robinson. Den träffade 

precis vid hjärtat men kunde inte tränga igenom den tjocka lamaskinnsjackan. 

Robinson gick i närkamp och fällde honom till marken med ett välriktat slag. 
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     Fången hade under tiden stått som förlamad och betraktat händelsen. Han 

visste ju inte, om det nu var hans tur att bli slagen av denne bleke man, som dykt 

upp så plötsligt. 

Robinson vinkade honom till sig och han lydde med stor försiktighet. För vart 

tionde eller tolfte steg stannade han och bugade djupt för att visa ödmjukhet 

inför sin räddare. Då han kom alldeles inpå Robinson, kastade han sig framför 

honom, kysste jorden och satte Robinsons fot på sin nacke som tecken på, att 

han ville underkasta sig honom och bli hans tjänare […]. 

     Allt detta skedde på en fredag och när Robinson ville ge sin nye kamrat ett 

namn, kallade han honom kort och gott för Fredag. 

 

Hemkomsten 

Tidigt nästa morgon bar det iväg. Med tårar i ögonen stod Robinson uppe på 

däck och såg sin ö försvinna mer och mer. Tillslut försvann de sista topparna av 

de högsta ur hans åsyn och de var ute på öppna havet. 

     Efter tjugofyra dygn nådde de Spanien och lade till vid Cadiz, där de spanska 

sjömännen gick iland och där Robinson uppsökte den köpman, som ägde alla 

rikedomar från det förlista skeppet. […] 

     Skeppet seglade nu vidare till England men under resan drabbades de av en 

stor sorg. Fredags gamle far insjuknade och dog, innan de nådde Europa.  

     När Robinson steg iland föll han på knä och kysste jorden av 

tacksamhet att åter vara hemma. Det var med stor spänning och 

förväntan han vandrade upp genom gatorna och närmade sig hemmet. 

När han öppnade dörren och fick se sin gamle far, föll de i varandras 

armar med tårarna strömmande nerför kinderna. 

     Fredag tycktes finna sig väl tillrätta i sin nya miljö. Han 

upptäckte ideligen nya, för honom okända saker som Robinson fick förklara och 

undervisa honom om. Så småningom började emellertid Robinson längta efter 
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ett arbete. Under de år som gått hade han lärt sig att vara flitig och han var inte 

rädd för att arbeta med sina händer. Hans högsta önskan var nu att bli snickare. 

Både Robinson och Fredag började därför gå i snickarlära och med tiden blev de 

så skickliga i sitt yrke att de kunde öppna egen verkstad. 

     Så slutar denna märkliga historia om mannen som lyckades överleva på en 

öde ö i 28 år, och om hur han tillslut räddades och lyckligt återvände till sitt 

hemland. 

      

                       Utdrag ur Robinson Kruse 

Svensk översättning Margareta Grogarn 


