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Glasmästare a 

Rydin, Tore 
f.1905 och bor på L. Säby Norröv. 10. Lever fortfarande 1996-04-11 

Intervjuad en 6/1 1969. 

Han berättar om Åkers bro, om morföräldrarna och andra tidiga barndomsminnen ... 

Berättar om vedskutor och spritsmuggling ... m.m. 

Arkivalier: 
En del intressanta fotografier 



RYDIN, Tore (1905-1996) 

Glasmästare, Åkersberga 
Barn- och ungdomstiden 

Intervju: 1969 av Helga Gäfvert 
Utskrift: 1997 av Anne-Marie Torssell 

Jag heter Tore Pierre Rydin och jag är född i AdolfFredriks församling i Stockholm år 
1905. Och jag sitter här som intervjuobjekt hos Helga Gäfvert och har det lite småmysigt 
och jag ska berätta om gamla tider i Österåker och hur det såg ut här och hur det var 
under min uppväxttid. 

Jag kom hit 1907 och mina föräldrar flyttade då till villa Lyktan i Lilla Säby. Min 
morfar, han bodde i Åkersberg och hade där ett ställe, som i gamla tider hade blivit 
döpt till Konjaksberg och varför det vart döpt till Konjaksberg ska jag snart tala om. 
Mitt första minne av min gamla morfar är, när jag kom in till honom och fick en strut 
karameller. Jag tror att jag var tre år unge får. 

Intervjuare: 
Och han hette? 

T.R. Han hette Sten Magnus Pierre. Och han hade byggt det här stället som kallas Nya 
Åkersberg numero 3 och det var avstyckat ifrån Margretelund. Jag var ju sedan 
och hälsade på dem hos min morbror Karl, som bodde kvar på stället där och 
utövade målaryrket 

I. Din morfar? 

T.R. Min morfar var också målare. 

I. Och hans hustru hette? 

T. R Hon hette Alma Maria Pierre född Leffler 

I. Och de hade hushåll på Konjaksberg. Vet du någonting om det? 

T.R. Morfar var en gammal hantverkare och han var ensam målare här i Österåker. 
Han hade mycket att göra och han hade flera gesäller. Min mormor skötte 
hushållet tillsammans med sina två döttrar. Min mamma var äldst, hon hette 
Anna Maria, moster hette Alma Maria. De var mormor behjälplig med hushållet. 
De hade hushållet efter gamla tider, de kunde brygga sitt öl och de bakade sitt 
bröd. Brödet bakade de i en gammal bagarstuga där de eldade upp en stor 
gammal bagarugn på gammalt sätt. När de då skyfflade ut dessa stora runda 
kakor, satte de upp dem på spett i taket i bagarstugan och där fick de sitta och 
torka. De hade grisar, de hade höns och så levde de sitt liv på så vis. Nu ligger ju 
det här gamla Åkersberg nere vid sjön Garnsviken, Prästfjärden, närmare sagt. 

Om vi nu övergår till det mera roliga i saken, så var det så, att på vintrarna, då 
brukade en del ungdomar samlas på sjön och skotta bana och åka skridskor. Och 
för att göra det hela så trevligt som möjlit,rt. så satte de upp stänger med torr-
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vedsfacklor. Sedan skulle det vara förtäring och nännaste stället var då hos 
morfar och där vart det förtäring för både unga och gamla. Sedan kunde de då, 
i anslutning ti11 det, anordna ett slädparti som gick ti11 de olika gårdarna. Det 
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var gamla Pettersson på Runö, det var Wiren på Näs och det var prosten Ponten 
och så dessa ungdomar, som anordnade slädpartierna och vi hade doktor Ossbahr 
och apotekare Kock, som också var med. 

I. Det här har din mamma berättat? 

T.R. Ja, min mamma har berättat allt detta för mig. 

I. Men på den tiden hette gården Nya Åkersberg? 

T.R. Det hette Nya Åkersberg nr tre. 

I. Sedan blev det din morbror, som bodde där? 

T. R. Ja, morbror Kalle, ja. 

I. Och det var då den fick namnet Konjaksberg? 

T.R. Nej, det var det inte, det var medan gamla Sven Magnus Pierre bodde där. Det 
var han, som var eldsjälen i det hela. Han tyckte om lite fest. Han var duktig i sitt 
arbete, men han ville också ha lite roligt. Nu låg detta ställe lite ensamt. De här 
gubbarna, som jag talat om förut, bl. a. baronerna på Smedby, de hade ju 
ingenstans att roa sig, utan de red med sina hästar och så band de hästarna på 
tomten, på ett ställe som hette Kullen och så gick de upp till morfar. Övre botten 
i huset kunde de disponera alldeles för sig själva. Där hade de gott om konjak. 
Konjaken förvarades i små kaggar, och de satte upp en kagge på bordet och så 
hade de tilltugg. De åt och drack och spelade kort, mestadels vira och hade 
trevligt. Därav namnet Konjaksberg. 

I. Vad sa monnor om det? 

T. R. Hon blandade sig inte i det där så värst mycket. Men så vart det ju också andra, 
som tyckte det var roligt, bl. a. redaren för "Åkers kanal". Han hette kapten 
Gutke. Han rådde faktiskt om "Åkers kanal". Det fanns inget Waxholmsbolag på 
den tiden. 

Och då skajag också tala om att varje vår, det var i allmänhet l maj, då började 
"Åkers kanal" på att gå traden ifrån Stockholm till Brottby. När "Åkers kanal" då 
låg vid bryggan nere vid Åkersbro, mitt för Pålhammars gamla affår, då 
signalerade kapten Gutge, då var det färdigt, då hade morfar två stycken 
bronskanoner, som stod på terrassen, när då "Åkers kanal" gick förbi i 
Prästfjärden, då brassades det på för fu11 salut för kapten Gutge och "Åkers 
kanals" första fård upp till Brottby. 

I. Vet du några byggnader, som din morfar har målat? 

T.R. Ja, jag kan säga det att han målade nog allt vad som fanns här på den tiden. 

l. Stora Säby, de där väggmålningarna, vad tror du om dem? 

T. R. Ja, om de skulle vara gjorda där, så är det nog Leffler, som har gjort dem i så fall. 
Det är ett antagande och inte någon visshet om det. 



l. Din mammas morfar? 

T.R. Ja, han gamla Leffler, ja. 

I. Som också var målare? 

T.R. Ja. 

1. Vet du när din morfar var född? 

T. R. Det vet jag faktiskt inte, men jag vet när min mormor var född. Hon var född 
1829 och de var nästan lika gamla. 

I. Och hon hette? 

T.R. Monnor hette Maria Leffler. 

I. Och Din mamma är född ? 

T.R. Hon är född 1866. De bodde här hela tiden. 

Vi skulle tala lite om skolgången. Det var ju så att här fanns ju rätt bristfälliga 
folkskolor på den tiden, så att lärdomen vart väl inte så mycket bevänt med. 
Eftersom nu morfar var rätt välbesutten, så tyckte han att hans barn skulle ra lite 
mera än det vanliga. Så bodde uppe i den äldsta gården vid Åkersberg, en stuga 
nu som ligger bredvid det gamla apoteket, där bodde det en gammal 
läroverkslärare, som hette Skogsberg. Där gick min mamma och moster och 
morbror Kalle, de gick i privatlektioner för gamla Skogsberg. 

I. Lärde sig språk? 

T.R. De lärde sig lite av varje utöver folkskolekunskaperna. Sedan började morbror 
Kalle på Norra Latin, men utav ekonomiska skäl så kunde han väl inte fullfölja. 

I. Vet du vad han tänkte bli? 

T. R. Det vet jag ingenting om, vad han tänkte bli. Det var ju så, att det ansågs, att 
en hantverkare, de var ju hantverkare och de var mycket yrkesstolta, så de ansåg 
att ett hantverk det var någonting att ha. Det satt någonting i det. Man behövde 
aldrig bli arbetslös, utan man kunde alltid någonting och därför så fortsatte då 
morbror Kalle i målaryrket Men han skaffade sig en del bekantskaper i skolan 
bl. a. så kom min far, han var göteborgare, och hälsade på och träffade min 
moster Alma. Hon var rätt fager om kinden, så att han vart väl tänd lite i henne, 
men hans känslor besvarades inte. Men det vart väl så att han kom ut till 
Åkersberg ändå, och fick se Almas syster, min mor, och där vart det något helt 
annat. 

I. Då tog han henne i stället') 

T.R. Ja. och sa kom dc tillsammans. 

När jag kom till Lilla Säby som barn, sä var det en liten lantlig idyll, som läg 
där i solens sken och det har knappast utvecklat sig något sen dess. Jag bara 
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minns det som en del av glada barndomsminnen. Jag vet, att bland de mera stora 
personerna, som jag träffade som barn, så var det gamla Karl August Pålhammar, 
som hade affåren vid Åkersbro. Det var då Österåkers största affår. Gamla 
Pålhammar, han kom ifrån Närke, närmare bestämt ett litet torp som hette 
Labbatorp. Han har själv talat om för min mor och jag själv hörde på det. Han sa: 
"Jag var en mycket fattig pojke och mycket ung ochjag kom så oerfaren och jag 
sattes i en släde," sa han, "och jag satt på hundsvotten". Jag vet inte vad 
hundsåtten är precis, men det var det han sa. Jag fick sen bö:r:.ja i Hybinettes affår, 
han rådde om den på den tiden. 

I. Nere vid Åkersbro? 

T. R Ja, nere vid Åkers bro. Eftersom nu gamla farbror Pålhammar var, som jag 
förstår, en mycket duktig karl, så att så småningom fick han överta hela 
Hybinettes affår såsom egen handlare. Han förvärvade då också åtskilligt med 
jord. Han rådde om allting som nu, för närvarande, tillhör Lilla Säby och 
Åkersbro. Den tomten som jag har nu, den har jag köpt utav gamla farbror 
Pålhammar. Han rådde då också om jorden, som missionshuset ligger på, han 
rådde om även Lyktan, han rådde om villa Alma och även Öbergs hus som ligger 
bredvid. Sedan är det väl inte så mycket mer att tillägga om Lilla Säby. 

I. Villa Alma, varför heter det så? 

T.R. Villa Alma, det namnet kom till på senare tid. 

I Jag har hört att det var någon underlig sekt? 

T.R. Ja, det var en sekt som rådde om det, men det är på senare årena. Nu så kanjag 
tala om att villa Alma, det köptes utav en bagare Larsson, och det kallades då, 
"en av Larssons bagerier". Och de kom dit strax före, innan mina föräldrar kom 
dit. Ungefår 1905 kom de dit och startade sitt bageri, unga och förhoppningsfulla. 

I. Men då hade den där sekten redan varit där? 

T.R. Den fanns inte då. 

I. Har den varit efter bagar Larsson? 

T.R. Ja. långt efter. Jag har hört sägas att bagar Larssons var mycket snälla människor, 
men de var barnlösa. Jag som liten pojke sprang ner och titta i bageriet där de 
bakade sina bullar och som de var mycket barnkära, så vart jag liksom lite extra 
barn åt dem. Jag fick nämligen en degkli ck, som de skyfflade in i ugnen och jag 
fick nästan en liten kringla varje dag, när jag kom dit. Det var särskilda 
högtidsstunder, när jag fick följa med deras utkörare, det var i allmänhet en ung 

. pojke, som körde ikring bullar till alla affårerna. Han körde till Stenhagen och ' 
han körde till gamla Kullans affår, bortåt Åkers Runö. Den affåren är nerlagd nu. 
Jag tror att de körde ända bort till Singö och de körde till Österskär. Vi körde 
med en liten häst, som hette Prinsen. 

l. Kommer du ihag vad bullarna kostade? 

T.R. .la, jag kommer så väl ihåg vad bullarna kostade. De kostade tva öre. Det var 
två-öres bulle och så fanns det fem-öres bullar och så fanns det längder för 
tjugofem öre och de var rätt så stora. 



5 

I. Och det var omkring 1912 det här? Hade du börjat skolan? 

T.R. Ja, jag gick i skolan hela tiden. Det här varade tills jag var en tolv, tretton år. 
Det var mycket billigt bröd och de gjorde limpor. Bagar Larsson slutade 
med sitt bageri vid Lilla Säby och flyttade ner till Åkersberga, där nu Galvator 
är beläget, där startade han Aktiebolaget Roslagsbröd och blev direktör i bolaget. 

I. Ludvigsberg, vem har byggt det? 

T.R. Det vet jag inte, vem som har byggt Ludvigsberg. Jag får bara göra det antagan
det att det var Hybinette. Innan advokat Dahlberg kom dit, så var det en gubbe 
som hette Jansson, som bodde där och han hade ett rakt ben och han hade en ko, 
som gick där och betade runt ikring. Det gick några år och gubben Jansson var 
gammal och så dog han. Sedan kom advokat Dahlberg till Ludvigsberg. Advokat 
Dahlberg, den såg man inte mycket till, men han hade i alla fall en pojke, som 
var något så när jämngammal med mig, och vi lekte tillsammans. Vi var mycket 
uppe i den nedlagda kvarnen. Den hade en lucka i golvet och vi gick in genom ett 
hål i stenfoten och klättrade upp för trapporna och maskineriet var kvar i 
kvarnen, så man hade mycket att titta på där. 

I. Ingen malde på den? 

T.R. Ingen malde och vingama var borttagna. Jag skulle tro att kvarnen slutade 
ungefar i sekelskiftet. 

I. Den här advokat Dahlberg, han var författare också? 

T.R. Ja, han var författare och hade sin verksamhet i Stockholm. Som jag fick 
reda på sedan, så författade han en bok, som hette "Firman Åbergsson". 
Stoffet hade han nog fått utav Karl August Pålhammar. J ag tror att det handlade 
om utvecklingen utav Karl August Påthammars hela firma, för han hade 
utvecklat den väldigt storartat, för medan Hybinette hade den, var den nog inte så 
stor. Men när Pålhammar var i sin glanstid, kan man säga, var det en mycket stor 
affar. 

I. Han hade filial också? 

T.R. Ja, jag får säga det att Pålhammar var, man kan nästan kalla honom halvgrossist, 
så stor och duktig var han. Just vid krigsslutet, då hade väl Pålhammar för stora 
lager inne och det sjönk i värde allting, så att Pålhammar kom på obestånd. Han 
kom inte på obestånd, så att han egentligen var ruinerad, men han hade i alla fall 
rätt dåligt ställt, kan man säga, fast han hade ju sin jord kvar, så att han behövde 
inte sälja så mycket. 

I. Och ni bodde i det här huset, som kallas för Lyktan, och som än i dag är ett 
mycket intressant hus? 

T.R. Ja, vi flyttade därifrån när jag var i 15-årsäldern. Sedan hyrdes det ut till diverse 
personer. Det var flera, som bodde där under korta tider. 

l. Etter 1915'> 

T.R. Ja, etter 1915, ja. På senare tid bodde ju också Mats Lindberg där. 

/Rydin, Tor.:. Rnslagssamlm~ 
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l. Men den här Lyktan, det berättas mycket intressanta saker om den? 

T. R. Ja, vi talade lite om spökerier och då ska jag tala om en historia, som jag faktiskt 
inte har talat om för några andra än mina närmaste, men det är icke ute i bygden 
på något sätt, därför att jag tyckte ju det, att det var mest lite genant att tala om 
sådana saker, för jag trodde att ingen skulle tro mig. 

Lyktan var rätt så stort. Det var sex rum och kök och vi disponerade hela huset. 
Jag sa till min mamma: "Kan jag inte få ett litet eget rum?" Det fanns på övre 
botten. Men mamma hon hade väl sina aningar, jag vet inte var hon har fått dem 
ifrån, men hon var mycket emot det där. Men som pojkar är envisa ibland, så 
tyckte jag att jag skulle ha ett eget rum och det var så förtjusande trevligt, det där 
lilla rummet, som vette åt söder. Jag hade utsikt ner över tomten och villa Alma 
och det var soligt och vackert på dagarna och jag tänkte att det där var så skönt 
att få ett eget rum. Jag låg där en natt och det gick ju bra, men sen, nästa natt, då 
hände det något underligt, att jag vaknade mitt i natten och jag var en frisk pojke, 
jag var inte mörkrädd och hade inga förutfattade meningar varken om spökerier 
eller nånting. Menjag tyckte det var så underligt attjag vaknade mitt i natten och 
jag hade ingenting på mig, men jag tog helt lugnt och gick upp och så bäddade 
jag om, jag stoppade om mig väl. Jag kunde inte somna med detsamma. Det 
blåste rätt bra ute och det regnade lite smått och var otäckt väder. Jag tänkte att 
det var väldigt skönt att ligga här och jag drog täcket hårdare omkring mig. Sen 
släppte jag täcket och skulle till att somna, då tyckte jag att täcket började glida 
och så höggjag tag i täcket, det var märkvärdigt, varför ska täcket glida av mig, 
då låg det kvar. Jag släppte det och skulle till att somna igen, då gled det åter 
igen. Jag tänkte, vad konstigt, har jag inte stoppat till det ordentligt, jag stoppade 
till och gjorde i ordning igen och börja på att bli lite smått arg, så jag höll i och 
tänkte, nu skajag sova, men det gick inte, utan täcket började på att åka. Jag 
tänkte att min syster hade varit framme, för hon var full i spratt, så att hon har 
naturligtvis bundit något snöre i här, men det var väl konstigt också, för hon var 
lite mörkrädd, men det var inte jag. Jag gick upp och tittade efter, och det fanns 
ingenting, men då stoppade jag om igen och höll fast i täcket. Så länge jag höll 
fast, så gled det inte, men så fort jag släppte, då började det på att åka igen. Då 
började jag lyssna och jag tyckte vinden, den tjöt så konstigt och då, faktiskt, 
började jag på att bli rädd och höll i förtvivlat och på försök så släppte jag igen 
och då börja täcket på att hasa av mig med förnyad fart. Jag tänkte att nu är fasen 
lös riktigt här och jag börja skrika och störta på dörren och mötte mamma i 
trappen. "Kom kom", skrek hon, förstås, ochjag nästan ramla ner för trappen 
och fick komma ner och de bäddade en säng nere. Sen tordes jag aldrig ligga där 
uppe, i det där rummet, mer. 

I. Hur gammal var du då? 

T. R. Ja, jag tror att jag var ungefår tolv år. Jag talade inte om det där för någon annan, 
men sedan när vi hade flyttat där ifrån och familjen J uberg bodde där uppe, så 
fick jag höra på omvägar att just Sven Juberg hade varit utsatt för något liknande. 
Och han var väl lika förtegen han som jag, så att det är väl inte många som vet 
om det där. Sedan byggdes det väl om där uppe och snyggades upp och ändras på. 
så att nu ser det inte ut som det gjorde förr. Nu är det ombyggt och mycket finare. 
så att de som bott där senare har väl aldrig upplevt nagot sadant. Det är det jag 
kan säga och det är mig fullkomli~:,rt oförklarligt. 

I. Vad sa mamma, när du kom ner? 

T.R. Ja, mamma var väl så där, att hon trodde nog på lite såna där saker, för hon hade 
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nog sett lite konstiga ting, så hon tyckte inte alls att det var märkvärdigt, utan hon 
sa så här: "Vad var det jag sa, det var inte alls nyttigt för Dig att ligga där. 
uppe", det var mammas kommentar till det hela. Hon hade liksom anat det. 

I. Berätta om Ditt sjömansliv? 

T. R. Det var våren 1921, jag var en ung pojke på sexton år och jag tyckte det skulle 
vara väldigt trevligt att komma ut på sjön. Då låg det nämligen tre roslagsskutor 
nere vid Åkersbro, för utrustning. Vi hade då skeppare Petrus Johansson, han 
hade en rätt ny skuta, som hette Sara. Den där skutan var lite modemare än de 
andra skutorna. Den var bl a. utrustad med en s. k. salongskajuta och den hade en 
mycket vacker blankskurad och fernissad ratt. De andra skutorna var mera 
gammalmodiga, jag tyckte inte de var så vackra. Så att det första jag gjorde så 
gickjag ju till Petrus och frågade om jag skulle kunna få bli gast på den hans 
skuta, men Petrus sa åt mig att du är nog lite för klen, för det är ett väldigt hårt 
arbete det här. Så att den gången gick det inte bra. Men jag var envis och gick 
över till skeppare Valfrid Andersson, till hans skuta som hette Davida. Han hade 
ingen gast, så han tänkte väl att det får gå som det går, så att jag vart i alla fall 
gast på Davida ochjag vart själaglad. 

Jag tror det var 1 april, då hade han målat och blankskrapat och tjärat och satt 
upp vimpeln, som de brukar göra vid första seglatsen och vi seglade ut i Saltsjön. 
Första lasten den tog vi vid Skeppsdal och den bestod utav ved, som vi skulle 
köra in till Stockholm. 

I. Vad hade de för last? 

T. R. De seglade ved, i allmänhet uppifrån Brottby, ifrån Hakunge och de seglade 
mycket för Danvikshems räkning. Ved då ifrån Hakunge och så lossade de vid 
Danvikshem. 

I. Hur mycket hade du betalt? 

T.R. Jag hade tjugofem kronor i månaden och det var inte mycket, menjag tänkte som 
så, att bättre det än ingenting. Det var ont om arbete och jag var ung och 
äventyrslysten och trodde att det skulle bli det stora äventyret. Jag var mycket 
spänd på det där och visste nog inte vad jag givit mig in på. 

Vi kom ut på kvällen till skeppsdal och jag bäddade i min kajuta och tyckte det 
var något gudomligt. Jag fick snart se på annat, för vid fyra-tiden, då skrek 
skepparen: "Opp nu gosse lilla och sätt på kaffepannan", Jaha, jag visste ju att 
man skulle lyda order, så det var bara till att koka kaffe och sen var det till att 
sätta igång att lasta ved. En sån där skuta lastar en I 7, I 8 famnar ved, en famn 
ved var då 4 kubikmeter. Det var inte latmansgöra att lasta en sådan på dagen. 

Sedan, när det var färdiglastat på kvällskvisten, gav vi oss iväg. Vi hade en god 
nordlig vind, så att vi sträckte på seglena och börja på och segla åt Stockholm till 
och det blåste så pass att min nyinköpta keps, den blåste i sjön. Men det var 
varmt om huvudet ändå, så jag tog det inte så hårt. Sen kom vi till Käppala på 
Lidingö och där lossade vi lasten, och skepparen fick frakter. Vi skulle frakta 
grustill Lidingö, och då gjorde vi ett verkligt bravurnummer, för vi seglade 
faktiskt sex laster i veckan ifrån Stavsnäs och in till Lidingö. Det var sannerligen 
ett hårt jobb. 

/Rydin. Tore. Rosla~ssamlin!-! 
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Den första lasten vi gjorde, den kommer jag väl ihåg, för att då hade mina ben 
svullnat upp, så att de var en halv gång till så tjocka som vanligt och det värkte 
bådeiannar och ben och rygg. Men man var ju ung och stark och träningsvärken 
gick ju snart över och så började vi på nästa last och jag vart mer och mer tränad 
och sen seglade vi omväxlande då, till och med jord och gödsel seglade vi också. 
Sista lasten skulle vi segla till Dalarö med rå björkved, men då höll inte kärran, 
utan den gick sönder mitt på landgången och jag ramla ner i lastrummet och 
vrickade foten så pass att jag måste ligga hemma i fjorton dagar. Då hade jag ont 
och var rådbråkad i hela kroppen och jag ville inte vara med Andersson längre. 
Det var för jobbigt. 

Men som jag ändå inte ville släppa sjömanslivet, så tänkte jag att de här bröderna 
Johansson, de var nog bättre, så nästa år ska jag nog försöka att komma med 
någon utav dem. Och det vart så bra, så att skeppare Petrus, han slog sig ihop 
med sin bror Josef och Johannes, den tredje brodern, han vart utan gast, med 
följden attjag fick följa med honom på hans skuta Alcea. Vi skulle segla ved 
ifrån Hakunge och till Danvikshem, som jag vill minnas skulle vi segla 975 
famnar ved och det var vi två skutor om. Jag var sjutton år och Johannes var nog 
tjugo, tjugoett, mycket ung och mycket trevlig, lite spelevink var han, kan man 
säga, och arbetstakten var inte fullt så hård. Så att jag mådde bra. 

Jag ska tala om en liten rolig episod bland allt arbetet. En kvälllåg vi vid 
Hakunge och så skulle man gör rent och snyggt ombord, sjömän är ju som bekant 
rätt renliga av sig. Jag skulle sopa lastrummet och kasta alla barkar och stickor i 
sjön. Det var en vacker sommarkväll, så att i solstrimman då, som kom väster 
ifrån, så sågjag en båt komma roende. Det satt en man där och rodde och han la 
till och det var en man ifrån ett utav torpena på västra sidan, där. Han var bekant 
med Johannes och han tänkte glädja honom med lite brännvin. Nu ska vi tala om 
det, att Johannes var en mycket skötsam pojke, han var inte van vid något 
brännvin eller något sådant och inte jag heller, för att jag var uppfostrad i ett 
religiöst hem, så att jag hade faktiskt inte smakat sprit, men förbjuden frukt 
smakar ju alltid bäst, så att jag tyckte det skulle vara väldigt intressant att smaka. 
Jag tror att det var samma förhållande med Johannes också och gubben han kom 
ombord och på gammalt roslagsmaner skulle vi ha kaffehalva. Jag satte på 
pannan och vi hade några bullar och så hällde vi ju i där, förstås. Jag var väldigt 
spänd på hur det skulle kännas att vara yr i huvudet, det hade jag aldrig känt förr. 

Jag satt och smaka på, den ena kaffehalvan efter den andra ochjag tyckte inte att 
det var så märkvärdigt det där, och gubben sa så här: "Nu gosse lilla ska du väl 
visa att du är en riktig karl, du ska väl lägga in en verklig mullbänk också". Han 
tog fram en dosa, men jag var ju rädd för det där, alldeles förskräckligt, men jag 
tyckte att jag skulle vara karl, i alla fall, för att han talade om att han hade flera 
döttrar och att jag skulle kunna ffi bli måg i huset och då kände jag mig väldigt 
karlaktig, så att jag tänkte, att det där ska väl smaka gott. Jag la in, ovan som jag 
var, så fastnade inte det där på läppen, utan vid nästa kaffehalva, då åkte ju det 
där snuset ner i magen och det var inte någon trevlig diet precis, men jag kände 
ingenting av med detsamma. Det gjorde man ju inte. Det var precis som om jag 
skulle ffi mer arbetslust. Jag hade inte riktit,1 sopat ur i lastrummet, så attjag 
tänkte att jag ska nog göra det där fårdit,1, jag kanske bli r lite beruskad, tänkte 
jag, och ut och börja på att skotta och jag skyfflade på för brinnande livet.. men 
sen tittade jag ut på sjön, jag tyckte att barken, den skulle flyta ikring, men det 
gjorde den inte, konstigt nog. Jag upp och titta och då befanns det, att jag hade 
öst gubbens båt precis alldeles full utav bark och spån så att det t. o. m. var råge 
på båten, men jag hade väl redan börja på att bli lite omtöcknad, så att jag tyckte 
att det där gjorde väl ingenting, men jag kunde inte fortsätta med det där, så jag 
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flyttade båten och flyttade den fram i stäven och förtöjde den fint. 

Sen gick jag ner igen och så fortsatte vi med kaffehalvan, men så sa Johannes, 
han börja också bli lite arbetsför, nu måste vi pumpa, så vi skulle upp och pumpa 
så gubben fick sitta för sig själv. Vi pumpa där, och pumpstången, det var en 
gammalmodig sak, som gick väldigt tungt, vi skulle hjälpas åt båda två. Det kom 
inget vatten, det var konstigt. Vi måste titta och då titta vi på oss själva, då hade 
vi bara gripit tag om pumpstången och det var knäna som böjde sig istället för 
varje pumptag, vi skulle ta. Då börja vi skratta, det här duger vi nog inte till och 
då gick vi ner. Gubben hade nog passat på, och tagit de sista suparna, det fanns 
inget kvar och det var kanske väl för oss, så att han sa, "nu måste jag nog hem till 
gumman, hon blir nog arg annars". Ja, vi hade ju ingenting att invända, 
brännvinet var slut, kaffet var slut, så att han fick ju gå och vi satt kvar, för att vi 
började bli lite knäsvaga, och ett, tu, tre, så hörde vi ett väldigt hoande utanför 
och vi tänkte att nu har han kanske slagit sig och ramlat ikull på något vis, så vi 
upp där och så såg vi bara ett par händer, som satt fast i relingen och vi rusade 
dit. Han låg nästan upp till under armhålorna i spat, och skrek, men vi tog friska 
tag och hala upp gubben på däck. Sen fick han ligga där en stund och rinna av. 

I. Varför hade han gått ner där? 

T.R. Båten hade ju stått där. Han visste var båten hade stått och där gick han i. Jag sa 
att det var ju synd om farbror det där, men nu skajag sätta båten till rätta. Jag 
gick efter båten och satte den på samma ställe och så grävde vi en grop för 
fötterna på honom och en där han skulle sitta och så fick vi ner honom i båten 
och sen sköt vi ut och lämna honom åt sitt öde. Vi kunde inte göra något mera. 
Jag vet inte hur han kom hem och inget om hans vidare öden. Sedan började både 
snuset och brännvinet att göra verkan, så att jag var rätt så sjuk och det var 
Johannes också. Jag kan säga det, att efter den där betan, så jag åtminstone, var 
absolut absolutist i en tre, fyra år efteråt. 

I. På tal om sprit, vet du någonting om spritsmuggling, om det har förekommit? 

T.R. Ja, det har det gjort och jag har själv varit med. 

I. Då kan du berätta? 

T.R. Jo, jag slutade på Alcea och kom till en annan en annan skeppare, som hade en 
mycket större skuta och den hade fjärdingsman Bergström. Han hade vedaffär 
och hade köpt in en gammal finnskuta, som hette Leo. Det var en tvåmastare, en 
stor skuta, och jag skulle få vara med på den och jag tyckte att jag blivit riktig 
storsjöman. Gunnar Bergström har avflyttat ifrån orten nu och har bosatt sig i 
Blekinge som jag vet. Han var skeppare på skutan och det första vi gjorde, så 
åkte vi till Margretelund och lastade ved. Den skutan var så stor, så den tog 60 
famnar ved och med det skulle vi segla till Stockholm. Jag tror att vi låg vid 
Nybroviken, där alla skutor låg och lossade ved. Medan vi lossade ved låg väl 
Bergström och gjorde affär och då kom den här skeppare Valdemar Andersson 
dit och ville ha en skuta och Bergström tyckte väl inte det var så roligt att vara 
redare längre, så han sålde skutan till Valdemar Andersson. 

Och nu kan vi ju tala om det, att den här Valdemar hade blivit fast för 
spritsmuggling. Han var en av de stora spritsmugglarna i Stockholms skärgård. 
Han hade blivit fast och han hade suttit inne i sex månader. Han var rätt så rädd, 

fJ{,·uin. Tore, Rnslagssamhng 
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när han började på den här seglatsen. Och jag som ett inventarium, fick ju följa 
med honom. När vi hade gjort några laster så tyckte han väl att förtjänsten var så 
dålig, så att han sa åt mig, så här att, "nu kan du ligga kvar här," vi låg vid 
stadsgårdskaj en, i närheten av Tegel viken, "när jag kommer tillbaks har jag nog 
lite sprit med mig, men du vet väl vad du ska göra, du måste hålla tyst," sa han. 
Ja, det var ju klart, det där var ju också ett nytt äventyr, det var ju så intressant. 
Ja, det vart nog intressant, det där, för ett tu, tre, så kom det en gubbe ombord. Vi 
låg inte vid kajen, utan vi låg straxt utanför och så sa gubben så här: "När du nu 
går iland och köper mjölk, då kan du ta det här," det var kvarter med sprit, "ta 
det här och så går du upp i gränden där uppe och så väntar du på mig." Jaha, jag 
rodde iland och hade kvartret i fickan, men när jag steg upp på kajen, så möttes 
jag utav en tulltjänsteman ochjag vart precis som stel i hela kroppen, menjag 
hade ju min mjölkflaska i handen, så att tulltjänstemannen, han bara gick helt 
förbi mig och jag var mycket förlägen och jag tänkte, det var fint det här och jag 
skyndade mig upp i gränden. När jag tittade mig om, då kom den gubben, som 
jag hade ratt kvarter utav, han kom också iland och då var tullaren på honom med 
detsamma och kände honom över hela kroppen, men han hade ju ingenting, då. 
Han måste släppa honom. Sen fick han kvarter utav mig, men jag fick ingenting 
för besväret och det var ju en liten besvikelse. 

Nu var jag ju med om åtskilligt mera, men jag vet inte om vi ska fortsätta med 
det. Vad tycker du? 

I. Det är ju preskriberat allt det där, så om du själv vill berätta, så berätta om det? 

T. R. Ja, så seglade vi åter en last och då låg vi vid Hornstull och så sa skepparen: "Du 
är så pass bra att räkna, att du kan sälja ved." Och jag kunde ju räkna vad veden 
kosta ochjag kunde skriva lappar och vi låg länge, för 60 famnar var ju mycket. 
"Nu far jag ut," sa han. Och sent en natt, då bankade det på kajutan och då kom 
skepparn hem, och i mörkret, vi låg lite avsides, så stannade en stor racer, som 
gjorde ungefår 25 knop. Det var skeppare Anderssons racer. Och det lastades ur 
dunkar. Vi hade stora skåp inne i kajutan och där lastades det in fullt utav svarta 
dunkar. Nästa kväll, då kom det några kumpaner ombord. De satt och gjorde 
avsmak och de gjorde upp sina affärer, men då hade jag fått syn på något annat. 

Det var en skeppare, han hade en mycket liten skuta, som också höll på med 
frakter. Skepparen, jag tror han hette Svensson, han hade en dotter, som jag 
tyckte bra om och vi hade beslutat att vi skulle träffas och jag sa till henne att 
hon kunde komma till mig, för jag får nog inte gå härifrån. Vi slog oss ner och 
höll om varandra bakom ankarspelet, så där satt vi och kuttra lite. Alldeles mörkt 
var det. Ett, tu, tre, så kom någon utav de där kumpanerna ut och så ställde de sig 
alldeles i närheten. Vi var tysta som möss och de sa att de skulle lura Anders 
ordentlig, när han kommer ner till Brandalssund så skulle de ta lasten och sticka. 
Det var kontentan utav det hela. Jag tänkte att nu måste jag var solidarisk med 
skepparn, så att när de där gubbarna hade gått och jag hade tagit farväl utav den 
där lilla flickan, så gick jag in till skepparn och tala om vad hans kumpaner hade 
sagt och nu ska Andersson vara på sin vakt." Det var bra det, gosse lilla, att jag 
fick veta det". 

l. Hur slutade det hela'1 

T.R. Det slutade nog bra for honom, men sen kom det en episod till. Det hände 
mycket. 

Vi sålde ved den dagen, för han funderade väl på, när han skulle gå ut för att 
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klara sig ifrån de där gossarna. På natten låg vi i våra kojer och det storma och 
blåste, det var i oktober, och vi fick höra ett förskräckligt skrik utanför och vi 
störtade upp och då sågjag en flicka, som hade hoppat i sjön och man såg det 
stora håret, som låg på vågorna och skvalpade ochjag sa att vi måste rädda den 
där flickan, och skepparn han var ju kvick, så vi i båten. Vi hade en sån där båt 
med vrickåra, så att vi vrickade ut och fick tag på flickan och jag fick ett stadigt 
tag i håret, tills jag fick tag i armen på henne och skepparn han manövrera båten 
och jag drog upp flickan i båten. Ja, så rodde vi ombord, då fick vi se en ung man 
komma med en fiollåda under armen , slängde fiolen på kajen och slet av sig 
överrocken och störta på huvudet rätt i sjön. Jaha, det där tyckte jag var fasligt 
dumt, nu fick vi en till att rädda. Det fanns ingen chans att göra det ifrån kajen, 
för jag tror att kajen var åtminstone två och en halv meter hög. Vi fick upp den 
unge mannen i båten också, så förde vi två stycken genomblöta individer upp 
och ombord på skutan. Vi tog in dem i kajutan och flickan var ju nästan 
stelfrusen, så vi fick klä av henne och hon fick lägga sig i skepparns koj. Men 
den mannen, han hade ju inte varit i vattnet så länge, så han kunde klara sig något 
så när själv. 

Sen kom ju poängen. Jag kokade kaffe och de fick varmt kaffe i sig och medan 
de drack kaffe, så hörde jag taktfasta steg på däck och två stora poliskonstaplar 
knackade på dörren och kom in ochjag undrade vad det skulle bli av det här nu, 
då. Jag höll masken och ställde mig med ryggen mot skåpsdörrarna, där alla de 
där stora svarta dunkarna låg, och låtsades alldeles oskyldig. "Vad försiggår här?" 
"ja. det är ett svartsjukedrama här," sa jag, "konstaplarna kan väl gå in och tala 
med skepparn, han är där inne. Vi har givit dem lite varmt, så de klarar sig," sa 
jag. Och de gick in och de förhörde och det var ju så att pojken skulle göra slut 
och flickan hon vart förtvivlad, så hon hoppa i sjön. 

L Det var ett parfolk? 

T.R. Ja, det var ett parfolk Jag hängde upp kläderna och spände upp en lina på däck 
och hängde upp alla kläder där, Vi hade både onämnbara och strumpor och linne 
och allting. Hon fick låna en overall utav mig och pojken en utav skepparen 

L Det var på natten 

T.R. Ja, det var på natten. Likadant med pojken, han fick låna en av skepparns 
overaller och sen skaffade polisen en bil och körde hem dem. Nästa dag, då kom 
pojken ner och hämta kläderna, då var de torra och jag fick, faktiskt, en liten 
dusör på fem kronor. Det var rätt mycket på den tiden. Jag var ju glad åt det. 

I. Hur gick det med spriten? 

T.R. Ja, den togs nästa natt, då plockades den ner i racern och så for skepparn i väg. 
Jag frågade honom sedan hur det gick. "Ja, jag hade andra kompisar nu, den här 
gången", sa han, "så nu gick det vägen". 

I. Seglade ni tillbaka till Roslagen efter detta? 

T. R. .la, vi lag vid Hornstull och sedan gjorde vi mycket andra laster ocksa. Vi skulle 
bl. a, segla upp hösalt till Örebro, när vi kom till Örebro, så befanns det att Leo 
var för stor. Den var för djupgående, den kom inte in. Nu har jag gått händelserna 
i förväg. Det här var ju så att det hände i oktober, men det har jag glömt bort att 

n<ydin, Tore. Rnslagssmnlinf! 
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tala om, det här hände vid midsommar. 

I. Före smuggelaffåren? 

T.R. Ja, före den. Skepparn hyrde då en flatbottnad pråm och så hade vi en liten 
bogserbåt. Vi bötjade klockan tre på midsommarafton, då lastade vi om l 00 ton 
salt. 

l. Hösalt? 

T.R. Ja, i den pråmen och det var mitt i stekande sol, så att man var nästan som 
glaserad, när dammet utav det där hösaltet kom på huden. 

I. Det var midsommaren före? 

T. R Ja, det var midsommaren före. Det var väl en tre månade före. 

I. Hur gick det med skeppar Andersson och hans spritsmuggling? 

T.R. Ja, det gick bra för honom. 

I. Men sedan, fortsatte han med detta? 

T.R. Ja, han fortsatte och han klarade sig. 

I. Och du mönstrade av? 

T.R. Ja, det gjorde jag. Jag måste tala om att när vi hade lastat om saltet och hade gått 
upp genom alla dessa, jag tror det var nio slussar, så kom vi ut i Hjälmare kanal 
och då var han utan olja. Andersson fick då se en traktor, som stod ute på gärdet 
och då var oljeproblemet löst, för det fick ju traktorn bestå med. Sen fortsätter vi 
rätt över Hjälmaren och då såg vi Örebro som i en dimma framför oss, så kom vi 
in i en smalare kanal, så blåste det upp, sidvind, och vi drev upp i leran och där 
vart vi stående .Dåligt om pengar hade han, för han hade ingen proviant, så då 
fick jag lära mig att svälta i tre dagar och inget vatten hade vi, så vi fick man 
dricka den där lervällingen, som var där. Då, efter midsommar, då kom en av 
Örebrobåtarna och slängde ut en tross, så att vi vart bogserade in till Örebro. 
skepparn fick komma in till mäklarkontoret och där fick han pengar, så att vi 
kunde få lite mat. Och sen var det att fortsätta att lossa de där l 00 ton salterna, 
men då gick det med kran, då var det lite lindrigare. Hans vidare öden sedan, de 
många, förstås, men det känner jag bara till genom attjag kände hans släktingar. 

I. Hans öden slutade lyckligt, hoppas jag? 

T. R Ja, han höll ju på med det där till han dog. 

Intervjuare: 
Glasmästare Tore Rydin intervjuades den 6 januari 1969 av Helga Gäfvert. 


