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Texten fortsätter på nästa uppslag S

SMUGGLARLEGENDAR Förbudstiden öppnade möjligheter för finskfödde Algoth Niska. Plötsligt gick det att tjäna stora pengar på smuggelsprit. För Niska, som                               sökte äventyr, var det idealiskt. Under sin karriär jagades han av både tullen och Gestapo – men kom nästan alltid undan med ett nödrop.  Foto: TULLMUSEET

polismän på vakt. Inte heller de sover. 
Men de är mätta och dästa.

Tidigare under kvällen har mannen i 
hytten bjudit på en överdådig festsupé 
ombord. Ingenting har det sparats på – 
på bordet har stått idel läckerheter, som 
hummer, gåslever och kaviar, förstås med 
ädla drycker därtill.

Plötsligt tar mannen i hytten en klunk 
ur konjaksflaskan – och spyr på ett na-
turtroget sätt ut vätskan på golvet. Lite 
grämer han sig över att slösa med så 
fin konjak, men nöden har ingen lag.
Han påkallar sina väktares uppmärk-

samhet:
– Jag måste ha druckit lite för mycket, 

följ med mig till toaletten, sluddrar han.
De vänliga poliserna är inte sena att 

hjälpa honom. De följer honom intet ont 
anande till toaletterna på mellandäck.

Mannen i pyjamas går in på toaletten 
och låser dörren.

Genom fönstret därinne ser han att 
han räknat rätt.

Båten befinner sig bara några hundra 
meter från den lilla holmen Ledskär.

Tiden är inne.
Lugnt öppnar han dörren och följer, till 

synes mycket sömnig, med utan att säga 
något. Men på väg nedför trappan slår 
han plötsligt ut med armarna och vräker 
omkull de två poliserna.

Han vänder om, störtar uppför trap-
porna till övre däck – och tar ett språng 
upp på en låda som står vid relingen.

Förföljarna är nästan i kapp, men hin-
ner inte fram.

Med ett jättesprång flyger den pyja-
masklädde över relingen i en vid båge – 
ned i det isande kalla havet.

Hans kropp slår i vattnet och roterar 
våldsamt några varv innan han kommer 
upp till ytan igen.

Med kraftiga simtag sätter han av mot 
den lilla holmen, några hundratal meter 
bort. När han har kommit en bit vänder 
han sig om och ropar åt styrmannen på  
kommandobryggan:

– Stanna inte, kör bara på!
Algoth Niska har återigen undkommit 

lagens långa arm – även om tiden i frihet 
just den här gången ska bli ovanligt 
kort.

Otaliga är de historier som berät-
tats om smugglarkungen Algoth Niska, 
”Agi” kallad. Redan under sin livstid blev 
han en legendar.

Själv berättade han gärna om sina 
äventyr – och la ofta till ett och annat för 
att förgylla historien ytterligare.

Trots att han under många år levde 
som laglös ansåg han själv inte att han var 
någon förbrytare – han gav bara folket 
vad de hade rätt till.

Och många höll med honom.
Algoth Niska var i myndigheternas 

ögon en skurk, men en mycket omtyckt 
sådan. En skrävlare, ja, visst, men med ett 
stort hjärta.

Han var aldrig elak, aldrig våldsam. 
Tvärtom. Han var jovialisk och social – 

och lika populär i de fina salongerna som 
i fiskarstugorna ute i skärgården.

Där, ute på öarna i den finländska, 
åländska och svenska skärgården, ha-
de han alltid en fristad.
Där var hans hemmavatten.
Hos gummorna och gubbarna i fiskar-
stugorna kunde han alltid söka skydd.
I deras ögon var han en äkta hjälte.
Ytterskärgårdens Robin Hood har han 
kallats.
Men till skillnad mot Robin Hood tjäna-
de Algoth Niska själv stora pengar på 
sin verksamhet.
Pengar som tog slut lika snabbt som 
de kom in.
Algoth Niska var en snobb och gentle-

man. Han bjöd flott. Han ville leva gott. 
Njuta av livet, bo bra, äta gott och klä sig 
fint.

Men det var inte pengarna som drev 
honom.

Det var äventyret.

I 
den ljusa sommarnatten 
glider den finländska 
passagerarångaren von 
Döbeln fram över Ålands 
hav, på sin väg från 
Stockholm till Åbo.

Timmen är sen och nu, så här dags, 
är allt lugnt och tyst ombord.

Matsalongens och rökhyttens 
gladlynta och högljudda punsch-
farbröder har till sist vaggats till 
sömns i sina kojer.

Men inte alla passagerare sover, 
trots den sena timmen.

I en andraklasshytt på babords sida 
ligger en pyjamasklädd man vaken. I sin 
bädd har han gömt en flaska konjak. Nu 
ligger han på helspänn och väntar, me-
dan Ålands skärgård glider förbi utan-
för hyttfönstret.

Utanför hans hytt sitter två åländska 

Han var en charmör, en klädsnobb och en gentleman. Och född äventyrare.
Algoth Niska var 1920-talets okrönte smugglarkung.
Under spritförbudens och motbokens storhetstid smugglade den reslige finlands-

svensken tiotusentals liter sprit över Östersjön.
I mörker, storm och brottsjöar gäckade han både den svenska och finska tull polisen 

– och slank med list och fräckhet nästan alltid ur deras garn. Han var ständigt 
jagad av myndigheterna – men beundrad och omtyckt av folket. I deras ögon 
var han en hjälte.

Men Algoth Niska smugglade inte bara sprit.
Under Hitlertiden hjälpte han minst 150 judar att fly från Nazityskland. 

Över hela Europa jagades han av Gestapo. Men som svensken ”Ernst 
Ovesen” lurade Algoth Niska även nazisterna.

Följ med Aftonbladets Kerstin Nilsson på en spännande resa med äventy-
raren Algoth Niska, utskärens Robin Hood och Finlands svar på Schindler.

KERSTIN NILSSON
Reporter och nyhetskrönikör ● kerstin.nilsson@aftonbladet.se



4 Aftonbladet
Torsdag 23 juli 2009 5Aftonbladet

Torsdag 23 juli 2009

Niska flyr – då  
skjuter polisen

Åtta skott
träffar akter-
spegeln – två
genomborrar

aktertanken. Men 
allt går vägen.
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liv och spänning, vin, kvinnor och sång en sådan resa inne-
bär.  Någon känsla att han skulle stå utanför lagen har han 
inte.” Algoth Niska om smugglingens tjusning i ”Mina äventyr”.
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Historien om smugglarkungen Algoth 
Niska börjar 1917. Finland har just blivit 
självständigt från Ryssland och nykter-
hetsrörelsen har vunnit mark i Norden. 
Kraven på att stoppa – eller åtminstone 
ransonera spriten – blir allt hårdare.

I Finland införs spritförbud 1917. Det 
träder i kraft i början av juni 1919, samma 

år som i Norge. Sverige blir inte helt 
torrlagt. Vid folkomröstningen om 

spritförbud den 27 augusti 1922 
vinner nejsidan knappt – och 

något förbud blir det ald-
rig.

Däremot per-
manentas Ivan 

Bratts mot-
bok, 

som införts i hela landet redan efter första 
världskrigets slut 1918. Med motboken 
ransoneras spriten – hur mycket du får kö-
pa beror på om du är man eller kvinna, rik 
eller fattig. Den som är arbetslös, ung el-
ler kvinna och gift får ingen motbok alls. 
Som kvinna och ogift får du en, men din 
ranson blir betydligt mindre än män-
nens.

Men – varken förbud eller motbok släck-
er folkets törst.

Smugglarna är många – och kunderna 
ännu fler, på båda sidor om Östersjön.

M
orgonen har just 
grytt.
Vattenytan lig-
ger lugn och stil-
la efter nattens 
storm och rusk.

Då ekar ett skott genom
tystnaden.

Algoth Niska vaknar med 
ett ryck.

Efter nattens ansträng-
ande arbete ute till havs 

har han sökt lä med bå-
ten inne i en lång, 

grund vik i skärgår-
den utanför Hel-
singfors, kastat 

ankar och som-
nat.

Båten, Kick-
an II – döpt 
efter hans 
lilla dotter 
Magda, 
kallad 

”Kickan” 
– är li-
ten, 
men 
en av 
de 
ele-

gantaste och stiligaste båtar han någon-
sin kommer att äga.

Mahognyn skiner och alla detaljer av 
mässing och nickel glänser i solen.

Men hon är inte bara vacker, hon är på-
litlig och snabb också. Med sina 16 knop 
kan Kickan II med lätthet köra ifrån bå-
de tull och polis.

Och det kan behövas – gömd i maskin-
rummet och under bottenbrädorna lig-
ger nattens spritlast.

När Niska hör skottet far han upp. Di-
rekt får han syn på en stor tullbåt som 
spärrar halva vikmynningen.
Nu är goda råd dyra.
Algoth Niska är fångad i en fälla. Enda 

vägen ut är förbi tullbåten. Det ser omöj-
ligt ut, trots det bestämmer han sig för att 
göra ett försök.

Han halar in draggen, slår på motorn 
och tuffar sakta fram mot tullbåten. 
Några meter ifrån ställer han motorn på 
tomgång. Medan Kickan långsamt glider 
framåt ställer han sig i aktern och sysslar 
med flagglinan.

– Ge tusan i att hissa flagg och lägg bi, 
beordrar tullen.

I samma ögonblick ser tullarna om-
bord vem mannen i båten är. Algoth 
Niska kastar sig fram till ratten och 
ger full gas. Den vackra mahognybå-

ten stegrar sig och skär vattnet till 
yrande skum.
Tullbåten har inte en chans.
Medan Niska i full fart rundar den när-

belägna udden börjar maskingeväret 
smattra. Kulorna viner kring öronen på 
Algoth Niska, där han hukar bakom ratten. 
Mahognyflisorna yr och Kickan kränger 
häftigt vid den våldsamma giren.

Åtta skott träffar akterspegeln – två ge-
nomborrar aktertanken.

Men allt går vägen.
Faran är över – för den här gången.

Algoth Niskas karriär som smugg-
lare börjar av en slump. Innan förbuds-
lagen träder i kraft i Finland snubblar han 
över ett stort parti sprit.

Spritimportören herr Petsjikov, hov-
leverantör till de stora herrarna i Hel-
singfors, vill bli av med sitt stora parti 
innan förbudet börjar gälla.

Algoth Niska inser att här finns peng-
ar att tjäna. Han köper upp hela lagret av 
fin likör, konjak och whisky, och gömmer 
det på ett säkert ställe.

När spritförbudet träder i kraft 1919 
börjar pengarna strömma in – och Algoth 
Niska inser snart att han har ramlat över 
en guldgruva.

Under 1920- och början av 1930-talet 
blomstrar sprithandeln ute på havet.

Smuggelspriten kommer framför allt 
från Estland, Lettland, Polen och Tysk-
land, men även från länder längre bort.

Utanför Sveriges och Finlands territo-
rialvatten, på internationellt vatten, lig-
ger depåfartygen på rad och väntar.

Det är estniska, polska, tyska, grekiska, 
Panamaflaggade, turkiska och rumänska 
fartyg. Men även tjeckiska, ungerska och 
franska. Allt från gamla lastskutor och fis-
ketrålare till utrangerade örlogsfartyg – 
bara de flyter. Och alla är de fullastade 
med sprit.

Hit kommer de svenska och finska 
smugglarna i skydd av nattens mörker. 
Snabbt och effektivt och mot kontant be-
talning fyller de sina snabba motorbåtar 
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När Niska hör skottet far han upp. Di-
rekt får han syn på en stor tullbåt som 
spärrar halva vikmynningen.
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SLUMP Niska blir 
smugglare av en slump.
Före förbudet i Finland kom-
mer han över ett parti från 
en spritimportör – och inser 
att det finns pengar att tjä-
na. (Bilden är tagen 1919.) 
 Foto: PRIVAT

Obs! Bilden är ett montage.

”Som doften av stall och arena kommer en gammal cirkusclown att vidga näsborrarna i 
sällsamma lustförnimmelser, så spritter det till i en riktig smugglare vid tanken på en 
färd ut i höstmörkret mot  en skuta bortom tolvmilsgränsen med alla de möjligheter till 
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Smuggelgods lastas
om.  Foto: TULLMUSEET

NEGERPOJKE Spriten
lastades i svartmålade

plåtdunkar kallade 
”negerpoj-

kar”.
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När första 
världskriget bry-
ter ut lämnar Al-
goth Niska världs-
haven och åter-
vänder till Fin-
land. Han studerar 
navigation och av-
lägger styrmans-
examen.

Han blir på pap-
peret aldrig mer än 
styrman, men det 
är som ”kapten Nis-
ka” han kommer att 
gå till historien

1917 gifter han sig 
första gången, med 
Magda Aufrichtig, 
dotter till en berömd 
dirigent och själv 
musiklärare.

Året därpå föds
dottern Magda, ”Kickan” 
kallad – som kommer att uppnå 
en aktningsvärd ålder. Den 11 juni 
2009 ska hon fylla 91 år.

Men med tiden, när smugglingen tar 
fart på allvar, blir det problem i äkten-
skapet.
Fru Niska uppskattar visserligen 
pengarna hennes make inbringar på 
sina illegala affärer, men hon upp-
skattar inte att polisen titt som tätt 
kommer på besök.
Även om de oftast går därifrån med 
oförättat ärende.
Pengarna, som Algoth Niska gömmer 

i en barocklampa hemma i vardagsrum-

met i 
våning-
en i Helsing-
fors, hittar de
aldrig.

Karolina heter Niskas första 
smugglarbåt. Själv beskriver han henne 
som en korsning mellan ”fiskarbåt, bas-
fiol – och bondkamp”, en riktig arbets-
häst. ”Ful, men trogen”, enligt Niska.

Just därför passar Karolina också

HelsingforsStockholm

500 km

Viborg – här föddes Niska

S V E R I G E

F I N L A N D

Fortsättning från föregående uppslag S

Familjen, 1892. Lille Algoth sitter i mamma 
Hildas knä, trea från vänster. Foto: PRIVAT

Algoth Niska var med i Finlands OS-lag i fotboll under olympiaden i 
Stockholm 1912. Niska är inringad – den sjätte från höger. Foto: PRIVAT

20 meter långa Flyer blev Niskas 
favoritbåt. Foto: TULLMUSEET

Familjen, 1892. Lille Algoth sitter i mamma 
Hildas knä, trea från vänster. 
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Familjen, 1892. Lille Algoth sitter i mamma 
Hildas knä, trea från vänster. Foto: PRIVAT

Algoth Niska var med i Finlands OS-lag i fotboll under olympiaden i 
Stockholm 1912. Niska är inringad – den sjätte från höger. Foto: PRIVAT

20 meter långa Flyer blev Niskas 
favoritbåt. Foto: TULLMUSEET
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med ”negerpojkar”. Så kallas de tioliters 
plåtdunkarna, fyllda med 96-procentig 
sprit och svartmålade för att inte synas i 
mörkret.

Ungefär 40 öre litern betalar smugglar-
na för spriten – och säljer den för tio kro-
nor litern. Men då utspädd med minst två 
tredjedelar vatten.

R
edan dagen därpå är 
Kickan II lagad och 
mahognyn glänser 
igen.
Det är högsäsong 
och kapten Niska har 

inte råd att ligga stilla.
Tillsammans med sin lika äventyrli-

ge vän Canadian Jack – kallad så efter 
sin tid i Kanada – ligger han vid fiskare 
Axelssons brygga i Sibbo i östra Fin-
land.

De dricker grogg och väntar på mörk-
ret – då ska de gå ut till ett depåfartyg och 
hämta last.

När det är dags att ge sig av får de syn 
på en tullbåt, som ligger i lä bakom den 
närmaste holmen.

Smugglarna inser att de omöjligen kan 
ge sig av utan att tullarna får syn på 
dem.

Några groggar senare har Algoth Nis-
ka och Canadian Jack löst problemet.

De sätter igång att lasta sten i Axels-
sons fiskebåt ”Gamlingen”. Med båten 
nedlastad, som om den vore full av smug-

gelsprit, smyger de sedan försiktigt ut 
längs land.

När tullarna upptäcker båten sätter 
Niska och Canadian Jack full fart mot en 
hög udde längre ut.

Tre meter framför udden börjar ett tio 
meter långt undervattensrev.

Det vet smugglarna, men inte tullen.
”Gamlingen” stryker runt udden, för-
svinner för några ögonblick ur tullens 
synfält, men blir strax synlig igen. På 
en kurs så att det ser ut som om den 
gått rakt över revet.
Det går som planerat.
Ögonblicket senare smäller den stora 
tullbåten rätt på grundet.
I lugn och ro styr Algoth Niska och Ca-

nadian Jack tillbaka till bryggan, byter 
båt och far ut för att hämta spritlasten.

När Kickan några timmar senare åter-
vänder, fullastad med ”negerpojkar”, kan 
tullarna bara vanmäktigt se på när smugg-
larna, några stenkast därifrån, lastar om 
spriten till de väntande bilarna på land.

På morgonen kör Niska och Jack ut 
med Kickan och Gamlingen för att dra 
tullarna av grundet.

När båten är flott igen skakar befäl-
havaren ombord hand med smugglarna 
och tackar för hjälpen.

– Ingenting att bry sig om, svarar
Algoth Niska.

Och tillägger – med ett ”sardoniskt
leende”:

– Egentligen är det ju vi som borde 
tacka.

Lockelsen till havet och sjöfarten 
har Algoth Niska med sig redan från föd-
seln. Hans far, Ivar Alfred Niska, var sjö-
kapten och rektor för en sjöfartsskola i 
Finland.

Familjen är finlandssvensk och Algoth 
Johannes Niska, som föds den 5 decem-
ber 1888, i Viborg, en kuststad i Finska
viken, är yngst av fem syskon.

Det ovanliga med familjen är att alla är 
ovanligt musikaliska och konstnärligt be-
gåvade.

Äldsta dottern, Aina, blir danslärare. 
Ester, som även har en gudomlig sång-
röst, uppträder som skådespelerska.

Men mest berömd av syskonen blir 
äldste sonen Adolf. Som barytonsångare 
och skådespelare uppträder han på olika 
teatrar både i Finland och Sverige. Han 
är med i ett 20-tal Ernst Rolf-revyer, 
bland annat på Oscars i Stockholm.

På bioduken syns han i flera svenska 
filmer, som ”Blyge Anton”, ”Beredskaps-
pojkar” och ”Du gamla du fria”, där han 
spelar mot storheter som Edward Pers-
son, Nils Poppe, Karl-Arne Holmsten 
och Dagmar Ebbesen.

Mellanbrodern, Bror, blir även han 
skådespelare och uppträder på teatrar i 
både Sverige och Norge.

Minstingen, ”Agi”, går till sjöss.
Skolan är ingenting för honom.
Redan 1908, 20 år gammal, mönstrar 
han på sitt första segelfartyg.
Fartyget råkar i sjönöd och flera spo-
las överbord i en storm.
Algoth Niska klarar sig.
Några år senare ska han, 23 år gammal, 

bli känd i hela Finland – men inte som 
smugglare den gången.

Jublet bland de blåvita på Stockholms 
Stadion vill aldrig ta slut. Året är 1912 och 
sommarolympiaden hålls i Stockholm. I 
första omgången har Finlands OS-lands-
lag i fotboll just mött Italien. Matchen 
slutar 3–2 till Finland efter förlängning – 
därav jublet.

En av spelarna är en lång, blond två-
metersjätte – Algoth Niska. Han spe-
lar vänsterytter och har den här 
matchen gjort det avgörande målet, 
2–1, till Finland.
Även i andra omgången går det bra för 

Finland, matchen mot Ryssland slutar 
2–1. I semifinalen förlorar de blåvita dock 
mot Storbritannien och slutar fyra.

Men finnarna är glada ändå – så bra har 
de aldrig placerat sig i ett OS, varken förr 
eller senare.
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TallinnTallinnTallinnTallinn

På internationellt vatten kunde inte 
tullen komma åt transporterna. Därför 
mötte mindre transportfartyg upp 

utanför tullens verksamhetsområde och 
lastade ombord spriten i svartmålade tio- 
litersdunkar, så kallade ”negerpojkar”. Ibland 
stod tullbåtar och väntade vid landsgränserna 
ute till havs när de återvände.

2

RigaRigaRigaRiga

100 km

1. Spriten hämtades i hamnar utomlands 
– till exempel Riga. Den lastades på så 
kallade depåfartyg. Det kunde handla om 

tiotusentals liter. Depåfartygen kördes sedan 
utanför landets gränser till internationellt vatten.

1
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De mindre transportbåtarna tog lasten 
i land. Där lagrades spriten i vissa fall, 
i andra mötte lastbilar upp och distri- 

buerade spriten till andra mellanhänder eller 
direkt till kunderna.

3

Så gick smugglingen till

Källa: KRIGSARKIVET m fl. Grafik: DAVID NYMAN

då dricker man bara ur. Så enkelt är det. Det är inte förbjudet att dricka i lagen. Men att 
inneha. Och när man en gång har druckit ur ’innehar’ man inte längre.” .

Algoth Niska om det finska
spritförbudet i ”Mina äventyr”

1928 exporteras 
sammanlagt 9,5 
miljoner liter ren 

sprit från två 
hamnar – 

Gdansk och Kiel.

Den lilla lyckliga familjen Niska i slutet 
av 1910-talet, på en bild ur familjens 
arkiv. Foto: PRIVAT

Niska med sin hund på 1920-talet. På 
huvudet har Algoth Niska den prestige-
fyllda seglarmössan med emblemet 
”NJK”, Nyländska jaktklubben. Foto: PRIVAT

Tullen står 
helt maktlös

Texten fortsätter på nästa uppslag S

Fortsättning från föregående uppslag S

Niska med sin hund på 1920-talet. På 

Tullen står Tullen står 
helt maktlöshelt maktlös
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Den lilla lyckliga familjen Niska i slutet 

”NJK”, Nyländska jaktklubben. Foto: PRIVAT

Niska gifter sig med Magda Aufrichtig 1917. Foto: PRIVAT Niska på besök i Tyskland före andra världskriget. Foto: PRIVAT

”Alla restauranger i vårt land servera sprit som förut. Det känner alla till. Det är bara 
ordnat på ett annat sätt. Händer det någon sällsynt gång att man störes av ett alarm, ja, 

utmärkt att smuggla i – inte för ett ögon-
blick misstänker tullen att den där eländi-
ga skorven används för smuggling.

Med Karolina fraktar Niska många sprit-
laster från fartyg ute i Finska viken till un-
danskymda vikar och bryggor i trakten av 
Helsingfors.

Men en midsommarafton, på väg in från 
ett depåfartyg med sin kluckande last, 
sjunker Karolina – dagen till ära dekore-
rad med björkris – som en sten.

Som tur är lyckas Algoth Niska bärga de 
48 000 litrarna 96-procentigt ombord.

Kickan II, mahognyracern, är hans 
andra båt.

Men favoritbåten framför andra blir Fly-
er, ett 20 meter långt före detta ryskt kust-
bevakningsfartyg, som han köper 1921 till-
sammans med Canadian Jack och en an-
nan smugglarkompis, vid namn Kalle K.

Flyer är den ultimata smugglarbåten.
Här finns kojer för åtta man, en lyxig sa-
long – och skottsäkra visir som kan fäl-
las ned bakom styrhytten och akter-
spegeln.
Men det bästa är att Flyer med sina två 
8-cylindriga motorer kan köra ifrån vil-
ken tullbåt som helst. Hon gör 21 knop 
– tio mer än tullbåtarna kan prestera vid 
den här tiden.
Och ombord ryms med lätthet minst 
10 000 liter smuggelsprit.
Premiärturen går till Riga i Lettland, där 

9 000 liter ska hämtas.
På vägen hem blir de beskjutna av den 

estniska kustbevakningen. Men kapten 
Niska beordrar ”fullt fram i båda maski-
nerna!” – och de lyckas undkomma.

På finska sidan ligger dock tullen och 
väntar. En häftig skottlossning följer, men 
återigen lyckas Algoth Niska undkomma, 
efter att nästan ha kolliderat med en tull-
ångare.

Först kvällen därpå vågar de sig på ett 
nytt försök att närma sig den finska kus-
ten igen. Men tullen ligger kvar och vän-
tar.

Det slutar med att Algoth Niska med 
släckta lanternor smyger efter en tullång-
are in till Helsingfors – utan att bli upp-
täckt.

Så småningom får Algoth Niska ock-
så kontakt med smugglarna på svenska
sidan av Östersjön.

Här gör han bekantskap med ökända 
profiler i branschen, som ”Gräskökungen” 
Uno Österman och Lill-John.

Gräskö i Stockholms skärgård är något 
av ett smugglingscentrum under 1920- 
och 30-talen. Många år senare ska
Algoth Niska skriva i sin vän Uno Öster-
mans gästbok:
”Minns du den än, minns du den lyckliga 
tiden?”
Genom sina kontakter etablerar sig
Algoth Niska snart som smugglarkung 
även i Stockholms skärgård.
Han skaffar sig en lägenhet på Birger 

Jarlsgatan i Stockholm och hyr ett som-
marnöje på Norra Stavsudda – med butler 
och allt.

Här är tullarna gärna välkomna på kaf-
fe – om de har vägarna förbi.

Algoth Niska syns ofta på Stockholms 
finare krogar, alltid i centrum – och alltid 
med ett hov omkring sig.

Han har numera inte bara gott om peng-
ar – han har också fått många nya ”vän-
ner”.

Han anlitar Stockholms och Helsingfors 
bästa skräddare. Han är stilig, talför och 
vet att föra sig.

Med sitt belevade sätt, en nejlika i 
knapphålet och fickorna fulla av sedel-

buntar charmar han kvinnorna.
Äktenskapet med Magda Aufrichtig går 
i kras när dottern Magda bara är sex år.
Men Algoth Niska har fått smak för det 
goda livet, för vin, kvinnor och sång.
En kväll bjuder han in till fest på anrika 

Hotell Reisen i Stockholm.
Det bär sig inte bättre än att ”gästerna” 

i festyran slår sönder hela inredningen i 
restaurangen, bland annat de dyrbara tak-
kronorna.

Notan går på 36 000 kronor – en enorm 
summa på den här tiden, i dagens penga-
värde uppåt en miljon kronor – men
Algoth Niska betalar kontant, utan att 
blinka och önskas välkommen åter.

Tullen, polisen och kustbevakningen 
kämpar förgäves för att stoppa smuggling-
en. Trots att tjänstemännen många gånger 
riskerar livet ute till havs står myndigheter-
na maktlösa. Den sprit de lyckas ta i beslag 
är ändå bara en droppe i havet.

År 1928 exporteras exempelvis samman-
lagt 9,5 miljoner liter ren sprit från två ham-
nar – Danzig och Gdansk i Polen, samt Kiel 
i Tyskland. Hur mycket som samtidigt förs 
ut från Reval – Tallin – i Estland, Riga i 
Lettland och de andra baltiska hamnstä-
derna är det ingen som vet.

Samma år beslagtar den svenska tullen 
13 000 liter.

P
lötsligt hörs en
kraftig smäll. Stor-
seglets skot har 
gått av och seglet 
fladdrar på däck.
Gaffeln har brutits 

av, lätt som en tändsticka.
Ögonblicket efter händer sam-
ma sak med förseglets gaffel.

Skonaren Venus har totalt förlorat 
styrförmågan och driver manöverodug-
lig in mot Finska Viken.

Det blåser hård västlig vind.
Det är midsommar 1924 och Algoth 

Niska är på väg till Åbo från Svenska

Algoth Niska och dottern Magda – kal-
lad ”Kickan” – påpälsade för vintern. 
Magda lever fortfarande. Foto: PRIVAT
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Smuggelbåten ligger på Högmarsö i 
norra Roslagen och i ett hemligt lager i 
en sjöbod vid Lindalssundet finns smug-
gelspriten. Algoth Niska har skickat ut 
tre av sina kumpaner med Vaxholmsbå-
ten för att hämta båten, lasta ombord 
spriten och möta Niska på Värmdö före 
gryningen.

Men under middagen kommer hov-
mästaren fram till bordet.

– Telefon till kapten Niska, säger han 
sirligt.

I luren finns en av kumpanerna, en
söderkis med namnet ”Knutte”.

Han förklarar att de inte kan ge sig ut 
med båten i ovädret.

– Snötjocka, festårru, tjuvtjockt med 

flingor i luften, sirru, säger Knutte.
Algoth Niska ser ingen annan råd än 

att lämna värmen och glammet på kro-
gen och själv ge sig ut i snöstormen.

Han tar en taxi till Gregersboda där 
han möter de andra.

Tidigt nästa morgon anlöper de bryg-
gan på Värmdö. Isen har lagt sig och 
de får bryta en ränna för att komma 
ända fram. När Algoth Niska smyger 
upp till vägen hör han röster. Genom 
träden ser han ett helt tjog poliser.
Han blir upptäckt och polisen hittar de 

48 ”negerpojkar” som står kvar på bryg-
gan – 12 hann Niska få med sig ombord 
innan båten la ut i det skyddande mörk-
ret igen.

Två polismän räknar dunkarna på bryg-
gan. När de bägge två går upp för att rap-
portera fyndet till sin chef glider smugg-
larna tillbaka in till bryggan, lastar om-
bord alla dunkar igen – och försvinner.

”Två timmar senare satte vi ’negerpoj-
karna’ i land på ett annat ställe nära in-
till. Sålunda säkrades julbrännvinet och 
glöggen för en del av det svenska folket, 
som icke åtnjuta motboksinnehavarens 
tryggade ställning” ska Algoth Niska
senare skriva i sin första memoarbok, 
”Mina äventyr”

Algoth Niska är efterlyst av poli-
sen både i Sverige och Finland, men gång 
på gång lyckas han rymma.

1926 grips han och häktas av polisen i 
Mariehamn på Åland, men får bo kvar i 
sitt rum på legendariska ”Socis” – Socie-
tetshuset – i samma hus.

Timmarna innan han ska föras ombord 
på båten till Åbo för att ställas inför rätta 
hoppar han ut genom ett fönster på hotel-
let, kastar sig på en cykel och försvinner.

Natten tillbringar han bland ormbun-
kar och i ett höfyllt badkar i det förfallna 
badhuset, innan han morgonen därpå 
skjutsas av sina vänner till en bonde på 
norra Åland.

Där njuter han tre veckors skön semes-
ter som ”konduktör Nordberg” från Hel-
singfors.

Texten fortsätter på nästa uppslag S

STAMMIS PÅ KROGEN Algoth Niska har gripits av Dalarötullen den 12  mars 1930, men får trots det avnjuta ett läckert smörgåsbord på Dalarö klubbhus tillsammans med en av sina kumpaner, storsmugglaren Thomas Nielsen – och en tullare.
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Fortsättning från föregående uppslag S

”Riksdagsmännen dricka, domarna dricka, häradshövdingarna dricka, råd-
stuvurättsvaktmästarna dricka, polismännen dricka, tullen dricker också, 

studenterna dricka, kvinnorna dricka, till och med skolbarnen. Alla dricka. 
Alkoholen är död, leve alkoholen!” Algoth Niska i ”Mina äventyr”.

Niska syns ofta 
på Stockholms 
finare krogar,

alltid i centrum
– och med ett hov 

omkring sig.

Smugglarkungen Algoth Niska med några glada kamrater. Foto: TULLMUSEET

Högarna. Han har 5 000 liter 96-procent-
ligt kvar på däck, som han hoppas att han 
ska få sålt hemma i Finland.

Till sist får han igång hjälpmotorn och 
kan tuffa vidare.

Men nästan mer än vädrets makter 
räds Algoth Niska tullen.

Han har ingen lust att kasta sin dyr bara 
last över bord. För att lura eventuella 
tullbåtar beordrar han sin lilla besättning 
ombord att, med hjälp av målarfärg och 
pensel, döpa om ”Venus” till det mer 
tyskklingande ”Carita”.  Under det nya 
namnet i aktern målas den nya hemorten 
dit, ”Cuxhaven”.

Så hissas den tyska flaggan.
Mycket riktigt dyker en tullbåt så små-

ningom upp.
”Negerpojkarna” på däck täcks med 

det nedrasade storseglet.
Algoth Niska tar själv emot tullarna 

och konverserar dem artigt på tyska – 
han är den ende ombord som kan språ-
ket.

Men en av tulltjänstemännen vänder 
sig till en besättningsman och frågar – på 
stapplande tyska – vilka de är 
och vart de är på väg.

– Watt frem progigens ho-
lidaj altabrin, svarar be-
sättningsmannen och ler 
brett.
Tulltjänstemannen ser för-
virrad ut, men vänder sig 
till sin chef och säger:
– Den här måtte vara från 
Sydtyskland, de har ett så 
grötigt uttal, att det är 
omöjligt att förstå.
Tulltjänstemannen vän-

der sig istället till den be-
sättningsman som, sittande 
på några fulla spritdunkar, 
lappar seglet.

– Ist das lappen alte Segel 
eine schwere Arbeitung? 
(Är det tungt jobb att laga 
ett gammalt segel?) frågar 
tullaren.

– Wat il kistela fashta 
gurna, svarar mannen och 
viftar med sin nål.

Ingen, inte ens han själv vet vilket 
språk han talar.

Då ger tullarna upp – och stiger tillba-
ka ombord i sin egen båt.

Samma kväll är det fest ombord på 
smugglarskeppet – som får tillbaka sitt 
gamla namn.

Algoth Niska beordrar en av sina män 
att kliva ut på klyvarbommen och krossa 
en flaska Henckel Trocken mot skutan – 
och döpa henne till ”Venus” igen.

Röda mattan är utrullad på Salu-
torget i Helsingfors. 

Det är den 21 augusti 1924 och nere vid 
Salutorgskajen ligger det svenska kunga-

skeppet. Gustav V är på stats-
besök i Finland, tillsammans 
med drottning Victoria.

På Salutorgskajen tas de 
emot av Finlands nyblivne
president Relander och en
jublande och flaggviftande 
folkmassa.

Hela Salutorget vimlar av 
folk och alla stadens polisstyr-
kor har beordrats till platsen.

Det vet Algoth Niska – som 
har tänkt ut sin plan i detalj.
Medan orkestern spelar
nationalhymnerna glider han 
in med sin båt i hamnen,
bara 200 meter därifrån, och 
lastar en stund senare ostört 
över spritlasten till en vän-
tande bil.
Ingen märker någonting.

Med tiden får tullen lite 
snabbare båtar.

Men smugglarna är alltid 
steget före. De ändrar bara tak-
tik.

Ett sätt att frakta spriten är 
att lasta den i så kallade sprittorpeder, 
långsmala burar, tillverkade av vinkel-
järn, De kan rymma uppåt 50 ”negerpoj-
kar”, det vill säga 500 liter. En rätt avvägd 
torped sjunker om den ligger stilla i vatt-
net, men flyter lätt upp och håller sig pre-

cis under ytan när den bogseras efter bå-
ten.

I bogsertampen fäster smugglarna 
långa linor med flöten, intill flötet sitter 
en jutevävsäck med en stor klump grov-
salt.

När tullen kommer är det bara att ka-
pa linan till torpederna, så sjunker de. Me-
dan tullarna letar smälter saltet, och i si-
nom tid – när tullarna redan för länge se-
dan gett sig av – stiger flötena upp till ytan 
igen och torpederna kan bärgas.

En gång får Algoth Niska, som har fått 
motorproblem, bogserhjälp in till kusten 
av en tullbåt – tullarna anar inte ens att 
det bakom båten hänger sex fullastade 
sprittorpeder.

K
ring bordet råder en 
munter stämning.
Det är kort före jul 
och ute faller snön 
ymnigt.
På krogen i Stock-

holm bjuder Algoth Niska sin 
vana trogen några vänner på en 
läcker supé.

I kristallglasen bjuds det vin, champagne 
och konjak och stämningen är hög. Tidigt 
nästa morgon ska ett parti på 600 liter sprit 
levereras till en brygga på Värmdö.
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SOV MED PISTOL 
UNDER KUDDEN

Fortsättning från
föregående uppslag S

Texten fortsätter
på nästa uppslag S

I de ihåliga  pen-
norna stoppas 

små ihoprullade 
lappar med

instruktioner
inför flykten.

Men under tiden på Åland 
har han träffat en ung flicka. 

Polisen har henne under be-
vakning och skuggar henne till 

Algoth Niskas gömställe i Tengs-
öde.

Återigen rymmer han, mitt i nat-
ten, i bara nattskjortan, med kulor-
na visslande runt öronen. Men 
den här gången har Algoth Niska 
otur – han snubblar på en harv 
och får en pinne rakt i knäet och 
en annan i höger fot.
Han ramlar ned för ett stup och 
vrickar vänster knä.
Hos en fiskarfamilj blir han om-
plåstrad och får brännvin och 
kläder.
På natten ror han ut till ett skär, 
men där grips han nästa dag av 
polisen.
Ett år sitter han i fängelse i Åbo.

Vintern 1927 är han ute igen.
Samma år träffar han den unga 

vackra Celia i Mariehamn – 
samma flicka som i juli 1928, 
blott 20 år gammal, ska bli hans 
andra hustru och mamma till 

hans andra barn, sonen Jack.
Men familjelyckan blir inte långvarig 

den här gången heller.
En kort tid efter att han släpps ur fäng-

elset inträffar en händelse som i många år 
ska förfölja Algoth Niska.

På kvällen den 18 mars 1927 är Algoth 
Niska tillsammans med ett par åländska 
vänner på väg hem från sitt eget depå-
fartyg ute i Östersjön. För en gångs skull 
har de ingen sprit ombord – förutom den 
i grogglasen.

Men en tullbåt får syn på dem och läg-
ger sig jämsides.

Smugglarbåten kör lugnt vidare. Men 
så – enligt Niska själv – gör tullbåten en 
häftig gir framför hans båt. Kollisionen är 
oundviklig.

Algoth Niska rammar tullbåten mid-
skepps och vattnet börjar forsa in genom 
det stora hålet i bordläggningen.

För att tullbåten inte ska sjunka sätter 
Algoth Niska full fart framåt – med tull-
båten fastkilad i fören – tills 

de kommer in på grunt vatten och båten 
är i säkerhet.

Men det hjälper inte.
Tullarna menar att Algoth Niska med 

vett och vilja kört på tullbåten och han 
åtalas för avsiktligt vållande av kollision 
och överfall på tjänsteman i ämbets-
utövning.

Rättsprocessen – som blir omdiskute-
rad och går ända upp i Högsta domstolen 
– drar ut på tiden.

Först frikänns Algoth Niska, men så 
småningom fastställer Högsta dom-
stolen hovrättens dom och han döms 
till ett och ett halvt års fängelse – ett 
justitiemord, ska Algoth Niska själv 
hävda resten av sitt liv.
Algoth Niska lever nu ett liv på flykt, 

med pistolen under huvudkudden. Han 
flyr till Sverige och kommer på julafton 
1930 till Stockholm.

E
tt lager i motorn har 
brunnit och båten har 
sprungit läck.
Med en presenning 
som segel och en
nödmast av en åra och 

några båtshakar försöker
männen ombord rida ut den
annalkande stormen.

En man pumpar, medan en annan öser, 
men vattnet bara stiger.

Algoth Niska är på väg från Mariehamn 
till Estlands huvudstad Reval – numera 
Tallinn. Polisen i Finland har begärt ho-
nom utlämnad från Sverige och han ser 
inget annat val än att fly.

Motorbåten Svea har tidigare tillhört 
smugglarkungen Kolka.

Men ovädret och haverier tvingar Al-
goth Niska och hans kumpaner att söka 
nödhamn vid Björkskär, en av kobbarna i 
Villinge skärgård, halvannan mil nordost 
om Dalarö.

I en obebodd stuga torkar de sina klä-
der och äter ett skrovmål med tillhöran-
de drycker, innan de stärkta går ned till 
vattnet för att reparera båten.

Där väntar Dalarötullen, under ledning 

av befälhavare Ohlsson.
Tullarna har fått syn på den ståtliga grå-

målade jakten och anat oråd. Niskas fyra 
kumpaner grips nere vid stranden: Algoth 
Niska hittas under en stor gran uppe vid 
huset – de långa benen som sticker ut
avslöjar honom.

Algoth Niska förs till Dalarö tullstation, 
där ”fångsten” väcker stor uppståndel-
se. ”Spritkungen Niska har mött sitt 
öde i Dalarö skärgård” lyder rubriken i 
Dagens Nyheter morgonen därpå, den 
13 mars 1930.
Algoth Niska behandlas väl av den 

svenska tullen. På klubbhuset får han och 
en av hans kumpaner, den danske stor-
smugglaren Thomas Nielsen, njuta av ett 
dignande smörgåsbord och skåla i både 
pilsner och grogg.

Det enda som möjligen stör trivseln är 
att en tullare sitter med vid bordet – utan-
för patrullerar ett halvt dussin.

Vid matbordet låter sig Algoth Niska 
villigt intervjuas.

– Det gäller att göra det bästa av situa-
tionen, säger han till Dagens Nyheter.

Han trivs i rampljuset – trots fången-
skapen.

Utlämningen till Finland dröjer.
Algoth Niska sätts i häkte i Stockholm. 

Där planerar han sin rymning.
Genom att byta reservoirpennor med 

sina besökare i häktet kan han få ut med-
delanden till sina vänner. I de ihåliga

pennorna stoppas små ihoprullade lappar 
med instruktioner inför flykten.

Algoth Niska vill ha en universalnyckel, 
som passar både hand- och fotbojor, 
ett bågfilsblad och en påse med snus 
och en med vitpeppar – snuset ska han 
vid behov använda att gnugga i ögonen 
på en vakt, vitpepparn ska få polishun-
darna att tappa spåret.
När utlämningen – som ska ske med båt 

till Åbo – närmar sig, ber Algoth Niska att 
få skicka sin överrock, sin paletå, till 
skräddaren för lagning, tvätt och press-
ning. Hans eleganta klädstil är känd även 
hos polisen och hans något udda begäran 
möter inga hinder.

I överrocken syr skräddaren in rym-
ningsutrustningen i små lönnfickor.

Den 4 juni lägger passagerarångaren 
”von Döbeln” ut från kajen i Stockholm.

När Algoth Niska går ombord får han 
sin överrock.

På kajen står fullt av folk och i ett galg-
humoristiskt infall ropar Algoth Niska en 
hälsning och ett tack till Gustav V – för 
gästfriheten på Långholmen.

När den pyjamasklädde mannen 
kommer i land på Ledskär ser han att den 
stora passagerarbåten trots allt har stan-
nat. En bemannad livbåt hänger i däver-
tarna och firas strax ned i sjön.

Barfota ilar han iväg över skäret och 
gömmer sig på det enda ställe som bjuds 
på den kala holmen – i ett tätt busksnår.

Där ligger han och huttrar i sin våta
pyjamas, medan manskapet söker igenom 
den lilla holmen, dock utan att hitta
honom.

Efter en stund återvänder livbåten till 
von Döbeln. Kvar på holmen lämnas de 
två åländska poliserna som vakt.
Men kumpanerna som skulle hämta 
honom här med båt, enligt instruktio-
nerna i reservoirpennorna, syns inte till.
Algoth Niska inser att vännerna har
svikit honom.
Nästa dag kommer Mariehamnspoli-

sen. Med sig har de polishunden Hukka – 
en gammal bekant till Algoth Niska – och 
det dröjer inte länge innan schäferhunden 
nosar upp honom.

Vitpepparn använder han aldrig.

Algoth Niska var 
en av flera stors-
mugglare. Under 
sin tid på de nord-
iska vattnen fick 
han flera smugg-
larvänner – på 
många av bilder-
na från den ti-
den stojas och 
skämtas det. 
Och dricks, för-
stås.  Foto: PRIVAT,

TULLMUSEET

Texten fortsätter
på nästa uppslag 

Algoth Niska rammar tullbåten mid-
skepps och vattnet börjar forsa in genom 
det stora hålet i bordläggningen.

För att tullbåten inte ska sjunka sätter 
Algoth Niska full fart framåt – med tull-
båten fastkilad i fören – tills 

I en obebodd stuga torkar de sina klä-
der och äter ett skrovmål med tillhöran-
de drycker, innan de stärkta går ned till 
vattnet för att reparera båten.

Där väntar Dalarötullen, under ledning 

Algoth Niska sätts i häkte i Stockholm. Algoth Niska sätts i häkte i Stockholm. 
Där planerar han sin rymning.Där planerar han sin rymning.

Genom att byta reservoirpennor med Genom att byta reservoirpennor med 
sina besökare i häktet kan han få ut med-sina besökare i häktet kan han få ut med-
delanden till sina vänner. I de ihåligadelanden till sina vänner. I de ihåliga

en gammal bekant till Algoth Niska – och 
det dröjer inte länge innan schäferhunden 
nosar upp honom.

Vitpepparn använder han aldrig.

Algoth Niska var 
en av flera stors-
mugglare. Under 
sin tid på de nord-
iska vattnen fick 

LASTAS OM När spriten kommit i land, lyckligt och utan tullbesvär, lastades den om i bilar för att sedan transporteras vidare in till sin destination. Foto: TULLMUSEET
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Epilog
Under Vinterkriget och Fortsättningskriget 
mellan Finland och Ryssland under andra 
världskriget var Algoth Niska hemlig agent. 
Som spion åt finska underrättelsetjänsten 
reste han runt i Tyskland och de ockupera-
de länderna, bland annat i Estland, Lettland 
och Litauen, för att undersöka vad man från 
finsk sida kunde göra för att hjälpa till och 
rapporterade hem. Återigen agerade han 
under namnet ”Ernst Ovesen”.

Under efterkrigstiden, när bristen på mat-
varor var stor, smugglade han kaffe, smör, 
socker och choklad, men även människor 
och valuta, på sina resor över Bottenhavet.

Efter kriget försökte Algoth Niska förverk-
liga sin dröm om att segla jorden runt. 
Med segelskutan Fennia la han ut från Utö 
i Stockholms skärgård den 12 december 
1945, men resan tog slut redan i Köpen-
hamn – efter några månader.
När det visade sig att det fanns norska na-

zister ombord, som Algoth Niska åtagit sig 
att segla till Sydamerika mot betalning, 
greps han av norska polisen och blev efter 
elva veckor i häkte utvisad ur Norge.

Sina sista år levde Algoth Niska fattig 
och sjuk i Helsingfors, där han bodde på an-
språkslösa resandehem.

1953 gav han ut andra delen av sina memo-
arer, ”Över gröna gränser”, om sin tid som 
människosmugglare. Samma år drabbades 
han också av en hjärntumör.

Han opererades, men det hjälpte inte. 
Han tappade tal- och rörelseförmågan 
och dog till sist på sjukhuset i Helsing-
fors den 28 maj 1954, 65 år gammal.
Innan han dog fick han ett kort av hustrun 

till Finlands dåvarande president, Alli Paa-
sikivi.

Vid begravningen på Helsingfors San-
dudd höll judiska församlingens äldste ett 
tal, där han prisade Algoth Niskas insats för 
judarna i Nazityskland.

På en hedersplats i biblioteket vid Jerusa-
lems universitet ska i dag hans bok ”Över 
gröna gränser” stå.

Algoth Niska dog utfattig – men ovanligt 
rik på minnen.

Året är 1950 och Al-
goth Niska opereras 
för sitt magsårpå sjuk-
huset i Köpenhamn. 
Fyra år senare är hans 
äventyr slut för alltid.

Foto: PRIVAT

”Jag är fattig som en kyrkråtta, vilket naturligtvis inte ger någon smickrande 
bild av min affärsskicklighet. Men har jag någonsin skrutit med att ha varit
någon affärsman? Nej, det har jag inte gjort. jag har varit med om att enbart på 
grund av äventyrslust och glädje, få leva ett fritt, icke-vardagligt liv.”
Algoth Niska

Besök Tullmuseum, Alströmergatan 39 i 
Stockholm.
Där pågår till och med augusti utställningen 
”Bremer och Niska” om storsmugglarna Al-
goth Niska och Ernst Bremer, hans motsva-
righet på svenska västkusten.
Tullmuseum har öppet tisdag, onsdag, sön-
dag klockan 11–16.

Ladda ner och lyssna

Mer Algoth Niska

Ladda ner ”Brotten som skakade Sverige” till 
din mp3-spelare. Gör så här:
✔ Gå in på www.aftonbladet.se/brotten.
✔ Klicka på länken vid det avsnitt du vill hämta.
✔ När du laddat ner ljudfilen till din dator flyttar 
du över den till din mp3-spelare med hjälp av 
usb-kabeln. Osäker? Läs manualen till din 
mp3-spelare.

Fortsättning från föregående uppslag S

En ung Niska.
Foto: PRIVAT

Smugglarkungens

   sistahamn
På sin 43-årsdag den 5 december 1931 

är Algoth Niska åter en fri man. Han tar 
båten till Sverige för att vila ut och på 
Centralhotellet i Stockholm tar han 
emot grattistelegrammen.

Hans spritsmugglarkarriär är slut och 
han bestämmer sig för att skriva ned si-
na minnen. Boken, ”Mina äventyr”, 
kommer ut samma år.

I present från Stockholmssystemet 
får han en motbok i franskt skinn-
band – med förhoppningen att han i 
fortsättningen ska köpa sin sprit på 
systemet.
Året därpå upphävs spritförbudet i 

Finland, men det är andra världskrigets 
början 1939 som definitivt sätter punkt 
för spritsmugglarnas storhetstid.

Men det finns annat att smuggla.
Nya äventyr lockar.
I Nazityskland, året innan kriget bry-

ter ut, får Algoth Niska åter användning 
av sina talanger.

I 
en liten by i Tyskland sit-
ter en mamma och hen-
nes fyra döttrar och syr 
trikåer och cirkuskläder 
för brinnande livet.

Om bara några dagar ska de 
lämna landet, som ”The Flying Trapeze 
Queens”, tillsammans med sin cirkus-
direktör, Mr John Silver – eller ”Señor 
José”, som han kallar sig, managern och 
ledaren för den lilla gruppen.

I en hyrd gymnastiksal låter sig säll-
skapet intervjuas och fotograferas – 
mamman och flickorna i trikåer och 
magnifika plymer och Señor José i svart 
frack och vita manschetter.

Villkor är att de själva får kopior av 
bilder, förstorade och försedda med rätt 
text.

Allt är förstås bara ett påhitt.
Mannen i familjen, den judiske

affärsmannen och miljonären Paul 
Stäuder, har redan fått hjälp av Algoth 
Niska att fly från Tyskland med flyg 
från Berlin och befinner sig nu i Rio de 
Janeiro i Brasilien. Nu måste hans
familj, som Algoth Niska gömt hos olika 

vänner i den lilla byn på landet, räddas 
och det kvickt.

Från Göteborg får Algoth Niska veta 
att en större cirkus är på besök i staden 
– och får en idé.

Han talar med cirkusdirektören, som 
också är jude, och kommer överens 
om att fru Stäuder och hennes dött-
rar ska resa till Göteborg som artis-
ter vid cirkusen.
På ett litet sjukhus i Schweiz, där 

cirkusen nyligen uppträtt, hittar 
Algoth Niska en judisk överläkare, 
som skriver en påhittad räkning för 
fem trapetsartister, som vårdats på 
sjukhuset för svåra skador i sam-
band med en olycka.

Mamman i familjen ska spela 
huvudrollen, liggande på en bår 
med skallskada och brutet lår-
ben.

Hennes döttrar ska bara ha 
smärre skador.

Själv ska han uppträda 
som Señor José.

När de går ombord på tå-
get har de mängder med cir-
kusutrustning med sig, ringar, 
bollar och kappsäckar. På tull-
stationen spelar den yngsta 
dottern, den bedårande vackra 
Magda, 16, en liten melodi på 

munharpa – och planen går i lås.
En stund senare sitter hela familjen, 

inklusive Señor José, med sitt stora
bagage på färjan till Danmark.

Ingen anar att den stora bollen av 
gummi, som Magda hela tiden håller i 
handen, innehåller smycken och andra 
rikedomar för nästan fyrahundratusen 
mark, bara den.

Utsmugglingen av familjen Stäuder 
blir människosmugglaren Algoth
Niskas stora bravurnummer.

Totalt hjälper han 151 judar att fly
undan koncentrationslägren innan 
andra världskriget bryter ut. 

En av hans vänner har en älskarinna 
på länsstyrelsen i Helsingfors – genom 
henne kommer Algoth Niska över
oanvända finska pass. För varje pass
betalar han motsvarande en halv folk-
skollärarlön i dåtida pengar.

På ett hotell i Berlin inrättar han sitt 
högkvarter. En polsk, näst intill geni-
al, stämpelförfalskare i staden ord-
nar alla stämplar som behövs.
En del av flyktingarna sänder Niska 

iväg med flyg från flygfältet Tempelhof 
i Berlin, men de flesta skickas med tåg – 
för vidare färd till Holland, Belgien, 
Frankrike, Danmark och Sverige.

Givetvis tar Algoth Niska betalt, bra 
betalt, det sticker han aldrig under stol 

med. De flesta han hjälper är rika, 
men de som är fattiga slipper betala 
– dem hjälper han ändå.

Flyktingarnas pengar och förmö-
genheter smugglar han själv ut i sitt 
bagage under sina täta resor mellan 

Berlin och Danmark. Allt place-
rar han i bankfack hos Land-

mansbanken i Köpenhamn, 
där ägarna senare kan 
hämta ut det.
Sensommaren 1938
avslöjas Algoth Niskas 
medhjälpare i Helsingfors 
och ungefär samtidigt
griper Gestapo en jude i 
Berlin med ett av de falska 

passen. Nu brinner det
under fötterna på Algoth 
Niska.

Men han byter bara iden-
titet – och pass – och fortsät-

ter. Nu som den finske affärsmannen
J Lehtonen – eller den svenske foto-
grafen Ernst Ovesen, vars identitet han 
lånat av en vän i Helsingfors.

I Berlin syns han ofta på nattklubben 
Kakadu vid Bahnhofs Zoo – där han lär 
känna nazisten Fritz Stoltze, en använd-
bar kontakt ska det visa sig.

Under Kristallnatten, natten mellan 
den 9 och 10 november 1938,
befinner sig Algoth Niska i Berlin.
Han ser synagogan brinna, bokbålen 
på gatorna och alla judiska affärer 
som vandaliseras.
Själv riskerar Algoth Niska livet – om 
och om igen. Under mer än ett år är 
han efterlyst i hela Europa. Gestapo 
jagar honom från stad till stad, från 
hotell till hotell.
Han drabbas av blödande magsår 
och är nära att dö.
Vid ett tillfälle – när han hjälper en

jude vid namn Leo Wabacher att fly över 
gränsen till Schweiz i närheten av
Bodenzee – grips Algoth Niska och förs 
till ett fångläger i Würzburg.

Han bär på Leos väska och tyskarna 
misstänker att han är jude.

Algoth Niska skickas vidare till ett
läger i Bamberg, men när han blir
kvarglömd ensam ute på en förgård till 
själva lägret, ser han sin chans och
lyckas otroligt nog bluffa sig ut, genom 
att utge sig för att vara besökare.

Den 28 augusti 1939 smugglar Algoth 
Niska ut sina sista judar ur Tyskland.

Fyra dagar senare bryter andra världs-
kriget ut.

Med en gammal bordsduk som 
segel och en åra som mast styr en gam-
mal sliten roddbåt genom dimman mot 
den finska kusten. Mannen i båten ser 
mager och sjuk ut.

Då och då öser han båten med en ros-
tig ansjovisburk.

Timmarna går, men natten och dim-
man vill aldrig ta slut.

Mannen i båten somnar.
När gryningen kommer har båten 

strandat vid Söderskärs fyr, 18 sjömil 
österut från Helsingfors.

Algoth Niska är hemma igen.
Äventyret är slut – för den här gång-

en.
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När du laddat ner ljudfilen till din dator flyttar du över den till din mp3-spelare med hjälp av usb-kabeln. Osäker på hur du ska göra? Läs manualen till din mp3-spelare.
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