
Klas Gustav och hans bravader. 

Han ägde en liten pigge, en roslagsskuta, den var hälften så stor eller kunde bära hälften så stor last 

som en vanlig pigge men där måste man vara två man för att hissa segel. På den här lilla piggen 

kunde en man hissa seglet. Han bodde på Krogsholmen och hade en liten brygga där han kunde 

förtöja båten. Han seglade ensam och hjälpte folk med diverse saker, segla upp och hämta virke vid 

sågverket eller grus för gjutning.  

Nu hade han en ko på den där holmen, det var inte hans holme egentligen för den tillhörde Furusund. 

Han hade rätt att skörda på den där lilla holmen, så det räckte till en ko, och så fick han fiska runt 

holmen förstås. Förmodligen hade han ett avtal med Furusundsägaren och att han i stället för att 

betala ett arrende skulle han arbeta av i dagsverken. Så det gjorde han. I alla fall, den där kon var 

gammal, så han måste förnya den på något sätt. Då tog han en kalv och fostrade upp och lyckades så 

att det blev en ko av den. Men så måste han göra sig av med den där gamla kon för den var mager 

och dålig, men han ville inte bjuda ut den till någon slaktare här för att den var så dålig så han 

bestämde sig för att segla med sin lilla pigge in till Stockholm och göra sig av med kon där. Han fick 

ner kon i piggen och räknade med att han skulle göra en dag in till Stockholm, sen skulle han stanna 

där en dag och göra affärer med kon och så skulle han fara hem dagen därpå. 

Hemma väntade hustrun honom, men det kom ingen Klas Gustav. Ingen nästa dag heller och hon var 

orolig, men hon kunde ingenting göra, han kunde inte meddela sig, för det fanns inte telefon på den 

tiden. Hon gick och spanade ut över fjärden för att få syn på hans segel. Till slut kom han. När han 

landar vid bryggan så säger hustrun: ”Hur har det gått för dig Klas Gustav”. ”Nog har det gått, men 

pengarna är slut” sa han. Det blev ingen förklaring på hur det gått med försäljningen, och inte hade 

han väl fått mycket för kon. Och hon hade ju glatt sig för att få lite slantar. Han förtöjde lite enkelt 

och lämnade seglet i oordning. Han skulle gå upp till stugan och berätta för att senare gå ner och 

ordna upp det. 

Han var trött efter färden och lade sig och somnade. Hustrun tänkte inte på piggen, att den skulle 

förtöjas bättre som han brukade göra. Hon tittade på himlen och tänkte att det blir nog bra. Men det 

blev en hiskelig storm den natten. Piggen slet sig och när dom vaknade på morgonen var piggen 

borta. 

Då sa Klas Gustav att de måste ro ut och titta efter båten. Dom spanade mot Furusundshållet dit den 

borde ha drivit. Där är det mycket grynnor och nu är min pigge spolierat, tänkte han. Efter att ha rott 

runt hela Furusund letade dom vid Eknö, men ingen Pigge. Han berättade för alla han träffade att 

hans pigge var försvunnit. Sedan rodde han hem. 

Samma dag hade två norrörabor bestämt sig för att fara till Spillersboda för att handla virke, och dom 

hade känt igen piggen och förstått vems den var. Så dom stannade till vi Krogsholmen och gick upp 

och knackade på dörren. Dörren var låst och värdfolket var ute och letade efter piggen. Först visste 

dom inte vad dom skulle göra, men så sa en av dom här norröragubbarna: ”Jag har en krita här i 

fickan” och så tog han upp kritan och skrev på dörren: ”Klas Gustav Din båt ligger på vårt land Kom å 

hämt´an”. 

När Klas Gustav kom hem från den där roddturen då fick han se att det stor skrivit på dörren, men 

han kunde inte läsa och inte hustrun heller. Då sa hustrun: ”Vi far iland till Furusund till 



Tullinspektorn” för han hade ju hand om posten också. Han hade läst flera brev åt Klas Gustav 

tidigare. Det höll Klas Gustav med om, och så lyfte dom av den tunga dörren och lade den i 

roddbåten och rodde iland igen så de skulle få hjälp med det som stod skrivet. När dom kom till 

tullbryggan och stannade upp, gick Klas Gustav upp till Tullinspektorn och frågade om han vill läsa ett 

brev som han hade fått. Ja, sa Tullinspektorn det skall jag göra, var har du brevet? Ja om det bara var 

ett brev, men det är en hel dörr. Då var även han intresserad av vad det stod på dörren. Då läste han 

det här, ”Klas Gustav Din båt ligger på vårt land Kom å hämt´an”. Men vems land det var visste han 

inte. Det hade dom glömt bort att skriva eller om kritan tog slut, det vet jag inte.  

Då rodde dom hem till Krogsholmen igen, för nu hade de fått en hälsning från båten. Den fanns 

nånstans men var? Då ror vi över till Blidösidan och letar i alla vikar på östra sidan, sa Klas Gustaf ,nej 

där var ingen båt. Så hade han Söderöra förstås och skäret där. Men så spanade han över till Norröra 

och då fick han se på långt håll att det låg ett vrak där, kanske det var där. Nu var han väldig 

intresserad och rodde på. Och där låg båten, halv med vatten, segel och allting huller om buller. Det 

hade varit en annan vind just då när stormen kom som förde båten till Norröra förbi uddarna här.  

Där hade den kommit in på en sandstrand som var stenfri och låg illa tilltygad med segel och taljor. 

Då tänkte han, jag far iland till Norröra och pratar med gubbarna och ser om dom kan hjälpa mig. Och 

dom kom med plankor och drog ut båten när dom hade pumpat den läns. Sen riggade han upp seglet 

och innan kvällen kunde han hissa seglet och ta sig hem till Krogsholmen        

   

  

    

 

 

 

  


