
Med ho pe gaffeln
Att komma med egen b&t
till en liten 6 som man Pd
ftrhand inte uet nd'got om
kan bli en intressant uPPle'
uelse. Att upptricka naturen
och kanske till och med in'

f t r l iuas i  obornas geanen-
skap under en tid ftr att se'
dan segla uidare kan bli ett
minne ftr liuet.

Till Sddra Stavsudda kom
jag till ett avtalat mdte en
dag ftir tidigt. Mina komPi-
sar Mats, Thomas och jag
hade bestiimt att vAra bA-
tar skulle strila samman
ddr en viss lOrdag ijuli en
sommar pi 1980-talet.

Min seglats hade bOrjat i
Linkoping ddr jag bodde
dA, gAtt via Gdta Kanal och
sedan liings ostkusten och
genom Sveriges kanske fa-
graste farvatten.

Det enda som stiirt idYl-
len denna fina sommar var
Marinens helikoptrar som
jagade frdmmande ubitar
och brisaden frAn en sjunk-
bomb i ntrheten av fYren
Gustav Dahl6n.

Valet av vAr mOtesplats
berodde pA att Mats papPa
genom arv hade en liten
iiga pA Stldra Stavsudda.
Mats segelbAt, en blimi-
lad Rock20 med namnet
Hera,lAg redan i viken jag
gled in i och bekrEiftade att
jag hittat riitt.

Strdra Stavsudda ligger
efter Kanholmsfi iirden in-
nanfor MOja niir man kom-
mer stjderifrin. Mats job-
bade i Stockholm och hade
lovat komma med skiir-
g6rdsbAt till tin niista dag.
Innan dess skulle dock
gycket hinna hitnda.
Angbitsbryggan
On som jag nu hoppade
iland pA visste jag absolut
ingenting om och inte sA
mycket om Stockholms
skitrgArd heller for den de-
len. Jag seglade ftir ftirsta
gingen i denna arkipelag.
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Gamla TV-filmer priiglade
min inre bild: Vi pA
SaltkrAkan och Hemsd-
borna. En och aruran av
Albert Engstrilms historier
fanns ocksA i bagaget.
Sporrad av Hemsbborna
hade jag besdkt Kym-
mend6 som er August
Strindbergs inspirations-
kalla till boken.

Pi bryggan hade jag viix-
lat nigra ord med slhkting-
ar till "Madam Flod" och
"Gusten", vad de nu kunde
hetat i verkligheten. KYm-
mendci ligger utanftir Da-
lar6. DiirifrAn blir Karls-
son "med ett Hdgandskrus i
en svAngrem om halsen"
hiimtad av pigorna Clara
och Lotten i skdtekan som
ni siikerb kommer ihAg.

Liksom Karlsson i Hem-
sdborna visste jag inte s&
mycket om skdrgirdslivet.
Att Angbitsbryggan iir en
bra startpunkt ftir utforsk-
ning av en skdrgArdsdhade
jag dock ftirstAtt. Enligt
sjOkortet skulle den ligga
pi den sydviistra delen av
tin si jag gick kompassrakt
mot rjns navel. Sjokortet vi-
sade ocks& att viken, dtir

min bAt lig ftrtOjd, en gAng
i tiden varit ett sund.

Landhdjningen hade un-
der d.rhundraden forenat
flera mindre oar till en.

Mina ftjrsta steg PA 0n
gick tlver branta klippor
och sedan in i en sn6rig
skog.

Urberget gick sedan d'ter i
dagen och diir hade hassel
och enars rdtter hittat ftiste.

FrAn den h6ga berg-
klacken kundejag se en tdt
granskog breda ut sig i
norr.

Profilen au ett rddjur au-
tecknade sig pd. en smal
dherteg med spirande rd'g

mot solen i ucister. Ingen
mtinnisha syntes till.

Till sist hamnade jag pA
en stig Over en dng som
dppnade landskapet kring
en bondgdrd med en r6d la-
dugArd och nigra bonings-
hus.

Hdnor och en tupp gick

fritt och pickad.e i en gbd-
selstach. En gris ftrndjda
grymtande blandodes med
en hunds arga skall som
suar pd. min suettiga uitt-
ring.

Att ftlja stigarna istiillet
ft)r kompassen hade nog
varit mindre anstriingan-
de. Jag stannade uPP ftir



att vila och i min ndsa kom bilsera alla ffra hornen pa upp vinterfodret pa roftet Min nyv'nne van, tilk'n-

doften av torrt ho. DA jag samma sdtt. g""o"' ett par luckor som naren' hade varit med ho-

lvfte bricken frin nd.gra Att forma korta h.stran tippn-ats strax under taket. nom en ging och upplevt

id.ssetfjtiritar sonx flog h,ors till_ en-stor o.r, .,rntu"t^rrr"- .lolu"t var snart avklarat' det' Han hade hyrt sin stu-

och turirs framftr tniia ftt- rad volympien hogaffel ar 
- ,^--- oo-A ilrlqn, 

g" av Rubins linge och var

rer fastnade ogonen pi en en konst. yr"" *alt" ru'a ,Tran lossa :3rd 
tll"r1 medrem i Vikingasallska-

crupp varelser i rari *"a ihop det. En konst iir det pa siidernalars strand" pet'

att biirga h6. Det 
"*r-"tt 

o.kreuttfael;",.hogt":]t F.*" 
viil forriittat viirv Pa uintern kan skiir-

halvdussin vuxna och lika kompakt hdlass sa att allt bjtid en av sommargiister- g&rdsbor ltitt bli isolerade

minga barn i or'.a ardrr" stannar kvar p6 vagnen. na in mig till sin sommar- niir isen ligger och det iir

som rdrde sig kring en hds- Antalet lass och fOrning- stuga pi"en Ol' - , 
sud'rt att komma fram med

krinda sp6nd efter en ung- ar kan nii 
-ttafft"tt 

"a 
Det var hans fru som ha- bAL

h.st. Det uar en brun ar- m6ngaorrr-urrbeharskar de ropat till mig 9-*."tt 
DA akte gubben Rubin

d.enner sorn had.e uit man den konsten-. 
-i{t; 

nunnu hjalpa t!r. it1 skulle hon snoskoter mellan ijarna'

och r&.ng suans.Ungar som var torrde 
""t 

:"g uurrat- ivaf och fiirbereda "vi- Han akte iiven om isarna

ikte i h.lass funbordade skade t oort"r, t"ois att det ffiafesten" och limnade var opilitliga' Pi skotern

s t i r g A r d s i d y l l e n . v a r t j u g o A r s e d a n s i s t b i i r - o s s e n s a m m a . h a d e h a n a l l t i d e n l A d a
Stigen 'edde mig auto- gat hd S.;;;;gtsterna - Vi satt liinge pi veran- med en lAng lina' Den ena

matiskt tiu 'ngbitsbryg- hanterade il; .oi om det dan medan *-"rrrr"n beriit- iindan av den kraftiga li-

gan dar alla ijns vagar l-irp- var hostrav o.t n.r. int" tade om 6n. Att han var 6l- nan var fast i skotern och

te samman. pi s.derviig- ens tredjed"t"n-ra mycket kiinnare ftirstirkte gemy- denandraiettflote' Flotet

gen tiil ett ,oa*aiit pi sina i"mur. tet octt han bj.d pi minga markerade pi sA vis var

viintskjul hittade jag en Jag markieltt t ra inten- of -"au'han praiade. skotern rag om den skulle

anslagstavla och eri t-iata- siva .gon i'ra"-"" ia"g ar- o"l uutu hel^igaste pi dn ga igenom isen och hamna

bell strax ovanfbr h.ga dre man nir:a" ,,,irru ,6t"r- var vikingasdlGkapet, ett pa botten' Det hade den

nrsslor i blom. Nu visste ser. En 
"*i;r".figg "3r 

*rug"o-raal.om-hademyck- gjortfleraganger'sjalvha-

jagn'rMatsskulleko**u det med 
"r, 

f'un" u',r rritt et Siranga regler ftir med- dehanalltidklaratsig'

och sAg fram emot att han skiigg 
"o--ru,"tae 

in det lemskapl D-enna-- .kviill 
PA varen niir isen var

skulle visa mig 0n ndsta brunbrania- ,p""*iig" 
""- "r.rrit"-'vit 

ingashllskapet borta var det bara att ga ut

dag. siktet. pa-iani g16rr". t"6jr Lr -0t". ordftirande var med baten, lokalisera fl6-

Liiggatvi strin i kors stod det ;;;";"q i- siit ootpiggu" *u^d skeppar- tet' hiva upp skotern och

_ Biist du hjiilper t*r .a *tt med ',New Z-J;"i sheep t r"ttJ"r som sa noga gran- gtira den klar ftir nasta sii-

vi fAr in hoet innan regnet Farmers"' skat mitt umginge med song'

kommer, ropade en iant Hans son i 25-arsilder' rrogrrr"r". to"i"rJ Rubin Jag frck en god inblick i

till mig pi vng t'*at<a titt sag till utirraJ"r, stod stil- heite han och han iigde forhallandena pa 6n och en

min bat. Hon pratade lika la medan hans barn klap- stdrre delen av tin. Han var tivlig beskrivning av dess

ivrigt som hon rafsaJe med pade den pe 
"".91 

De lai- over sjuttio ir och om ho- miinniskor'

korta tag utan att g6ra set var. tagt teaae songl ,'; ;;o det minga histo- si idylliskt iir det inte

paus. h'sten r gri1"-rn fram till rili. 
-G"" 

visstJ riktigt alltid' skargflrdsfamiljer

sualorna fldg sd h6gt att logen. ln, .p-i"a", hart"r, |y 
r'c hun \rur, m"tt god ligger ofta i fejd med va-

d.e bara uar smd prickari frfln o"rr-irJt 
-u"ta 

grtint ftir minst tio miljoner det randra'Detkangrundasig

i"i nm,um himtin. soten sras. *,,- -.n ,"io"u" "T"Xi?;; naau u^r, tja- l]#i-:l-HJgffi:':*3-
sken och det s&s inte atts ut vi som ftiljt med gafflade 

""T:'*?ol"li".,li.1: ;il,jffiffiiibilffi;;.
att bli regn.

Var det ett sk6mt eller
menade hon allvar?

- Det kan jag v6l, sade
jag till sist. Fick en hdgaffel
i handen och bdrjade rulla

ihop det korta hdet till ett

rejtilt tag.
Den nxagra sandiorden

uar biittre tignad att ftam'
bringa timotej iin klouer'
Diir ui gick hade hoet f&tt
torka pd' rnarken men i den
bortre iindan au iingen stod
hiissjor och hrakar.

Jag hivade uPP gaffeln

6ver axeln och lade det sto-
ra h6taget i ett hOrn av den

tomma vagnen. Fortsatte
sedan genast med att sta-

Torvald Rubin hade ftir-

utom den Yngre sonen en

6ldre dotter som gift sig

skeppare.
Skutan han
haft hade las-
tat spannmil, med en Stockholmare' De

samt sand till ungahadeintesammatAga
da i sig som gamle Rubin och

girden var stadd i ftrfall'

som For mYcket festande och

Han sprit hade sin del i att det

byggen
Stockholm
viixte
mest.
kunde hela gickutforfickjagocksAh6-
skiirgArden Ii- ra.
ka v6l som sin
egen inner- EnsYnfiirasagudar"
fi"cka och hade Vi tog avsked efter nigra

gatt mea sin timmars dlsmuttande och

skuta i alla vii- pA viig ut genom sommar-

derforfullma- stugans grind kom jag pA

skin, 6ven i tiit vad jag gl6mt friga: Om

dimma. Torvald Rubin varit Pi



Nya Zeeland och studerat
faravel som hans trOja an-
tydde. Det verkade h6gst
troligt tiinkte jag.

Just dA ddk han uPP med
sin fru Pi viigen utanfiir
grinden. Han tackade for
hjalpen med htiet och un-
drade om jag h0rt talas om
VikingasiillskaPet. Sjiilva
mdtet kunde jag forstAs in-
te ffl vara med PA, men till
den efterfoljande festen
var jag hjartligt viilkom-
men.

Festen skulle biirja vid
niotiden. Rubin hade bYggt
ett speciellt hus for Still-
skapet pi andra sidan tin.
Huset lAg inte sA lflngt frAn
min b&t.

Festen pA "Valhall" var
trevlig med mat, musik
frAn en bandsPelare och
dans. Ett trettiotal Perso-
ner i mAnga Aldrar var dir.
Hdrdfserskan och jag tog
oss en sviingom i en vals ef-
ter att borden skjutits un-
dan.

som sin make. Det anses ju

vara vikingarna frin
Roslagen som drog i tjster-
Ied och grundlade RYss-
land. Diirav namnet PA
Ryssland. Att Torvald var
Sttling till dessa vikingar
var jag helt tivertYgad om.

Till sist blev det i alla fall
en paus i dansen. DA gick
han fram och frigade mig
om jag ville se hans muse-
um. Det ville jag ftirstis
och en nyckel himtades
fram. D0rren till en lAng
byggnad som lig i vinkel
med "Valhall" tiPPnades'

Kliiderna giir soldaten
Niir strdmbrYbaren knaPP-
tes pA kunde jag i skenet
frin en rad klotlampor som
hangde ner frAn takstolar-
na se museets innandome'
Det l6nga triihuset rYmde
Sveriges stOrsta samling
av militiira uniformer frin
olika regementen och tidse-
poker.

Uniformerna hiingde i

rockermen i en viss uni- domarkompisinaflakmo-
form. Jag visste att office- peder till bryggan och mtjt-

rarna sprbttat bort den Pi te oss.
alla sina uniformer efter

Torvald Rubin hade
mOrkbli byxor med revdr
sydda l6ngs sidorna.
Reuiiren suiingd.e elegant
och spiinstigt runt i bAde
snoa, harnbo och auancera-
de polskor pd, ett sritt som
det inte gick att miita sig
med.

Han dansade med sin
l6nga och gracila fru (i sitt
andra gifte), som nog bara
var 60, och som verkade ha
en lika outtdmlig kondition

n&gon uni-
form ftir att
den skulle
synas biitt-
re.
Ibland

stiillde han
fr&gor som jag hade r6tt
svArt att besvara' Att jag

ndrmast var Pacifist och
att min stiirsta militiira be-
drift nog varit att ertiwa en
fi sedel ber6ttade jag inte.
Vilken kung det var som
tittade ner pi oss frin den
stora guldramen Pi vZiggen
kunde jag dock svara Pi:
Oscar den andre.

Dessutom visste jag var-
ft)r en knapP, helt enligt re-
glementet, saknades PA

ftirlusten av Finland.
Nir visningen var klar
tackade jag for mig och
gick till min bAt for att sova'

Innan jag liimnade still-
skapet hade jag fAtt ett he-
dersuppdrag. Klockan niir-
made sig tvA pi natten och
det var mOrkt men ?indA
stjiirnklart. Jag kunde se
Mats bet med namnet
Hera ldngre in i Lamm-
viken. Vintergatan lYste
upp bAten.

Enligt den grekiska mY-
tologin uar Hera gem&I till
Zeus och deras son hette
Herakles. Som babY am'-
mqnde Herakles sin mor sd'
hiiftist att briSstm.jolken
sprutade upp och bildude
Vintergatan.

Klockan tio niista dag
stod jag pi AngbAtsbryg-
gan och sig sktirgArdsbi-
ten komma tuffande mel-
Ian Oarna. Mats var med'
Redan niir b6ten tutade tre
korta signaler och backade
ut var jag hrungen att be-
ritta att jag fitt ett he-
dersuppdrag och tYviirr
snart miste skYnda vidare.

Klart till drabbning
Det finns naturligtvis ett
Norra Stavsudda niir det
finns ett Sddra. I dag skul-
le den stora drabbningen
mellan de bida darnas in-
vinare dga rum PA den
norra 6n.

Den irliga
briinnbollskamPen
Mitt hedersuPPdrag var
att ingA i sddra cins lag. Jag
fick Aka river i Rubins bit.
Norra Stausudda uisade
sig betydligt mindre u.r'
sprunglig och mera anPas'
sad till sommargiister med
stor giistb&'tsbrYgga, han-
delsbod och fin skiirgd'rd'
skrog.
Kocken i vit mdssa gick
omkring och pratade med
sina giister PA terrassen
ovanfrr bryggan. Ons ung-

Stiimningen steg.
Lika mycket som jag vunnit
i anseende under htibarg-
ningen forlorades under
brlnnbollen. Da bollen
skulle slAs ut missade jag

med slagtriiet. Jag missade
lyror och fick inte nog kraft
bakom bollen ndr nording-
arna skulle brdnnas dA la-
gen bytt plats. NAgon
Herakles eller Herkules
var jag minsann inte,
knappast n6gon viking hel-
ler.

Norra Stavsudda vann
stort. Det hade de i och for
sig gjort 6ret innan ocksA.
Vinnaren fick niimligen
alltid iiran av att ordna
ndsta sommars briinn-
bollskamp.
Roligt var det i alla fall att
efter tiivlingen Prata med
Mats och Thomas som nu
ocksA hittat fram i sin rdda
DrabantbAt.

Mats hade vistats Pi 0n
minga somrar allt sedan
barnsben. Hans farmor Ida
bodde pA 0n. Det verkade
Iikviil som om jag hade me-
ra att beriitta om Olivet ef-
ter bara ett dYgn diir.
Nigon inbjudan till viking-
afest eller att se Rubins
museum hade Mats min-
sann aldrig fAtt. Kan man
bara rulla hO Pi en ii sA
dppnar sig mAnga dtjrrar.

1rian Krirrsgd.rd, F50

PS.
Pi enbuss i Dalar0 triiffade
jag det Aret en skAdesPela-
re som berittade att hon
var med och sPelade in en
film med Lasse Aberg som
regissOr.

Fram pA hosten sAg jag

filmen SegelsiillskaPs-
resan och dA visade det sig
att det var Ulla Skoog jag

pratat med. Ni kanske sett
den filmen? Den ger ju en li-
te annan bild av skir-
gArdslivet.
DS.

linga rader
pA galgar
Iiings yag-
garna. Tor-
vald Rubin
beriittade
mycket en-
gagerat om
uniformer-
nas historia
och lyfte
ibland fram


