Med ho pe gaffeln
Att komma med egen b&t
till en liten 6 som man Pd
ftrhand inte uet nd'gotom
kan bli en intressant uPPle'
uelse.Att upptricka naturen
och kanske till och med in'
ftrliuas i obornasgeanenskap under en tid ftr att se'
dan segla uidare kan bli ett
minne ftr liuet.
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Till Sddra Stavsudda kom
jag till ett avtalat mdte en
dag ftir tidigt. Mina komPi..GL_
sar Mats, Thomas och jag
hade bestiimt att vAra bAtar skulle strila samman
ddr en viss lOrdag ijuli en
sommar pi 1980-talet.
Min seglatshade bOrjat i
Linkoping ddr jag bodde
dA, gAtt via Gdta Kanal och
sedan liings ostkusten och
genom Sveriges kanske fa- Gamla TV-filmer priiglade min bAt lig ftrtOjd, en gAng
min inre bild: Vi pA i tiden varit ett sund.
graste farvatten.
Det enda som stiirt idYl- SaltkrAkan och Hemsd- Landhdjningen hade unlen denna fina sommar var borna. En och aruran av der d.rhundraden forenat
Marinens helikoptrar som Albert Engstrilms historier flera mindre oar till en.
jagade frdmmande ubitar fanns ocksA i bagaget. Mina ftjrsta steg PA 0n
och brisaden frAn en sjunk- Sporrad av Hemsbborna gick tlver branta klippor
bomb i ntrheten av fYren hade jag besdkt Kym- och sedan in i en sn6rig
mend6 som er August skog.
Gustav Dahl6n.
Urbergetgick sedan d'ter i
Valet av vAr mOtesplats Strindbergs inspirationsoch diir hade hassel
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lad Rock20 med
Hera,lAg redan i viken jag hetat i verkligheten. KYm- norr.
Profilen au ett rddjur augled in i och bekrEiftade att mendci ligger utanftir Dalar6. DiirifrAn blir Karls- tecknade sig pd. en smal
jag hittat riitt.
Strdra Stavsudda ligger son "med ett Hdgandskrus i dherteg med spirande rd'g
efter Kanholmsfi iirden in- en svAngrem om halsen"
nanfor MOja niir man kom- hiimtad av pigorna Clara
mer stjderifrin. Mats job- och Lotten i skdtekan som
bade i Stockholm och hade ni siikerb kommer ihAg.
Liksom Karlsson i Hemlovat komma med skiirvisste jag inte s&
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On som jag nu hoppade ning av en skdrgArdsdhade
iland pA visste jag absolut jag dock ftirstAtt. Enligt
ingenting om och inte sA sjOkortet skulle den ligga
mycket om Stockholms pi den sydviistra delen av
skitrgArd heller for den de- tin si jag gick kompassrakt
len. Jag seglade ftir ftirsta mot rjns navel. Sjokortet vigingen i denna arkipelag. sade ocks& att viken, dtir
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mot solen i ucister. Ingen
mtinnisha syntestill.
Till sist hamnade jag pA
en stig Over en dng som
dppnade landskapet kring
en bondgdrd med en r6d ladugArd och nigra boningshus.
Hdnor och en tupp gick
fritt och pickad.e i en gbdselstach. En gris ftrndjda
grymtande blandodes med
en hunds arga skall som
suar pd. min suettiga uittring.
Att ftlja stigarna istiillet
ft)r kompassen hade nog
varit mindre anstriingande. Jag stannade uPP ftir
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De lai- over sjuttio ir och om ho- miinniskor'
ivrigt som hon rafsaJe med pade den pe "".91
si idylliskt iir det inte
;;o det minga histo-G""
teaae songl ,';
korta tag utan att g6ra set var. tagt
skargflrdsfamiljer
visstJ riktigt alltid'
h'sten r gri1"-rn fram till rili.
paus.
i fejd med vaofta
god
ligger
m"tt
\rur,
hun
r'c
-u"ta hart"r, |y
sualorna fldg sd h6gt att logen. ln, .p-i"a",
grtint ftir minst tio miljoner det randra'Detkangrundasig
frfln o"rr-irJt
d.e bara uar smd prickari

sotensras. *,,--.n gafflade
himtin.
i"i nm,um
u^r,tja-l]#i-:l-HJgffi:':*3med,"io"u""T"Xi?;; naau
attsut vi somftiljt
skenochdets&sinte

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 stora h6taget i ett hOrn av den
tomma vagnen. Fortsatte
sedan genast med att sta-
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Torvald Rubin hade ftirutom den Yngre sonen en
6ldre dotter som gift sig
med en Stockholmare' De
ungahadeintesammatAga
i sig som gamle Rubin och
girden var stadd i ftrfall'
For mYcket festande och
sprit hade sin del i att det
gickutforfickjagocksAh6ra.
EnsYnfiirasagudar"
Vi tog avsked efter nigra
timmars dlsmuttande och
pA viig ut genom sommarstugans grind kom jag pA
vad jag gl6mt friga: Om
Torvald Rubin varit Pi

ju rockermen i en viss uni- domarkompisinaflakmoNya Zeeland och studerat som sin make. Det anses
form. Jag visste att office- peder till bryggan och mtjtfrin
vikingarna
faravel som hans trOja an- vara
rarna sprbttat bort den Pi te oss.
tydde. Det verkade h6gst Roslagen som drog i tjsteralla sina uniformer efter
RYssgrundlade
Ied och
troligt tiinkte jag.
Stiimningen steg.
namnet
PA ftirlusten av Finland.
Just dA ddk han uPP med land. Diirav
Nir visningen var klar Lika mycket somjag vunnit
sin fru Pi viigen utanfiir Ryssland. Att Torvald var
jag for mig och i anseende under htibarggrinden. Han tackade for Sttling till dessa vikingar tackade
gick till min bAt for att sova' ningen forlorades under
hjalpen med htiet och un- var jag helt tivertYgad om.
Da bollen
Innan jag liimnade still- brlnnbollen.
Till sist blev det i alla fall
drade om jag h0rt talas om
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jag ftirstis det var mOrkt men ?indA bakom bollen ndr nordingden efterfoljande festen um. Det ville
Jag kunde se arna skulle brdnnas dA lavar jag hjartligt viilkom- och en nyckel himtades stjiirnklart.
gen bytt plats. NAgon
fram. D0rren till en lAng Mats bet med namnet
men.
ldngre in i Lamm- Herakles eller Herkules
Festen skulle biirja vid byggnad som lig i vinkel Hera
viken. Vintergatan lYste var jag minsann inte,
niotiden. Rubin hade bYggt med "Valhall" tiPPnades'
knappast n6gon viking helupp bAten.
ett speciellt hus for StillEnligt den grekiska mY- ler.
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Det hade de i och for
tes pA kunde jag i skenet Zeus och deras son hette stort.
min b&t.
Som babY am'- sig gjort 6ret innan ocksA.
Festen pA "Valhall" var frin en rad klotlampor som Herakles.
Herakles sin mor sd' Vinnaren fick niimligen
trevlig med mat, musik hangde ner frAn takstolar- mqnde
att briSstm.jolken alltid iiran av att ordna
frAn en bandsPelare och na se museets innandome' hiiftist
upp och bildude ndsta sommars briinndans. Ett trettiotal Perso- Det l6nga triihuset rYmde sprutade
bollskamp.
ner i mAnga Aldrar var dir. Sveriges stOrsta samling Vintergatan.
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garna. Tor- ut var jag hrungen att be- barnsben.Hans farmor Ida
vald Rubin ritta att jag fitt ett he- bodde pA 0n. Det verkade
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Dessutom visste jag var- omkring och pratade med te annan
andra gifte), som nog bara
giister PA terrassen gArdslivet.
var 60, och som verkade ha ft)r en knapP, helt enligt re- sina
Ons ung- DS.
en lika outtdmlig kondition glementet, saknades PA ovanfrr bryggan.

