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Prolog
Det är i början, av 1920‐talet, med arbetslöshet och smått med inkomster. Axel kan en‐
dast få tillfälliga arbeten, som vägarbete eller något enstaka dagsverk här och var.
Så får Axel höra talas om att i Trollhättan finns det möjligheter till stadigvarande arbete.
Det är långt till Trollhättan, men Axel är inte bekymrad för litet ansträngning. Hans mor
gör i ordning en försvarlig matsäck åt honom och han startar sin färd.
Framkommen till Trollhättan så visar det sig att inte heller där finns det något arbete att
få. Att vända tillbaks hem igen är inte tilltalande, och nu är han så långt på väg. Därför
fortsätter han till Göteborg. Inte heller här lyckas han skaffa sig något arbete, men här
träffar han en annan arbetssökande som skall söka sig till Kristiania, för där tror han sig
vara säker på arbete. Axel får erbjudande att göra sällskap med honom och så börjar
färden mot Norge.
Jo då, i Kristiania får de arbete. Arbetet består i att nere i lastrummet på en båt, med
skyfflar, ösa undan spannmål som lastas på båten. Till att börja med går arbetet ganska
bra. Svårigheterna börjar när lastrummet börjar fyllas. Det gäller helt enkelt att hinna
med att skyffla undan säden mot kanterna tillräckligt fort, annars blir de dränkta i
spannmålen.
Enligt vad Axel berättat var det för två man ett omänskligt arbete. De hade, okunniga om
vad det gällde, åtagit sig uppgiften och båtens ägare ville väl komma undan så billigt som
möjligt. Hur det nu var så klarade de uppgiften, men lovade varandra att ingen mera
gång riskera livet på att sådant arbete.
Nu hade Axel ändå fått lite pengar. Han provianterade och vände hem till Karlskoga igen.
I varje samhälle han passerade, och även på landsbygden, sökte han arbete. Först när
han kom till Karlstad, eller om det var Kristinehamn, jag minns inte vilket, fick han er‐
bjudande om arbete. Arbetet var att stå i ett lastrum och skyffla undan säd. Dramat i
Kristiania var ännu i färskt minne, så Axel tackade nej till det och fortsatte hem.
När Axel kommer hem till Valåsen igen så hade hans mor fått ett arv från Amerika. Hon
hade en broder som i unga år rest över dit, och nu hade han avlidit där borta. Det hade
tydligen gått bra. för brodern, för han lämnade en del pengar efter sig och de pengarna
hade nu hans syskon fått dela på. Hur det nu resonerades vet jag inte, men det slutade
med att Axel av sin mor fick låna pengar till en biljett över till Amerika.
På våren 1923 for Axel med en båt från Norge som hette Stavanger. Som hyttkamrat på
båten hade han en annan Karlskoging, Gustav Karlsson. Båten Stavanger var destinerad
till Boston. Axel kunde ingen engelska, så glädjen blev stor när han kom ut ur tullhuset
och hörde en man som stod uppkrupen på en låda och på svenska frågade om det fanns
snickare med på båten. Om det fanns snickare så erbjöd han dem arbete. Det visade sig
att denne man var svensk och han hade en fabrik där det tillverkades pianon.
Axel var ej bortskämd med att bli erbjuden arbete och eftersom han även utfört snicke‐
riarbeten som dagsverkare någon gång hemma i Sverige, så anmälde han sig och fick
arbete hos denne man. Han fick hjälp med att hyra ett billigt rum, så han hade någon‐
stans att bo. Och redan andra dagen i Amerika stod han på en fabrik och tillverkade de‐
taljer till pianon.
För att virket till pianofabrikationen skulle vara torrt var det ganska hög värme i loka‐
lerna. Temperaturen hölls konstant vid 90° F.
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Axel var tydligen duktig att arbeta, så han kom på god fot med ägaren. Efter en tid för‐
stod Axel att ägaren till fabriken utnyttjade folk som kom till ett främmande land. Arbe‐
tarna var ordentligt underbetalda. Axel hade alltid haft lätt för att lära, och det kom väl
till pass nu. Under arbetstid fick arbetarna inte talas vid, det såg ägaren noga till med.
Men med hjälp av långa öron och diskussioner med kamrater under fritiden fick Axel
höra, att i en stad en bit längre in i Massachusetts, platsen hette Worcester, fanns det
stora möjligheter att få arbete som byggnadssnickare. Det var bara det, att om chefen
fick en aning om att någon tänkte söka annat arbete, då fick han ögonblickligen sparken.
Chefen ville naturligtvis ha sina underbetalda arbetare kvar och försökte på alla vis hålla
arbetarna så isolerade från omvärlden som möjligt. Det där med byggnadssnickare i
Worcester var dock intressant, så vid varje tillfälle som gavs undersökte Axel detta. Det
gällde att hålla chefen ovetande om det. Nu fick Axel hjälp av turen. Han var inte van vid
att arbeta i så hög värme, därför svettades han ofta ordentligt. Chefen hade dock fått
visst tycke till Axel, det var väl för att han var duktig att arbeta.
En dag när Axel svettades mer än vanligt kom chefen fram till honom och frågade om
inte Axel mådde bra, han svettades så våldsamt. Just då gick en förkylningsepidemi i
Boston, så Axel passade på att säga att han var kraftigt förkyld. Chefen var väl rädd om
Axel, så han föreslog att han skalle gå hem och lägga sig några dagar tills han blev frisk
igen.
Axel var inte förkyld som chefen trodde och några dagars ledighet passade precis. Dess‐
utom förstod chefen inte att Axel sökte nytt arbete. Axel hade hört att man kunde ta en
viss spårvagn så långt den gick, sedan skulle han gå vägen fram en längre sträcka tills
han kom till vändplatsen för spårvagnen från Worcester.
Under den här färden, har Axel berättat, fick han sitt livs ordentligaste utskällning av en
kvinna. Det var tydligen så att det vid denna vändplats kom spårvagnar som gick till oli‐
ka håll. En kvinna kom fram till Axel och pekade på en spårvagn och frågade något på
engelska. Det enda ordet som Axel kunde då var yes, alltså svarade han yes. Den spår‐
vagn som Axel väntade på dröjde, så efter en halvtimme kommer kvinnan tillbaks. Det
var då Axel fick sitt livs största utskällning av kvinnan. Han förstod inte ett ord som hon
sa, men på hennes beteende förstod han mer än väl vad hon menade. Han hade visat
henne till fel spårvagn.
I Amerika är det vanligt att folk tillhör någon av de olika kyrkliga samfund som finns.
Axel hade lätt att lära så han hade räknat ut att det inte gick att söka arbete hur som
helst. När han kom till en arbetsplats var han därför först tvungen att hitta en skandinav,
så han kunde förhöra sig om vad chefen hade för kyrklig tillhörighet. Först sedan han
lyckats hitta en skandinav, vilket inte alltid var så lätt, och förvissat sig om var han kun‐
de placera in chefen, så vågade han fråga efter jobb. Det gällde också att veta att det
fanns en skandinav i närheten, så han kunde få tolkningshjälp när han träffade chefen.
Det var som Axel trott. En bland de första frågor han fick var vilken kyrka han tillhörde.
Fanns det då arbete ledigt och han tillhörde "rätt" samfund, då fick han arbete. Första
dagen i Worcester gjorde han några missar, men andra dagen träffade han rätt och fick
arbete. De få sakerna och den lilla lön som han hade innestående i Boston de fick vara
kvar där, resten av Axels tid i USA blev i Worcester.
Efter en tid hade han tjänat ihop så mycket pengar att han sände hem och betalade lånet
till sin mor. Efter ytterligare en tid sände han hem pengar så det räckte till biljett åt mor
och mig. mor fick åka upp till Amerikanska konsulatet som låg efter Kungsgatan i Stock‐
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holm för att få inresetillstånd. Sedan hon stigit av tåget sökte hon sig fram till konsulatet,
men kön var redan så lång att hon inte kom in den dagen. Dagen därpå var hon där
mycket tidigt och då gick det bättre. Hon kunde lycklig sätta sig på tåget och åka hem
med inresetillstånd för både sig själv och mig.
I augusti 1924 åkte mor och jag till Amerika. Jag
var då 2 år gammal. Båten vi åkte med hette
Drottningholm och mor var mycket sjösjuk un‐
der överresan.
Någonstans mitt ute på Atlanten kom vi in i en
tät dimma. Båten gick med nedsatt fart och med
mistlurarna på. Trots detta kolliderade vi med
just den båten far hade åkt till Amerika med,
Stavanger. Alla blev beordrade att gå upp på
däck. mor var så sjösjuk så hon brydde sig inte
om hur det skulle gå. Hon höll mig kvar och vän‐
tade på slutet. Efter en stund fick alla återgå till
sina hytter, för det visade sig att det inte var så
farligt som man befarat i första tag. Båtarna
hade bara touchat varandra och mer än så blev
det inte.
När vi kom till Worcester hade far hyrt en lä‐
genhet och möblerat med begagnade möbler
som han köpt. Far arbetade nu på olika husbyg‐
gen i staden och hade även börjat lära sig litet
engelska.
Det jag berättat hittills är sådant jag fått berättat
för mig, men från 3 års ålder börjar mina egna
minnen. Från det vi kom till Worcester och fram
tills jag var 5 år bodde vi på Tappman street. Det fans ett stålverk i Worcester, "Ameri‐
kan Steel". Efter en tid ute på byggen fick far arbete som snickare på detta stålverk. Han
hade nu tjänat så bra att han köpte en tomt i utkanten av stadsdelen och började bygga
ett hus åt oss. Stadsdelen hette Qulnsigamond, och gatan hette Whipple street. Det var
hit vi flyttade när jag var 5 år, och det är väl här som mina tydligastes minnen börjar.
Huset som låg nedanför vårt ägdes av svenskar som kom från Degerfors. Schönning var
deras namn. Schönning hade en son som var lika gammal som jag. Första dagen jag gick
ut för att göra mig bekant med de andra barnen träffade jag Schönnings pojke tillsam‐
mans med två amerikanska bröder. Schönnings pojke ville väl visa sig tuff, så han förkla‐
rade för mig "I can give you a black eye!" Jag var väl inte sämre utan jag sa "Sure! I can
give you a bloody nose". När jag såg att Schönning drog upp för att klippa till mig så var
jag lika snabb och gav honom en riktig tryckare mitt på näsan så blodet sprutade om
honom. Båda sprang vi tjutande hem. Vårt hus var i en våning och låg litet högre i slutt‐
ningen ovanför Schönnings hus som var i två våningar. Nu var det så att våra fönster i
toalettrummen låg mitt för varandra, och när vi blivit tvättade och omplåstrade så stod
vi där i fönstren och stirrade på varandra. Vad vi inte kunde förstå var att våra mammor
skrattade och vinkade åt varandra. Men efter denna premiär var vi de bästa vänner.
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Tiden vi hade i Amerika var, vad jag kan förstå, ganska lycklig. Ofta på söndagarna fick vi
åka med en annan degerforsfamilj som hade en T‐Ford. Vi gjorde långa utflykter med T‐
Forden och såg på omgivningarna.
Vi var ganska många svenskar i Worcester. De flesta som jag kommer ihåg var från Karl‐
skoga och Degerfors, och sammanhållningen bland svenskarna var god.
Jag minns första gången jag såg och hörde en radio med högtalare. Vi hade varit på jul‐
fest hos en familj som hette Forsberg. På hemvägen hade en man öppnat ett fönster och
ställt denna radio med ljudet på ut mot gatan. Ganska mycket folk stod och lyssnade,
även vi stannade och lyssnade. Det var en utsändning från världsmästerskapet i boxning,
jag tror det var mellan Dempsy och Thunni eller möjligen att den ene var Schmeling.
Det skulle ta allt för lång tid att berätta om allt man minns från tiden i Amerika, men jag
vill avsluta med hur det kom sig att vi åkte hem igen,
Mor hade fått ett brev från Mormor. Det var söndag och far och mor satt och läste sön‐
dagstidningen och jag hade fått seriesidorna. Rätt som det var började de prata om bre‐
vet Mormor sänt. Efter en stund säger far: "Skall vi åka hem?” "Det kan vi väl inte nu, när
vi har hus och allt" svarar Mor. Far funderar en stund och så säger han att om vi får så
eller så mycket för huset, då har vi en bra slant över. Detta var på sommaren 1929. Nå‐
gon månad senare var huset sålt.
Biljett hem köptes, det var Svenska Amerikalinjens Kungsholm. Efter en nattlig tågresa
från Boston till New York fick vi bo hos en svensk familj i Brooklyn i tre dagar innan bå‐
ten avgick. Jag minns inte vad familjen hette, men frun hette Björn som flicka och var
född i ett hus som fanns på norra sidan av Sommarbricksbacken.
Vi hade nog en fantastisk tur som kom hem när vi gjorde, för efter det vi köpt biljett till
Kungsholm började den stora börskraschen, och när vi kom i land i Göteborg efter nio
dagars båtresa var den stora depressionen som drabbade USA och övriga världen i full
gång.
Båtresan hem med Kungsholm var en spännande upplevelse för en åttaåring. En dag
kom far in i hytten och frågade mig om jag ville följa med till nedre bakre däck så skulle
han visa mig något intressant. mor låg mest inne i hytten och var sjösjuk, så där var det
inte så trevligt att vara. Så det var klart jag följde med far ut till akterdäcket. Där var en
massa burar uppställda och i dessa burar fanns det silverrävar och blårävar. Far visade
mig att en del av rävarna skulle hem till Karlskoga dit även vi var på väg. Det var Karls‐
son på Sandtorpet som var beställaren av rävarna, det såg vi på adresslapparna som satt
på burarna.
På resan hem hade båten angjort Halifax i Canada. Det var i Halifax som rävarna hade
lastats på båten. Jag fick springa ganska fritt omkring på båten, men att det lastats djur
hade jag missat, och förklaringen till det var troligen att det samtidigt hade lastats en
massa tunnor som innehöll äpplen. Äppeltunnorna stroppades sju stycken åt gången och
med en hamnkran på kajen lyftes de högt i luften för att sänkas ner i båtens lastrum. Un‐
der denna lastning hände det någon gång att en tunna sprack och då regnade det röda
härliga äpplen ner på båten. Besättningen hade arbetsamt med att hindra oss ungar från
att springa fram och plocka upp äpplen. Lastningen i Halifax pågick större delen av da‐
gen. När båten i kvällningen lade ut från hamnen hade jag ett försvarligt lager med röda
härliga äpplen nere i hytten, Då, i slutet av 20‐talet, var det på modet i Amerika med
golfbyxor och alla vi pojkar som var med och plockade äpplen hade golfbyxor. Golfbyxor
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hade ju även smeknamnet äppelknyckarbyxor och. jag kan försäkra att den dagen vi låg i
Halifax hamn och lastade äpplen, ja då gjorde golfbyxorna skäl för smeknamnet.
Allt som oftast gick jag ner på bakre däck och tittade på burarna med djuren som fanns
där. En dag kom jag just när djuren skulle få mat. När skötaren öppnade en av burarna så
lyckades ett djur komma lös. Skötaren lyckades inte få fatt på djuret utan det hoppade
upp på relingen och sprang på denna tills det kom längst bak på båten där hoppade det
rakt ut och försvann i vattenvirvlarna. Så var det ett djur mindre med på resan.
Eftersom vi barn fick röra oss ganska fritt på båten kom vi rätt snart på en rolig sak.
Över lastrummen var det luckor lagda, och över luckorna en stor presenning. Presen‐
ningen var i sin tur fastbunden vid stolpar och räcken som gick runt lastrumsöppningen.
Man kan göra jämförelsen med en boxningsring, med den skillnaden, att i stället för rep
var det järnrör runt fyrkanten. Med jämna mellanrum kom det vindstötar från lastrum‐
met och de var så kraftiga att när vi barn stod på presenningen lyftes vi upp och i mitten
blev lyftet som högst. Detta tyckte vi var roligt och ännu roligare blev det när vi började
hämta tvålflingor som fanns i tvättrummen. Presenningen blev då så hal att vi åkte kana
från mitten ut mot kanterna.
En jämnårig pojke var irländare och som sig bör rödhårig. Under tiden i Amerika hade
jag lärt mig att irländare skulle man passa sig för. Irländare hade rykte om sig att vara
hetlevrade och ville gärna slå en på käften. Eftersom jag kände till detta var jag lite för‐
siktig med umgänget med denne kille. Men så en dag bar det sig inte bättre än att jag
under leken på lastrummet skallade ihop med irländaren. Jag såg vad som komma skul‐
le, för irländaren drog upp och tänkte väl klippa till mig. Rädd blev jag väl så vad jag
tänkte, om jag tänkte något alls, vet jag inte. Hastigt drog jag upp och smällde till irlända‐
ren mitt på nosen så blodet sprutade om honom. Skrikande och gråtande började han
springa bort mot gången där jag visste att deras hytt vår belägen. Det var fegt att springa
därifrån så jag avvaktade en stund, men när grabben kom ut ur hytten hållande sin far i
handen och dessutom fadern kom med raska steg emot mig, då visste jag att det var bäst
att fly. Jag började springa och efter mig kom irländarens pappa. Att springa till vår hytt
vågade jag inte, då skulle jag avslöja var vi bodde och då kunde det bli ännu värre. Plan‐
löst sprang jag allt längre bort från den plats där vår hytt fanns, hela tiden med irlända‐
ren flåsande i nacken på mig. Rätt som det var mötte vi ett sällskap i en korridor och då
blev irländaren efter. Lite längre fram fick jag se en blank mässingstång och den satt mitt
i ett runt hål i golvet.
Detta visste jag vad det var. Samma sak hade jag sett på brandstationen som låg på
andra sidan gatan där jag gått i skola. Vid utryckningar hade jag sett hur brandsoldater‐
na kastat sig på denna stång och rutschat ner till nedre våningen där brandbilarna var.
Samma sak gjorde nu jag. Flera våningsplan ruschade jag ner. Till slut var jag troligen
långt nere i botten av båten. Hastigt tittade jag upp men irländaren syntes inte till. In i
ett angränsande rum sprang jag. Där stod några matroser och tvättade sig vid en lång
ränna. En del matroser var helt nakna, en del hade byxor på sig. Bakom dessa matroser
tog jag skydd i hopp om att få hjälp om irländaren skulle komma.
Någon irländare kom inte, men matroserna började peka på mig, vad de sade förstod jag
inte. Så helt plötsligt tog en av matroserna tag i byxbaken på mig och bokstavligen kas‐
tade ut mig ur tvättrummet där jag hamnat. Det dröjde länge innan jag hittade hem till
vår hytt igen, båten verkade oändligt stor för mig.
Irländaren såg jag sedan inte till under hela resan och upp till lastluckan vågade jag inte
gå igen. Senare fick jag höra att irländaren varit angelägen att komma från Amerika och
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svårt var det att få båtplats, så därför hade familjen tagit vägen över Göteborg för att
senare kunna ta sig till Irland.
Så en morgon när vi vaknade låg båten stilla. Vi var i Göteborgs hamn. Far hade inte för
ro skull varit snickare. När vi packade för hemresan så var det så mycket som skulle med
hem. Det blev så att far snickrade till en riktig låda som allt packades ner i. Denna låda
gjordes så att den blev lätt att öppna vid tullen i Göteborg, Taket och sidorna var skru‐
vade fast. Far tog skruvmejslar och hammare med sig i handbagaget. På morgonen när.
landstigningen började var far ivrig att komma av med de första, han hade sett vid last‐
ningen i New York att hans hemmasnickrade låda var med vid slutet av lastningen. Alltså
borde det finnas en möjlighet att lådan kom av tidigt.
Som handbagage hade vi två vanliga resväskor och när vi kom iland och kom in i tullhu‐
set ställde far dessa resväskor vid en pelare. Han instruerade mig att sitta på den ena
väskan och så se till att ingen annan kom och tog någon av våra väskor. Du skall sitta här,
du får inte gå ifrån utan sitta stilla och vakta väskorna, vi kommer och hämtar dig så fort
vi är klara i förtullningen. Har vi tur tar det bara några timmar, men det kan också dröja
längre sade far. Så försvann han och mor för att se när deras låda kom vid avlastningen.
Ja där satt jag. Efter en kort stund kom ett yngre par fram till mig. Sitter Du och vaktar
väskorna frågade de. Ja svarade jag. Vill Du vakta våra också frågade de. Väskorna ställ‐
des nära mig och så försvann även det yngre paret. Allt fler kom och ställde sina väskor
runt mig och bad mig vakta väskorna åt dem.
Till slut satt jag mitt i ett hav av väskor. Det hade inte funnits en chans för mig att ta mig
därifrån om jag så velat. Efter några timmar började de första komma åter och hämta
sina väskor. De tackade för att jag var så duktig och att jag sett till så ingenting kommit
bort. Det hände även att några gav mig en dollar för att jag varit vakt åt deras resgods.
Det hade inte funnits någon möjlighet för mig att känna igen alla dessa obekanta och
veta vilka väskor som var just deras. En del som hämtade sina saker såg buttra och tvära
ut, de var väl jäktade eller hade det varit problem i tullen?
Det kom några som såg mycket osympatiska ut, några väskor tog de och försvann fort.
Var det sina väskor som de tog eller? Ja där började jag fundera. Hur skulle det bli om
någon kom och sa att deras saker var borta och jag som lovat att vakta dem Det var inte
fritt än att jag började bli ängslig. Lite småängslig hade jag varit hela dagen. Det var för
att jag var rädd att irländaren skulle f å syn på mig. Och nu det här sista, tänk om det fat‐
tades väskor!
Dagen gick och far och mor såg jag inte till, först i kvällningen kom de. Vad jag förstod av
vad som sades så började inte avlastningen från det lastrummet där vår låda varit, dess‐
utom hade de fått en ovanligt nitisk tullare. När vi kom ut ur tullhuset var det mörkt och
regnade gjorde det. En taxi körde oss till ett hotell och där tog vi in för natten.
Dagen därpå gick vi till affärer och som far sade, vi skall köpa svenska kläder. Vi skall
inte komma hem i golfbyxor och se ut som några skrytsamma yankees. Det var allt rik‐
tigt, för jag minns än den dagen i skolan när jag tagit golfbyxorna på mig. Första och sista
gången med golfbyxor i Sverige blev det för mig. Jag har väl aldrig blivit så utskrattad
som då.
Resan till Karlskoga gick med tåg på den s.k. bergslagsbanan, över Kil fram till Kristine‐
hamn. När vi kom till Kristinehamn fick vi ta en taxi fram till Karlskoga och då var klock‐
an 2 på natten.
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Kidnappningen
Det är fredagen den 21/10 1988 och jag sitter och lyssnar på radion. Det är ett program
som heter klarspråk som pågår. Några personer yttrar sig om barnprogram som sänds i
radion. De anser att barn skräms av program som handlar om kidnappning av barn och
de som producerar programmen försvarar sig. Medan jag lyssnar går tankarna till min
egen barndom, och jag skall försöka att redogöra för ett minne som delvis har med kid‐
nappning att göra
Jag var nio månader gammal när min far emigrerade till Amerika, det var i början på
1920‐talet. När jag var två år hade far tjänat ihop pengar så mor och jag kunde komma
efter. Mina första minnen är från tre års ålder men de flesta och mest sammanhängande
minnena börjar först vid fem års ålder. Far hade då byggt ett hus åt oss i ett villakvarter i
utkanten av staden. Där fick jag nu många jämngamla lekkamrater. En del var äkta yan‐
kees, men några hade svenska föräldrar. Som barn brukar hade vi en massa upptåg för
oss, men ofta satt vi under en stor ek och dryftade vad vi hörde våra föräldrar prata om,
samt det vi själva så smått börjat kunna läsa i tidningarna. Jag försäkrar att det var
många för oss spännande saker som hände i slutet av 1920 talet.
Det var Charles Lindberg som ensam skulle flyga över Atlanten. Ingen hade gjort det för‐
ut, det var 1927. Zeppelinaren Italia gav sig iväg för att nå Nordpolen och kom inte till‐
baka, det var 1928. I november 1928 gjorde Graf Zepplin en tur och retur resa över At‐
lanten. När Graf Zeppelin skulle gå tillbaks från staterna hem till Tyskland gjorde den en
tur runt städerna på östkusten och tog farväl. Den flög också över den stad där vi bodde.
Vi satt en hel rad med jämnåriga både pojkar och flickor uppe på en gräsbevuxen kulle
ute på det som liknade en prärie och såg på Zeppelinaren som gick några varv runt sta‐
den. Hela tiden bockade den upp och ner, det skalle föreställa att den sade adjö. När den
kom tillbaks till Tyskland så visade det sig att Graf Zeppelin hade haft luftens första fri‐
passagerare med sig. Det var en 19‐årig yngling från Lakehurst i New Jersey som smugit
sig ombord före avfärden och gömt sig bland resgodset.
Dessa saker och mycket annat satt vi under varma dagar i skuggan av en stor ek och pra‐
tade om. Det var ivriga diskussioner oss barn emellan. Det var även andra saker som var
föremål för vårt intresse. Det förekom mycket bråk och stridigheter med mord och över‐
fall mellan de olika fraktionerna inom gangstervärlden. Bankrån och överfall på öppen
gata, biljakter och skjutande var ofta förekommande. Här hade vi alla olika uppfattningar
om hur det skulle sluta. Var och en av oss visste precis vilken gangsterledare som skulle
klara sig och även segra över sina egna gangsterkolleger.
Det förekom även andra saker som var långt farligare för oss och det var kidnappningar.
Vi hade starka förmaningar att inte stanna och prata med obekanta människor. Kom det
en bil med obekanta som stannade så var det strängt förbjudet att gå i närheten av dem.
Att gå in i en bil med obekanta personer var helt otänkbart. Det var ju på det sättet alla
barn blev kidnappade.
Jag minns en gång när vi var ett helt gäng pojkar i sex‐sjuårsåldern som kastade sten på
ett jättelikt getingbo som hängde i ett träd som växte efter vägen. Som vi höll på med
detta kom det en T Ford med två skumma karlar klädda i länga överrockar. De stannade
bilen, den ene klev ur och kom emot oss. Stenkastningen upphörde omedelbart, karlen
frågade efter en för oss helt okänd adress samtidigt som han närmade sig. Vi spred oss
sakta och försiktigt, höll ett betryggande avstånd till den obekanta karlen. När han så
ville att någon av oss skulle följa med i bilen för att visa vägen till en adress som vi visste
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inte fanns i vårt kvarter, ja då visste vi alla på en gång att det var kidnappare vi hade att
göra med.
Under tiden hade kidnapparen kommit under trädet där det stora getingboet satt. Pali,
den största och tuffaste av oss och var vår ledare, slängde iväg en sten som träffade mitt
i getingboet. Kidnapparen fick ganska brått in i bilen och den försvann i rasande fart.
Under de fortsatta diskussionerna de närmaste veckorna under eken var vi alla överens
om att just så skulle kidnappare behandlas. Dagen därpå kunde vi läsa i tidningarna att
en pojke och en flicka blivit kidnappade i en helt annan stadsdel och det var ju självklart
att det var "våra" kidnappare som Pali så effektivt skrämt iväg.
Efter detta var Pali ännu säkrare som vår ledare. Som en parantes kan jag nämna att ef‐
ter andra världskrigets slut fick jag höra att Pali var den första av mina barndomskamra‐
ter som stupade i kriget.
Vår tid i staterna tog slut. Mina föräldrar fick hemlängtan, huset såldes och biljett hem
köptes.
I Sverige var det vinter när vi kom. Det hade sina problem att byta land och språk i en
hast. Jag förstod Svenska något litet för mina föräldrar brukade prata Svenska med var‐
andra i Staterna.
Det fanns en jämnårig pojke dit vi kom, han blev nu min nya kamrat. Han tog väl hand
om mig och hjälpte mig ganska bra, kanske beroende på att våra föräldrar var bekanta
sedan tidigare. Det var ett brukssamhälle dit vi kommit. Bruket ägde ganska många
brukskaserner där de anställda bodde. Soptömningen från dessa hus sköttes av särskild
personal. På vintern som det nu var gjordes dessa sysslor med hjälp av häst och släde.
Lennart, som min nya kamrat hette, brukade få åka med en av dessa skjutsar. Det fanns
en soptipp en bit upp i skogen dit skräpet från brukslängorna kördes.
Sedan tiden i Staterna visste jag att åka med främmande var förbjudet, men Lennart fick
ju göra det. Gång efter annan gjorde han det och ingenting farligt hände, så en dag strun‐
tade jag i alla bestämmelser och följde med. Där hemma behövde de inte få veta att jag
åkte på en släde dragen av en häst. Bedömningen jag gjorde var att en hästskjuts gick ju
så sakta och vi stod på medarna där bak. Var det något som såg hotande ut, var det bara‐
att hoppa av.
Det var en sak som jag inte visste eller förstod med just denna tur. Det var den sista tu‐
ren för dagen, både hästen och körkarlen längtade hem.
Här måste jag gå händelsen något i förväg. Det var så att sista biten ner till stallet var det
en utförslöpa. Före stallet var man tvungen att korsa huvudvägen där all genomfartstra‐
fik och även lokalbussarna gick. Nu gick det även att svänga höger och följa huvudvägen
ett stycke för att sedan svänga vänster och komma en annan väg till stallet. Allt hade gått
bra ända tills vi kom i utförslöpan, där tog väl hemlängtan överhand för hästen, som sat‐
te av i en väldans slutspurt. Lennart och jag satt nu i släden, det fick vi göra för på hem‐
vägen var ju släden tom. Att lokalbussen kom från vänster på huvudvägen observerade
jag inte. Det hade dock körkarlen gjort. Att få stopp på hästen i vilt trav var inte att tänka
på, utan piskan höjdes och hästen fick sig en snärt samtidigt som körkarlen svängde hö‐
ger för att undvika en kollision med bussen. Här arbetade mina tankar fort. Vi körde inte
den utstakade vägen, hästen sprang så fort så det borde vara omöjligt att hoppa av. Kör‐
karlen såg hotfull ut med den höjda piskan och av att styra hästen så att kollision med
bussen inte hände och dessutom hade jag inte observerat bussen. Här klack det till i
skallen på mig. Det var en kidnappning som var på gång och vad gör man då? Hellre än
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att bli kidnappad slängde jag mig av släden. Rullande och hasande i den glatta snön på
vägen rutschade jag ut på huvudväg
Busschauffören, fick syn på mig och girade vänster och fick stopp på bussen. Strax fram‐
för bakhjulet stannade min hastiga kana upp. Folket i bussen tittade ut genom fönstret
för att se vad som hänt. Hastigt reste Jag mig upp och tittade mot bussfönstren. Ve och
fasa där satt min Mor, hon var på väg till samhället för att handla. Hon såg mycket arg ut
och knöt näven mot mig. Jag förstod mer än väl att när vi båda kom hem skulle det bli
stryk.
Jag kom hem före Mor. Det var en lång och pinsam väntan tills hon kom. Som sed var på
den tiden var det att gå ut och bryta ett björkris och sen blev det stryk efter noter, var så
säker. Så upplevde en åttaåring skillnaden mellan att vistas i Staterna och att, efter bara
sex veckor, befinna sig i Sverige i slutet på 1920‐talet.
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Valåsbröderna som reste till Klondyke.
Det är om tre kusiner till min farfar som jag tänker berätta. De var söner till smeden Olof
Olsson, född 1820, död 1876. Denne Olsson var bror till min farfars far Jan Erik Olsson,
född 1830, död 1875. Tre av smeden Olof Olssons söner hade någon gång under 1800‐
talet emigrerat till Amerika. Det var Carl Johan född 1843, Gustaf Adolf född 1845 och
Olof född 1848.
Min far visste att dessa tre emigrerat till Amerika långt innan han själv kom dit. De två
äldsta visste inte far var de fanns, men den yngste, Olof, hade han adressen till. Han var
bosatt i Chicago, så efter en tid sände far ett brev till Olof i Chicago vilket gjorde att far
och Olof brevväxlade under några år. Denne Olof borde ha varit mellan 75 och 80 år un‐
der den tid brevväxlingen pågick.
Vad jag förstått på far så hade Olof i sina brev berättat om äventyrliga saker som han
själv och hans bröder varit med om där borta i Amerika. I ett av de första breven hade
Olof berättat att Carl Johan och Gustav Adolf hade rest till guldrushen i Klondyke. Längre
fram hade Olof berättat att det gått mycket bra för hans bröder i Klondyke. De hade
byggt upp och startat en Saloon. En tid därefter hade de utökat rörelsen med en bordell.
Alltså, bröderna var nu förmögna och mycket framgångsrika.
I ett senare brev berättade Olof att en sommar under en månads tid hade han varit till
Klondyke för att besöka sina bröder. Men det hade varit något underligt med detta be‐
sök.
Han hade sökt rätt på saloonen som bröderna ägde och frågat efter sina bröder. Han
hade blivit mycket vänligt mottagen och fick besked om att bröderna hade hyrt ett rum
åt honom på Klondyke hotell. Vidare fick han besked om att hyran på hotellet var betald
en månad framåt och att han kunde besöka saloonen utan att det kostade honom något,
men när han frågade efter bröderna och ville träffa dem, då var det stopp.
Under den här månaden som han var i Klondyke fick han aldrig träffa sina bröder. Hela
tiden var det olika ursäkter för varför han ej kunde träffa dem. Han skrev i breven att allt
var mycket mystiskt och hemlighetsfullt. Han hade haft en känsla av att hela tiden vara
iakttagen och bevakad, men bröderna hade han aldrig träffat.
Nu gör vi ett långt hopp i tiden, ända fram till 1986. Ända sedan barndomen hade jag
drömt om att en gång få besöka Klondyke. Kanske fröet sattes när jag som barn hörde
far läsa breven från Olof i Chicago. När jag var i tonåren läste jag Jack London och allt
detta gjorde att drömmen ont ett besök i Klondyke växte och blev större och större. Från
det jag började arbeta och fram till pensionen fanns det ingen tid för att besöka Klondy‐
ke, men nu var jag pensionär och ledig. Nu gällde det att förverkliga drömmen innan jag
blev för gammal. Kunde jag göra den här turen ensam? Nej det var nog för riskabelt. Där‐
för sökte jag kamrater för färden. Efter en tid var vi inalles sju personer som skulle göra
resan.
Målet jag satt upp var att ta mig fram exakt på det sätt guldgrävarna hade gjort fram till
1899. Det betydde att vandra från stillahavskusten över Klippiga Bergen, genom det så
kallade Chilkoot passet, passera gränsen mellan Alaska och Canada och ta sig fram till
vattenlederna som går ända fram till Klondyke.
För färden på vattenlederna hyrde vi kanoter. Det var 70 svenska mil att paddla på Yu‐
kon floden. Hela resan från stillahavet fram till Klondyke var l00 svenska mil.
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Det finns mycket att berätta om denna äventyrliga resa, men det var inte om min resa till
Klondyke jag skulle berätta. Nej det var om farfars kusiner jag ville berätta.
När jag väl var framme i Klondyke besökte jag turistinformationen. Med deras hjälp fick
jag kontakt med en svensk som bott i Klondyke i 18 år. Hans namn var Hans Algotsson
och var från Vimmerby i Småland.
Jag berättade om farfars kusiner och undrade om han kunde hjälpa mig att söka efter
dem. Det första vi gjorde var att besöka kyrkogården. Den var helt igenväxt och förfallen.
På gravvårdarna som alla var av trä, utom en som var av sten, kunde jag se namnen på
flera svenskar, men inte på de jag sökte.
Nästa åtgärd var att besöka ett ställe som väl motsvarar vår hembygdsförening. Här vi‐
sade det sig att i A‐4 pärmar fanns namnen på alla de som besökt Klondyke under
guldrushens dagar. Några födelseår fanns inte, men namnen stod i bokstavsordning så
det var lätt att gå på nationalitet och namn. Först kom alla danskar som hette Olsen och
sedan norska Olsener och sist kom svenskarna vid namn Olsson.
Vi började söka på år 1900 och redan i 1901 fann vi Carl Johan och Gustav Adolf. 1903
fann vi Olof. Han hade bott en månad på sommaren på Klondyke hotell. 1909 hade brö‐
derna rest in till Alaska. Det hade många gjort det året, och det var för att nya guldfält
hade öppnats där. Efter 1909 vet jag inget mera om de två bröderna.
Skall vi nu se vad jag fann i A‐4 pärmarna hos Hembygdsföreningen på Front Street. Olof
hade ju skrivit att bröderna var saloonägare m.m. Det stämde inte! Carl Johan hade titeln
”miner”. Gustav Adolf titulerades ”carpenter”. Olof hade skrivit in sig på hotellet med
titeln ”kapitalist”.
Mitt besök i Klondyke 1986 och forskningen efter de framgångsrika bröderna från Val‐
åsen fick nu en helt annan framtoning.
Långt senare fick jag kännedom om att Olof var alkoholist och hade livlig fantasi.
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I Guldgrävarnas spår
1
Det är julhelgen 1984. Vi sitter ett gäng svenskar på hotellet Nuevas Palmeras i staden
Alcudia. Alcudia ligger på norra delen av Mallorca. Vi har varit här sedan början av okto‐
ber. Några av oss skall åka hem under januari ‐85, några skall stanna fram till februari
eller mars. En del av oss tycker inte om den svenska vintern, och en del av oss vill bara få
komma bort och få vila upp sig ett tag. Under oktober och större delen av november
hade vi varmt och skönt med bad i havet och långa, härliga promenader längs stranden
eller i bergen. Nu var det dock december och en kall, regnig och tråkig väderlekstyp hade
gjort sitt intåg. Vi satt i grupper på våra rum eller i baren och resonerade med varandra.
Under julhelgen blev väl gemenskapen svenskarna emellan ännu större, och vi satt och
berättade för varandra om resor vi gjort eller om resor som man önskar kunna få göra.
Vi hade ett par som heter Gun och Per. De hade varit i västra delarna av Canada och ar‐
betat i fem år.
Det var så att Per i sin ungdom hade studerat till fiskerikonsulent. När han var färdig
med studierna visade det sig vara svårt att få passande arbete i Sverige.
Gun och Per var nygifta och båda sökte nog efter lite äventyr, så därför for de över till
Canada i hopp om att finna passande arbete där. När de kom till Canada visade det sig att
det inte gick att få arbete som fiskerikonsulent om man inte var canadensisk medborga‐
re eller varit bosatt i landet i fem år. Om allt detta och om hur de fått slita och arbeta
med vad som helst bara de fått något att leva av, berättade Gun och Per. Till slut hamna‐
de de i ett samhälle som heter Whitehorse, som ligger i Yukonterritoriet i västra Canada.
Gun fick arbete som städerska på ett hotell och Per fick arbete på flygplatsen, där han
fick syssla med lite av varje.
Jag lyssnade mycket uppmärksamt på allt jag fick höra. Det var nämligen så att mellan 2
och 8 års ålder bodde jag med mina föräldrar i USA och när jag var i tonåren läste jag allt
jag kom över av Jack London och andra författare som skrev om vildmarkerna i Canada
och Alaska. När jag blev så gammal så jag börjat arbeta sparade jag allt jag kunde för att
få ihop pengar för att resa över till dessa trakter, och då visste jag av vad jag läst i Jack
Londons böcker att Whitehorse, Klondike och Dawson City var platser som var ett måste
att ta sig fram till. Min farfar hade två kusiner som tagit sig fram till Klondike och arbetat
där som guldgrävare, och med den kännedomen var det inte så märkvärdigt att mitt in‐
tresse för dessa trakter var mycket stort.
När jag var så gammal så det varit möjligt att åka över till Canada blev jag bekant med en
flicka som jag blev mycket förtjust i, för att inte säga förälskad. Dessutom hade andra
världskriget brutit ut, så det var inte bara att resa iväg. Det gick helt enkelt inte att
komma över till Amerika igen. När kriget var slut var jag lyckligt gift och planerna på ett
liv som trapper på vintrarna och guldgrävare på somrarna i Canadas vildmarker, ja de
hade försvunnit ur mina tankar och det var helt andra intressen som fått plats i mitt liv,
När jag nu som. pensionär sitter och lyssnar på Gun och Pers berättelser så kommer all
denna längtan tillbaka till mig. Jag sitter väl och drömmer om allt detta när någon väcker
mig ur mina tankar och säger att nu Åke, nu måste du berätta om du och Lisa gjort några
intressanta resor, eller om det är någon resa som du velat göra som inte blivit av.

Minnesbilder
Åke Waleryd 2008

17
Följden blir att jag berättar om våra resor och då bland annat att vi 1977 var ute i Ama‐
zonas djungler, där vi upplevde en del spännande saker. Vi var t.ex. i en indianby i Peru,
som aldrig tidigare haft besök av vita.
Det var i denna indianby som jag till min stora förvåning upptäckte att de hade yxor som
var tillverkade i Bofors. Jag var ju född i Bofors och hade sedan många år arbetat i Bo‐
fors.
När vi så småningom kom in på resor som av en eller annan anledning ej blivit av berät‐
tade jag att min stora dröm var att få starta vid Stillahavskusten och vandra över klippi‐
ga bergen in över gränsen mellan Alaska och Canada fram till just Whitehorse, som Gun
och Per Berättat om, och så vidare med kanot på vattensystemen norr ut till Klondike.
Jag minns att Per påpekade att denna sträcka var ett hundra svenska mil och att jag re‐
plikerade att kunde guldgrävarna göra det på 1898 talet, då skall det väl vara möjligt nu
också. Vår tid på Mallorca tog slut och vi återvände hem till Sverige igen.
I början av 1986 reste vi tillsammans med goda vänner till Maldiverna. Tillsammans
med Kajsa och Mats, som dessa vänner heter, levde vi ett stillsamt liv på en av dessa här‐
liga öar. Vi promenerade runt ön i den vita korallsanden eller badade i det turkosfärgade
havet. Det var en lättjefull och härlig tillvaro vi förde. På eftermiddagarna brukade vi
sitta i skuggan av palmerna och dåsa. Kajsa och Mats berättade om en resa de gjort till
Bali som verkade mycket intressant och som en kontrast till den varma och sköna tillva‐
ro som Mats och Kajsa berättade om, och som vi nu även hade på Maldiverna, berättade
jag om mina fantasier i nordliga Canada.
2.
Tankarna på guldgrävarnas liv och leverne i Klondike och allt som där tillhör var troll‐
gen djupare rotat hos mig än vad jag egentligen själv förstått. Under en längre tid hade
jag sökt efter personer och kontakter för att nu kunna göra denna resa. När jag nu berät‐
tade om detta så visade det sig att även Mats var intresserad. Mats är en man som inte är
rädd och som; gärna söker äventyr. Han har i flera omgångar varit FN soldat i skilda de‐
lar av världen. Det började gå upp för våra fruar att detta med att företa en resa i guld‐
grävarnas fotspår var djupt allvar för oss, så när vi några dagar senare åter kom att tala
om detta, fick vi av våra fruar en direkt uppmaning att inte bara prata om Alaska och
Canada utan att ordna så vi fick verkställa denna "uppgift".
Under våren ‐86 lyckades Mats och jag med gemensamma ansträngningar få tag i fem
norrmän, tre herrar och två kvinnor som hade samma planer. Vi hade aldrig träffat dessa
personer annat än genom ombud, så vi visste inte hur de såg ut, hur gamla de var, ja det
enda vi förstod var att de var besatta av samma tankar som vi. Nu skulle det visa sig att
det var de bästa människor som man kan tänka sig och att de var de bästa kompisar i
såväl vått som torrt.
I fortsättningen skall jag försöka skildra resan som vi företog i guldgrävarnas spår från
Skagway i Alaska till Klondike och Dawson City i Yukon Canada, men först måste jag
skriva några ord om hur vi förberedde oss här hemma inför uppgiften,
En kanot köptes så vi fick börja vänja oss vid att paddla kanot. Varken Mats eller jag
hade tidigare suttit i en kanot. Kängor, kläder, ryggsäck, tält och mycket annat köptes. Vi
fick hjälp av trevliga och skickliga instruktörer från friluftsfrämjandets kanotsektion i
Karlskoga. Instruktörerna ordnade med utflykter, dels på den närbelägna sjön Möckeln,
dels på diverse små älvar i våra trakter. Vid vår första träning på sjön Möckeln blåste det
lite grann. Senare, när Mats och jag satt i kanot på den stora sjön Labarge i Canada eller i
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stormbyar på Yukonfloden, brukade vi erinra oss att vår instruktör förmanade oss under
vår första träningstur att i grövre sjö än så här skall ni inte gå ut i kanot.
Sedan fortsatte Mats och jag: att träna kanot i de flesta älvar och sjöar i våra trakter. Nu
gällde det att gå in vandringsutrustningen. Med ryggsäckarna fyllda med kläder, mat,
tegelsten och diverse tunga föremål vandrade vi på Bergslagsleden. Jag minna en gång‐
när vi gjorde en fyra mils vandring mellan Svartå i söder och Lekhyttan i norr. Vi över‐
nattade i tält på halva vägen. Under natten blev det ett hiskligt åskväder. När vi senare
berättade för en gemensam kompis om vår vandring frågade han om vi inte var rädda på
natten när åskan gick så hårt. Mats replikerade kvick att det fanns ingen anledning att
vara rädd för åskan, för vi hade blixtlås på tältet!
Efter alla dessa förberedelser var vi färdiga för avresan. Norrmännen skalle flyga från
Fornebu utanför Oslo, och vi skulle flyga från Arlanda för att träffas i Amsterdam.
3.
Den fjärde augusti tog Mats och jag bilen till Arlanda. Vi hyrde in bilen på långtidspar‐
keringen. Klockan 11,15 flög vi med KL 172 till Amsterdam. Klockan 13,15 var vi där,
gick till incheckningsdisken och checkade in för resa med CP 581 till Vancouver. Efter
incheckningen sökte vi rätt på våra reskamrater. Det var Öivind Andersen, 58, från Ski‐
en, Rolf Lier, 55, från Rjukan, Rasmus Hansson, 31, och hans sambo Britt Hveem, 31,
båda från Oslo och Anne Cathrine Noor, 27, från Porsgrunn. Anne Cathrine var gift med
en kille som var ivrig jägare och därför aldrig hemma på helgerna, så Anne Cathrine
skulle ha kompensation för allt detta och blev därför med på denna resa. Detta om Anne
fick vi veta senare på resan. Rasmus Hansson var den som hade utsetts till ledare. Ras‐
mus arbetar på Norskt Polarinstitutt och ligger stora delar av året på Spetsbergen för att
märka och forska om isbjörnar.
Klockan 14,50 flög vi från Amsterdam för att med hjälp av nio timmars tidsförskjutning
vara i Vancouver klockan 16,15. Väl komna till Vancouver tog vi in på Sheraton Hotel och
fick rum på fyrtionde våningen med utsikt över hamnen och större delen av staden.
Vid tiden för vårt besök visade det sig att det var världsutställning i staden och natur‐
ligtvis var vi tvungna att ta tillfället i akt och besöka den. Klockan tio på kvällen gick vi
från utställningen, strövade på staden, slank in på en restaurang och käkade lite mat.
Först när klockan var över två på natten kom vi i säng. Om vi varit kvar i Sverige så hade
klockan varit närmare halv tolv på dagen. Inte att undra på att vi var trötta. Först bila till
Arlanda, sedan flyga till Amsterdam, vidare till Vancouver, besöka världsutställningen,
ströva på staden, ja, det hade hänt mycket sedan vi lämnade hemmet.
Vi karlar var ju så många, så vi hade blivit tilldelade en hel svit i två plan på hotellet. Ef‐
ter någon timmes sömn vaknade jag av ett kraftigt oväsen. Jag och Öivind delade rum.
Det visade sig att Öivind skulle gå på toaletten, men trött som han var hittade han inte
rätt dörr. Han stod och ryckte och slet i en dörr som hörde till en del av sviten som inte
tilldelats oss, och dörren var låst med en säkerhetskedja på andra sidan. Efter en stund
lyckades jag visa Öivind till rätt dörr, stängde till den andra dörren men hann se genom
springan, att där var det ingen som låg och sov längre.
Någon lång sovmorgon blev det inte i Vancouver för redan klockan 9,00 flög vi vidare
med CP 651. Vi var nu på väg till Whitehorse. Tänk, jag var på väg till Whitehorse. Det
var ju bara drygt två år sedan jag suttit i Alcudia på Mallorca och hört Gun och Per berät‐
ta om sina upplevelser där, och nu var jag själv på väg dit! Tur hade jag med plats i pla‐
net, jag hade fått en fönsterplats.
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Resan gick nu tvärs över det väldiga British Columbia. Under hela flygningen hade vi de
mäktiga Klippiga Bergen under oss. Det var en upplevelse att från ovan få skåda de till
stora delar snötäckta bergen. Och i morgon skulle jag börja min klättring över dem, men
då ännu längre norrut.
Efter två och en halv timmes flygning kunde vi se Whitehorse På grund av bergen runt
Whitehorse kunde vi inte landa i den riktning som vi kom. Vi fick göra en stor sväng så
planet kunde gå ner från norr till söder i stället för tvärtom. Allt detta passade mig per‐
fekt. Här kunde jag från ovan se vad jag förut bara sett på kartan. Långt i söder såg jag
Lake Bennett och floden som gick från Bennett genom Whitehorse och ner till Lake La‐
berge som låg norr om staden. Yukon River börjar i norra ändan av Laberge men så långt
kunde jag inte se, för Lake Laberge är femtio kilometer lång. I sydväst hade vi de snö‐
höljda bergen som vi nästa dag skulle börja vår klättring över, för att så småningom
komma fram till Lake Bennett, där vattenvägen sedan går ända fram till Klondike och
Dawson City.
När vi landat och fått våra ryggsäckar, gick vi ut på en gräsmatta och klädde om. Våra
reskläder och allt som vi inte behövde för vandringen över bergen lämnade vi kvar i
Whitehorse, för hit skulle vi ju komma tillhaka om allt gick bra.
Medan vi höll på med omklädningen tittade jag på mina nya kamrater och tänkte på hur
det hade gått om man gått ut på en gräsmatta på en flygplats i Sverige eller Norge och
börjat byta kläder. Här var vi fem karar och två kvinnor som helt ogenerat utförde denna
procedur.
Lite tur är ju bra att ha. I Whitehorse fanns en norrman som hette Kaltenborn. Han hade
tillgång till en Dodge stationsvagn. Vi trängde ihop oss tillsammans med vår packning
och började den 180 km. långa resan till Skagway.
Alaska är en delstat i USA och till USA måste man ha visum. Detta hade vi sökt och fått
ordnat hemma i Sverige. För egen del tyckte jag det var konstigt att behöva söka visum.
Jag hade ju faktiskt en gång i min ungdom varit amerikansk medborgare. När vi kom till
gränsen stämplades passen. Ett särskilt papper häftades fast i passet. Det var ju så att
när vi åter gick in i Canada så var det högt uppe i de snö höljda bergen, och där finns inga
människor, än mindre någon passkontroll. På detta papper skrevs det in, att bara jag var
ute ur Alaska före den 4 februari 1987 så var allt OK.
4.
I Skagway tog vi in på
Golden North Hotel, ett
gamalt
hotell
sen
guldrushens dagar. Vi
kände
doften
och
stämningen från slutet
på 1800‐talet då hotel‐
let varit fullt av lycksö‐
kare. Mats och jag fick
dela rum på övre vå‐
ningen. Jag kan än i dag
höra knarret i trappan
när vi går upp till vårt rum. Sedan guldrushens dagar hade hotellet moderniserats med
värmeledning. Rördragningen hade tydligen varit problem, för rakt över Mats säng stack
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ett rör ut. Varje gång som Mats skulle lägga sig och vila så slog han huvudet i detta rör
och likadant var det varje gång han reste sig upp. Ljudvågorna i hela hotellets rörsystem
var öronbedövande och tillsammans med Mats förbannelser blev allt detta något som är
svårt att glömma.
I det som skulle föreställa hotellets reception satt en liten rund man. Om man frågade
honom om något när han inte satt vid bordet som föreställde reception fick man inget
svar, inte förrän han hastigt satt sig bakom bordet. Det var från den platsen som världen
skulle styras. Att ge ett svar på frågor från en plats på golvet gick inte. Vi kom ganska
sent på aftonen men vi hann ändå ned att gå runt och bese Skagway.
Det som fångade det största intresset var Skagway museum. Där kunde man få följa med
från guldrushens allra första dagar och fram till våra dagar. Här önskar jag att det fun‐
nits mera tid att få studera vad som fanns på detta museum. Skagway ligger vid stilla‐
havskusten och det var hit som guldgrävarna kom med båtar för att börja den tusen ki‐
lometer långa färden till Klondike. Under en månads tid, det var i februari 1898, kom det
femtusen lycksökare hit med båt. Sedan jag varit på museet gick jag runt i det lilla sam‐
hället och försökte tänka mig in i hur det varit här med alla människor sökande efter
utrustning för den långa färden.
I slutet av 1890‐talet började det under mycket svåra förhållanden byggas en smalspårig
järnväg från Skagway över det s.k. White Pass fram till Whitehorse. De som kom hit och
skulle vidare till Klondike innan järnvägen blev färdig, hade inget annat att göra än att ta
sig över bergen över det s.k. Chilkoot Pass. Det var den vägen som vi skulle ta oss fram
på. Numera kallas denna väg för Chilkoot Trail, och det är mest människor som vill kän‐
na historiens vingslag som tar sig fram den vägen.
5.
Följande morgon kördes vi av, den lille runde mannen i receptionen till en plats ca. en
mil från Skagway. Platsen kallades Dyea och här började vandringen. Platsen såg inte
mycket ut med tanke på att så många människor en gång i tiden tagit sig fram här. En
smal krokig grusväg slutade här och en helt vanlig skogsstig försvann in i en hög mörk
skog. Vid startplatsen fanns det två skyltar. På den ena stod det Trailhead och på den
andra stod det att den som lämnar ett papper eller något annat skräp efter sig och blir
ertappad får böta ettusen dollar. Under drygt 60 kilometers vandring såg vi inte något
skräp, inte ens en pappersbit stor som ett frimärke. Tänk om vi kunde få det så i Sverige
också.
Vi hade inte gått många meter förrän det blev en våldsam stigning. Vi var ännu inte vana
vid de tunga ryggsäckarna och en så kraftig stigning hade vi inte väntat oss så snart. Se‐
nare fick jag veta att stigningen bara var etthundra meter och när vi var på toppen så
dröjde det inte länge förrän det gick lika fort utför. Mats befarade nog det värsta, för när
vi pustat ut en stund så sa han "skall det vara så här hela vägen?"
Nåja, efter denna rivstart hade vi ganska jämn och fin mark c:a 5‐6 km. Sedan var det en
ny kulle upp och ner, men lyckligtvis inte riktigt så besvärlig som den första. När vi gått
8 km. kom vi till en liten öppning i skogen som kallades för Finnegans Point, och här vi‐
lade vi ett litet tag. Efter Finnegans Point började stigningen igen, men inte så våldsamt
som i starten. Efter 17 km var vi framme vid en ny öppning i skogen som kallades Plea‐
sant Camp. Nu var vi 300 m. ö. havet. Här tänkte vi slå läger första natten. En vild fors,
Taiya River, rann förbi med kallt härligt vatten. Det var bara det att det fanns ingen bra
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tältplats. Den lilla öppningen som fanns i skogen var redan upptagen av två tält. Det blev
att slå upp tälten bland trädrötter i skogen.
Med den första dagens ovana marsch i hård terräng och tung packning, och nattens vila
på buktigt underlag så fick ryggen en riktig omgång. Under färdens fortsättning blev det
dock en vana att ligga obekvämt. Var det någon natt som man fick ligga på en plan plats,
så kändes det ovant. Norrmännen verkade helt oberörda. Jag tror att de kunde sova gott
på vilket underlag som helst, de hade tydligen vanan inne. Kan det vara deras vana att gå
"på tur" som fostrat dem?
Under vandringen över bergen var det inte tillåtet att elda brasor, utan maten fick
tillagas på spritkök vi bar med oss. Anledningen till detta förbud var troligen att naturen
skulle bevaras så opåverkad som möjligt och nog hade man en känsla av att uppleva all
vildmarkens tjusning.
Efter det vi på stående fot och i hällande regn avslutat kvällsmaten, plockades utrust‐
ningen samman. Allt skräp stoppades i en plastsäck. Denna säck fick vi sedan bära med
oss under hela vandringen och innan vi kom fram till slutpunkten var den ganska så full.
Det var tydligt att de som vandrade genom Chilkoot Pass respekterade detta, och med
tanke på tusen dollar i böter var det nog bäst att göra så.
Nu kan man tycka att ingen kunde veta vem som slängde en konservburk efter sig, men
det visade sig att det visste de ganska bra. För det första var det ett begränsat antal per‐
soner som gick Chilkoot Trail, för det andra visste myndigheterna vilka det var som var
på vandring på leden och för det tredje så patrullerades leden av parkvakter varje dag.
Under det vi höll på med våra förberedelser för kvällsmaten kom en av dessa vakter till
oss. Vakten hette Gregory och hans farfar hade en gång i tiden kommit från Polen och
bosatt sig i Alaska. Gregory instruerade oss och sedan skyndade han sig vidare för han
skulle fortsätta ytterligare fyra km till en plats som kallades Cheep Camp. Där övernat‐
tade vakterna i tält för att nästa dag fortsätta upp till Canadagränsen. När vi så skulle
krypa in i tälten för att sova fick vi först bära allt vad som kunde betraktas som mat och
det gällde även tandborste, tandkräm och tvål till en plats ca 100 meter från lägret. Snö‐
ren med konservburkar bands upp runt detta förråd. Allt detta var nödvändigt, för nu
levde vi i björnarnas rike. Under hela vår färd till Klondike fick vi varje natt upprepa
denna försiktighetsåtgärd. Av tidigare vandrare visste vi att om det kom en björn under
natten så gick den i första hand till matförrådet och då var tanken den att vi skulle vakna
av skramlet från de upphängda konservburkarna, så vi kunde sätta oss i säkerhet.
Följande dag skulle det
verkliga kraftprovet gö‐
ras. Vi skulle visserligen
inte gå mer än 16 km
men det var nu vi skulle
ta oss över Chilkoot
Pass. Klockan var en bra
bit över nio på morgo‐
nen innan vi kom iväg.
Stigningen fram till She‐
ep Camp var obetydlig.
Vid Sheep Camp mötte vi
åter Gregory.
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Här måste jag få berätta litet om Mats och mig själv samt norrmännen. Norrmännen var
tränade människor, var vana att gå "på tur" i de norska fjällen. Mats och jag var de äldsta
i gänget, vi var folkpensionärer. Mats är en man som alltid ligger i träning, bland annat
har han åkt Vasaloppet sju gånger. Sista gången han åkte var samma år som vi gjorde
denna tur. Alltså var jag den som hade sämsta konditionen. Med tanke på detta skickade
norrmannen vid varje rast iväg mig femton till trettio minuter före det övriga gänget. Det
var ganska skönt och rogivande att ensam ta sig fram i denna vildmark, men senare kom
jag underfund med att det inte var med tanke på min kondition som jag blev ivägsänd
före de andra. Nej, tanken var den, att om jag mötte en björn, så var det bättre att björ‐
nen fick äta sig mätt på en svensk än att det kanske skulle gå åt en norrman.
Så allvarligt var det nu inte, det var jag själv som föredrog att starta tidigare. Det var så
mycket att se under vandringen och så ville jag ha tid att ta ett kort då och då. Men ris‐
ken att möta en björn fanns ju, men stämningen i gruppen var god och det går ju alltid
att skämta litet.
Som sagt, vid Sheep Camp mötte jag åter Gregory. Vi språkades vid och Gregory tog någ‐
ra kort på mig vid anslagstavlan som talade om, att nu var jag vid Sheep Camp. Innan de
andra kom ifatt så hann Gregory berätta litet historia om denna plats för mig. Gregory
berättade att under guldruschens vildaste dagar var här en övernattningsstation. Han
visade mig de multnade resterna av timmerhusen som funnits här. Men det som jag
minns bäst av Gregorys berättelse var om de två lycksökarna som ertappades med att
stjäla från de övriga. Männen som fanns i lägret blev så förargade att de bildade en dom‐
stol och tillsatta en jury. De två tjuvarna dömdes till hängning. Den ene av tjuvarna ryck‐
te till sig en revolver och sköt sig själv för tinningen och dog på fläcken.
Efter denna makabra händelse bestämde domstolen och juryn att den andra tjuven fick
löpa fritt sedan all hans utrustning tagits ifrån honom. Huruvida han klarade sig var det
ingen som visste, men med tanke på att det var sträng vinter och att han inte hade vare
sig mat eller utrustning, så är det inte troligt. Det hade sina fördelar att gå litet före de
andra, för då fick man veta lite historia om guldgrävarnas vandring över bergen också.
Från Sheep Camp startade jag som van‐
ligt före de andra. Det var nu som den
verkligt svåra sträckan började. Vid
Sheep Camp var vi 300 meter över ha‐
vet och vid Chilkoot Pass skulle vi vara
uppe på ca 1300 meter. Fågel vägen till
Chilkoot Pass var bara 6 km. Men i
verkligheten verkade sträckan vara
betydligt längre. Bitvis kunde det vara
svårt att veta var stigen gick, för nu var
det att klättra mellan och runt stora och
små klippblock och så lutade det stän‐
digt uppför. Med den tunga packningen
på ryggen blev det att långa stycken
krypa på alla fyra för att ta sig fram.
När jag gått c:a 3,5 km. var jag trött.
Osäker var jag också, gick jag den rätta
vägen? Det syntes dåligt bland klipp‐
blocken var stigen gick. Jag beslutade
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mig för att vänta på de andra. Uppkrupen på ett stort stenblock kikade jag ner efter da‐
len, mycket riktigt, som små myror kom de andra klättrande mellan stenblocken. Ibland
tyckte jag att jag såg dem allesammans och ibland var de helt borta. Här uppe fanns det
inga träd som skymde utsikten. Stigen, om man nu kan tala om en stig, gick ju i en djup
dalgång och på båda sidor var det höga berg. På norra bergsidan högt upp vältrade sig
en glaciär och dess blågröna is glänste när solen sken på den. Ja kan man tänka sig, efter
allt regn vi haft ända sen vi kom in i Alaska så hade vi ganska bra väder när vi klättrade
över Chilkoot Passet.
När de andra kommit ifatt gjorde vi följe och rastade strax före en plats som kallades
Scales. Jag tror man kan översätta det med "klättra upp”, för här hade det en gång i tiden
varit en linbana. På den hade guldgrävarnas utrustning spelats upp. Stora gjutna linhjul
låg kvar i terrängen, och än i dag kan jag inte förstå hur man fraktat dessa tunga grejer
hit upp. Scales låg 25,7 km, från startpunkten och 850 meter över havet. Nu såg vi hela
bergväggen framför oss upp till Chilkoot Pass.
Det var den här stigningen som jag sett på gamla kort sen slutet på 1800‐talet, där guld‐
grävarna i långa rader och med stora packningar klättrat uppför. Från Scales och upp till
Chilkoot Pass, som också var gränsen mellan Alaska och Canada, var det nu fågelvägen
900 meter och stigningen var bara 500 meter. Att det var arbetsamt att ta sig upp behö‐
ver jag väl knappast påpeka. Rasmus, Britt, Anne Catrine och jag tog det lugnt, vi klättra‐
de ett stycke och så vilade vi. Jag kan väl nämna det, att Rasmus och Britt var alltid de
som bar den tyngsta packningen. Rasmus hade minst 10‐15 kilo mer att bära än vi
andra. Det var straffet för att han fick vara vår ledare. Mellan Öivind, Rolf och Mats blev
det något av en tävling om vem som först kom upp till gränsstenen. Att pensionären
Mats skulle bli den som kom först ser jag som självklart och det blev också så. När vi alla
var uppe rastade vi. Vi gick och fotograferade och tittade på resterna som fanns kvar. Det
hade tydligen funnits några timmerhus här uppe, men hur man fått upp virket kan jag
inte förstå.
6.
Här uppe på toppen fick vi nu pulsa i
snö, och det fick vi göra i ytterligare
2 km på Canadensiska sidan. Under
uppstigningen på Alaskasidan hade
det varit ganska lugnt och tidvis sol.
Men nu när det lutade lika hastigt
utför fick vi en hård, kall motvind.
Men vad gjorde det, vi hade ju pas‐
serat Chilkoot Pass och alla var vi
oskadda. Det vi nu hade framför oss
var jag ganska nyfiken på. I en bok
av Jack London skildrar han hur
guldgrävarna tog sig ner på Canada‐
sidan. På de första 600 metrarna
sjunker höjden med 250 meter och
där nere ligger det en sjö. Kratersjön
kallas den, för man tror att det är en
krater efter en gammal vulkan.
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Det som Jack London skildrar äger rum på vintern med is på sjön. Han beskriver hur
guldgrävarna i glädjen över att för första gången på turen få gratisskjuts utför släpper
iväg utför den glatta glaciären, med påföljd att sedan få ligga nere på isen och reparera
det som blir sönderslaget vid konfrontationen med sjöns is.
Nu när vi gör vår vandring, är isen borta på sjön, men den kraftiga lutningen och den
hala snön gör att vi för varje steg måste sätta i klackarna så vi inte hasar ner i det kalla
vattnet. Vi ska ju ta oss ner till fjällsidan och det går också lyckligt och väl, även om det
är lite svårt där isen tar slut och stenblocken tar vid.
Ett stycke längre fram finns det en liten grönmålad koja. Vid kojan sitter det en man i 35‐
40 årsåldern. Han frågar hur många vi är i sällskap, varifrån vi är och så vidare. Han är
canadensare och sitter där för att bokföra hur många det är som går Chilkopt Trail. Han
frågar om vi tror att det kommer flera vandrare denna dag. När han hör att så inte är
fallet plockar han ihop sina grejor och försvinner i rasande fart. Han skall nämligen gå
ända fram till Lindeman City där det är ett läger och där han skall övernatta för att nästa
morgon åter sitta på pass vid den lilla kojan. Att han fick ha brått kan jag förstå, för det
är 15 km. till Lindeman City.
Vi hade räknat med att slå läger på en plats som kallas Happy Camp, och dit hade vi nu 6
km att gå. Vi gick nu på fjällkedjan längs Crater Lake, Morrow Lake och Coltsfoot Creek
fram till Happy Camp. Uppgiften om var Happy Camp har legat är något osäker, men det
sägs att det har legat där guldgrävarna åter träffade på de första träden. Vidare sägs det
att under vintern 1897‐98 fanns här en enklare restaurang eller servering. Inget av detta
kunde vi se några rester av, men det var här vi åter mötte de första små vindpinade gra‐
narna.
Bakom några skyddande stenar lagade vi nu kvällsmaten och tälten restes så gott det
gick i den starkt lutande terrängen. Natten vid Happy Camp blev den kallaste på hela den
3 veckor långa turen. Ett svagt isskimmer kunde på morgonen ses på vattenpussarna,
men i våra sovsäckar hade vi klarat natten bra.
På morgonen startade jag som vanligt före de andra. I en av Jack Londons böcker har
han skrivit om hur guldgrävarna tog sig fram såväl vinter som sommar på sjöarna. Cra‐
ter och Morrow Lake samt halva sträckan av Coltsfoot Creek hade vi nu bakom oss. Nu
återstod resten av Coltsfoot Creek, Long Lake, Deep Lake och Moose Creek, sedan var vi
framme vid Lindeman Lake. Längs med Long Lake gick stigen åter upp och ner över
bergsknallar. Över dessa bergsknallar, delade stigen sig i flera grenar. Jag var lite osäker
på om jag kunde vara på rätt stig, men jag tröstade mig med att så länge jag såg Long
Lake nedanför bergen på vänster sida så var jag säkert på rätt väg.
Vid en liten sänka mellan dessa bergknallar stötte jag på en grav efter en guldsökare som
väl dukat under av strapatserna. Hans hacka och spade låg i kors vid graven. Jag tog ett
kort på graven, och när jag sedan hemma på filmduken ser på bilden, går det att skönja
ett årtal ristat på graven. Stigen gick nu utför igen och framkommen till älven mellan
Long och Deep Lake inväntade jag de övriga.
Här satt vi nu och vilade upp oss. Det gick inte att låta bli att skratta. När jag såg på säll‐
skapet där vi satt på berget, såg jag hur olika vi var. En del av oss hade tagit av sig på
fötterna och satt och svalkade dem i vattnet och några andra av oss hade tagit på sig en
massa kläder, dragit ner för öronen och satt på sig vantar, allt för att söka skydd för
blåsten.
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Från övergången mellan Long och Deep Lake var det nu bara 5 km kvar. Det skulle visa
sig vara en ganska behaglig sträcka att gå. Det var relativt jämn mark och det lutade sak‐
ta nerför. Lindeman låg 300 meter lägre än Deep Lake.
På vänster sida hade vi nu granskog som klättrade svagt uppför bergen och på höger
sida hade vi en djup canyon, där Moose Creek forsade fram. Jack London har beskrivit
Moose Creek som otänkbar som vattenväg, och de gånger jag såg över kanten förstod jag
det mer än väl. Däremot skriver han att 1898 fanns det hästar att hyra för transport mel‐
lan Deep Lake och Lindeman City. Gång på gång såg jag jordekorrar efter stigen. De var
så nyfikna så när jag satte mig ner och väntade en stund blev jag i tillfälle att ta kort på
dem.
Så var jag framme vid Lindeman City. Det visade sig vara en jämn och fin sandudde som
gick ända ner mot Lindeman Lake. Sandudden var beväxt med vackra låga tallar. Det var
gott om plats att slå upp tälten på, jämn och fin mark. Medan jag väntade på det övriga
sällskapet gick jag runt och såg mig om. Det var alltså här som guldgrävarna fällde träd,
sågade bräder av virket och byggde båtar för att sedan ta sig den 960 km långa vatten‐
vägen till Klondike. Under våren 1898 fanns här tiotusen guldgrävare arbetande på sina
båtar. Hur fick de plats?
På en kulle vid sidan om fanns en kyrkogård, där elva guldgrävare var begravda. Längst
bort på udden fanns det ett tältläger. Där fanns ett dieseldrivet elverk. Två kvinnor bod‐
de där och sände dagligen ut rapport om hur vädret var vid Lindeman City. På en liten
anslagstavla stod att läsa, att om man gick bort till kvinnorna så kunde man få ett certifi‐
kat på att man vandrat Chilkoot Trail.
I kvällningen när tälten var resta och vi ätit kvällsmat vandrade vi alla till kvinnorna i
tältlägret och fick våra certifikat. Vi blev hjärtligt mottagna och de uttryckte sin glädje
över att se norrmän och svenskar göra denna vandring tillsammans. De hade dock fått
problem. Två tyskar som gick turen i motsatt riktning hade gett dem en flaska vin. Det
var bara det att under tiden de var här var de förbjudna att dricka alkoholhaltiga dryck‐
er. Nu ville de ge oss denna vinflaska. Vi tog tacksamt emot den, och senare på kvällen
delade vi på den. Försent kom vi på att nu hade vi ännu en sak att bära på, men vi trösta‐
de oss med att det var nu bara en dagsmarsch kvar. Förresten blev det Rasmus som fick
bära den, han hade ju så tung packning redan, så en tom vinflaska mer eller mindre kun‐
de inte betyda så mycket! Stackars Rasmus, han var verkligen tålig.
Nästa morgon packades utrustningen för den sista etappen fram till Log Cabin. Men in‐
nan vi gav oss iväg var jag tvungen att ta några kort på Öivind där han satt på huk och
matade jordekorrarna. De var så tama så de åt ur händerna på honom.
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Från Lindeman City hade guldgrävarna fortsatt över Lindeman Lake, vidare över Ben‐
nett Lake och så vidare på vattensystemen till Klondike. Vi skulle däremot göra en
dagsmarsch och komma fram vid Log Cabin, som ligger vid vägen som numera går mel‐
lan Skagway och Whitehorse. Vandringen började med en brant stigning. När vi kom till
Billy Johnson Lake, även kallad Dan Johnson Lake, så rastade vi. Här blev vi uppvaktade
av fåglar. Det var Lavskrikor och de var så tama så de åt ur händerna på oss. Efter c:a 8
km kom, vi fram till den gamla smalspåriga järnvägen, som öppnades i juli 1900. Denna
järnväg användes inte längre och den var bitvis i dåligt skick. Den hade rustats upp
1960, och under den sommaren hade den varit öppen för turister. Efter 1960 hade den
inte använts och var nu i alltför dåligt skick för att kunna användas.
Utkomna på järnvägen ökade Rolf och Öivind farten. Vi hade nu c:a 8 km kvar fram till
Log Cabin. Jag var faktiskt mycket trött och blev allt mer efter de andra. En stund efter
det gänget försvunnit bakom en krök började jag förstå varför de fått så brått. Det var
nog inget annat än att Rolf och Öivind ville komma först till Log Cabin.
För att bättra på orket något plockade jag fram ett paket russin som jag sparat. Då jag
ätit upp dem började jag vandringen igen. Jag kände att krafterna började komma tillba‐
ka. Nu visade det sig att Rolf och Öivind hade börjat spurten för tidigt, när jag kom runt
en krök satt hela gänget där och vilade. Under tiden jag gick förbi dem släpade jag föt‐
terna efter mig och försökte se helt slut ut. När jag sedan kom runt nästa krök och var
utom synhåll, då började jag spurta.
Det blev en hård kamp, men jag var först fram till Log Cabin. När Rolf och Öivind kom
fram erkände de att det hade varit deras mening att vara först framme och till min glädje
tyckte de allt att jag lurat dem,
Här vid Log Cabin blev vi körda till Whitehorse med bil och den natten låg vi på hotell.
7.
När vi vaknade på morgonen började förberedelserna för kanotfärden fram till Dawson
City. Vi fick lasta in oss i en bil och kanoterna lastades på en släpkärra. Vi fraktades till
en vik vid Labarge Lake. Mats och jag tänkte på vad instruktören från friluftsfrämjandets
kanotsektion i Karlskoga sagt och tyckte nog att det blåste något för hårt. Men det var
inte tid att tänka för mycket på det, nu gällde det att komma iväg.
Ingen av norrmännen säg bekymrad ut så då var väl allt bra. Om vi tyckt att det blåst
inne i viken så var det inget mot vad det gjorde ute på öppna sjön. När vi paddlat någon
timme fick Rasmus och Anne Catrine en brottsjö in i sin kanot. Vi fick paddla i hård sid‐
vind in till land. Det var inte så enkelt att gå iland, berget gick ända ner till vattnet, men
vi lyckades få syn på en avsats i berget på c:a en meters bredd och längden kanske 10‐15
meter. Vi kravlade oss upp där och tömde kanoterna och sen var det bara att fortsätta.
Efter ytterligare någon timma rundade vi en udde och innanför den hade vi en lugn vik.
Detta var ett toppenläge, här slog vi upp våra tält och förberedde oss för natten.
Från Whitehorse hade vi fått ned oss varsin stor biff. Här fick jag mitt livs chock. Alla de
övriga förklarade att nu var det min tur att laga kvällsmaten. Jag har aldrig i hela mitt liv
stekt en köttbit, men nu skulle jag göra det, vare sej jag kunde eller inte. Britt tyckte nog
synd om mig och hon tyckte nog jag bar mig bakvänt åt så jag fick lite hjälp av henne. Det
som förvånar mig är att alla förklarade att biffarna var välstekta och smakade bra.
Hungern kanske kryddade maten så bra att de inte förstod bättre. Efter det vi ätit så tog
Rasmus fram björnbössan och provsköt den. Det var bäst att vara förberedd, för nu skul‐
le vi komma in i de verkliga björnmarkerna.
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Följande morgon hade vi brått, sjön låg blank som en spegel. Vi räknade med att paddla
tvärs över sjön. För om vi kunde paddla efter andra sidan så räknade vi med att kunna
ligga mera på läsidan. Och mycket riktigt, vi hade just kommit över när vinden började
blåsa igen. Fram på dagen gick vi i land och lagade lite mat. Sedan fortsatte vi igen för att
så småningom komma fram till norra ändan av Lake Labarge.
På den här platsen, som kallades Lower Labarge, rastade på sin tid guldgrävarna efter
den 50 km långa färden över sjön. Här hade funnits polis, post och senare även telegraf‐
station. Efter guldrushen hade platsen använts som vedupplag åt hjulångarna fram till
1953, då Dawson highway öppnades. 1911 hade den första hjulångaren Casca 1 tjänat
ut, och en del vrakrester efter den låg ännu kvar vid stranden. En ny hjulångare byggdes
i Whitehorse och den led skeppsbrott 1936 vid Rink Rapids. 1937 byggdes Casca 3, ock‐
så i Whitehorse, men blev 1974 offer för en mordbrand.
Färden fortsatte nu nedströms Yukon River, som rinner mot norr. Vi hade nu hoppats på
att få hjälp av det strömmande vattnet, men hjälpen blev inte så stor, för vi hade kraftig
motvind samtidigt som det regnade häftigt. Vid första nattlägret var Anne Catrine den
första att fånga en fisk.
Under de första dagarna, medan vattnet var klart och fint, gick det bra att fiska harr, men
någon annan fisk än harr fick vi aldrig. Ju längre ner vi kom på Yukon River desto grum‐
ligare blev vattnet och då upphörde fiskelyckan helt. Efter 90 engelska mil från White‐
horse räknat kom vi till Hootalinqua Island. På denna ö drogs hjulångarna upp för vin‐
terförvaring. Ar 1908 byggdes i Seattle en hjulångare som fick heta Evelyn. Efter att ha
varit utsatt för haveri såldes Evelyn och byggdes om och fick då namnet Norcom. Båda
dessa namn kunde man läsa på hjulångaren som i dag ligger kvar som vrak på Hootalin‐
qua Island.
Färden utför Yukon River fortsätter nu dag för dag. Att paddla, gå iland, laga lite mat,
fortsätta att paddla tills det blir tid att slå läger för natten, ja, det blir ganska enahanda.
En del dagar har vi ett strålande väder och en del dagar är det hård blåst och mycket
regn. Att sitta i kanoten i hällande regn känns inte bra. Man blir frusen, trött och grinig,
men har man väl börjat så är det bara att bita ihop tänderna och fortsätta.
Vi hade hoppats få se björn efter floden. Oftast, men inte alltid, brukade Rasmus åka
först och en dag såg de som låg i täten en björn på högra flodsidan. Mats och jag var vid
detta tillfälle sist i kön så när vi kom fram hade björnen sprungit till skogs. Om vi rastade
på sådana platser där det var sand eller lera på stranden så såg vi nästan alltid spår efter
björn, varg och älg. Vi lade märke till, att där älg gått fram fanns det alltid vargspår paral‐
lellt med älgslagen. En dag stod det en älg långt ute i floden och betade på en grästuva.
Att älgen kunde stå där berodde väl på att det var högvatten i Yukon River under den
tiden vi gjorde vår resa. Under den fortsatta turen såg vi sedan flera älgar efter strän‐
derna. Den stora örnen med det vita huvudet som också är USA:s nationalsymbol såg vi
ganska ofta sittande i träd utefter stränderna.
På en plats utefter floden var vi i land och såg på en begravningsplats för indianer. Plat‐
sen heter Little Salmon. Över en del av gravarna var små hus byggda och en del gravar
hade vackert snidade trästaket. Anledningen till varför det var hus eller staket vid gra‐
varna vet jag ej men tänkbart är att det skyddade gravarna mot skogens rovdjur.
8.
Efter tvåhundratvå engelska mil från Whitehorse kom vi fram till Carmacks. Det var det
enda samhället utefter vattenvägen mellan Whitehorse och Dawson City. Här vid Car‐
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macks gick vägen upp till Dawson över floden. Tidigare under färden hade vi träffat två
tyskar som tänkte göra färden på Yukon River i en uppblåsbar gummibåt. Under natten
medan vi sov i tälten hade de åkt ifatt oss och var nu före oss vid Carmacks. När de skulle
köra upp gummibåten på land hade de skurit upp den ena pontonen på en trasig flaska
som låg vid stranden. Troligen slutade deras färd här, men de hade ändå tur att det hän‐
de där den enda vägen fanns efter floden. Hur det blivit för dem om det hänt några dags‐
etapper längre fram vågar jag inte tänka på.
Här vid Carmacks fanns en affär där vi handlade litet godsaker. Jag passade på att sända
ett kort hem till Sverige, räknade med att kortet kom fram till min fru ungefär samtidigt
som vi skulle komma till Dawson City. Kortet kom fram två veckor efter det jag själv
kommit hem igen.
Vid Carmacks fanns en kolgruva. En gång i tiden hade det dagligen brutits 72 ton kol,
men nu var det bara tolv man som arbetade i gruvan. Innevånarna i Carmacks bestod
mest av indianer.
När vi lämnar Carmacks har vi bara 418 km kvar till Dawson City. Det vill säga om vi kla‐
rar oss helskinnade utför forsarna, som vi kommer till 32 km längre fram. Dessa forsar
kallas för Five Finger Rapids. Vänstra stranden består av höga bergsidor och i floden
ligger fyra stora trädbeväxta klippblock. Det sades att det var bäst att hålla efter högra
sidan i forsen. Rasmus gav sig iväg först. Han försvann i rasande fart, men vad vi kunde
se så klarade han sig. Sedan var det Rolf och Öivind.
Hur det gick för dem kände vi inte se riktigt ordentligt. Så var det Anne Catrine och
Britts tur, Mats och jag kom sist. Vi hade haft den fördelen att vi sett att det varit besvär‐
ligt för de andra så vi bestämde oss för att hålla mera åt vänster. Anne Catrine och Britt
hade startat flera hundra meter före Mats och mig, men ändå åkte vi förbi dem där for‐
sen var som värst. När Mats och jag for förbi dem såg det precis ut som om de satt fast i
vattenvirvlarna. Vi kom alla lyckligt igenom forsen, men Rolf och Öivind hade kanoten
halv med vatten så vi fick gå iland och vända kanoten upp och ner.
På en del platser efter Yukon River där strömmen var stark kunde man se grov rostig
wire liggande på stranden. En sådan plats var Five Finger Rapids. Wire hade använts av
hjulångarna när de var på väg uppför floden. Där strömmen var så stark att hjulskovlar‐
na inte orkade föra båten framåt fick de med hjälp av wire spela sig uppför strömmen.
Efter Five Finger Rapids skulle vi få ytterligare en fors, Rink Rapids. Den låg 10 km. läng‐
re fram. Strax nedanför denna fors låg hjulångaren Casca 2 som vrak. Efter dessa båda
forsar delade floden sig i många grenar med massor av öar i floden. Här gick vi från den
stora fåran in i de små grunda strömmarna. På stränderna såg vi rikligt med spår av
björn, älg och varg.
Lite längre fram, c:a 7 km, kom vi till spökstaden Yukon Crossing. Här hade en gång: i
tiden funnits två affärer och ett roadhouse. Husen låg nu mer eller mindre nedrasade.
Vädret var nu regnigt och disigt, vilket förstärkte det spökaktiga intrycket. Det var här
vid Yukon Crossing som vägarna hade mötts. På sommaren kom guldgrävarna på floden
och på vintern kom de genom skogen med sina hundspann och "krossade" floden för
vidare färd mot Klondike. Årligen användes vintervägen i c:a nio månader, så det var
bara c:a tre månader som det gick att använda vattenvägen.
Vi rastade en stund och fortsatte sedan färden. Vi kom nu förbi Minto. Några små hus
som fanns där beboddes av indianer, men vi aktade oss för att gå iland här, för vid denna
indianby hade i början av 1950 talet en rad ouppklarade mord ägt rum.
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Efter Minto tog vi oss lyckligt och väl förbi Devils Crossing och genom Hells Gate. Här vid
Helvetesporten var floden full av stora och små öar, så bästa sättet att ta sig fram var
efter vänstra sidan av floden. Det var ju högvatten så det blev inga större problem utan
allt gick bra. Fösta landstigning blev nu i Fort Selkirk.
På en hög bank över floden fanns en stor gräsbevuxen plan. Många turister som kommer
på floden stannar en extra dag här. När vi var där var det ett tyskt par som tältade uppe
på planen. De hade för avsikt att stanna och vila upp sig några dagar innan de fortsatte.
Fort Selkirk är det största och bäst bevarade samhället efter floden. Numera bebos Sel‐
kirk endast av en familj, Danny Roberts med fru. Danny förde register över alla turister
som kom på Yukon River. Han hade en liggare där alla fick skriva in namn och nationali‐
tet. Redan 1848 öppnade Hudson Bay Co en handelsstation här för pälsjägare, men sta‐
tionen blev överfallen av indianer så personalen vid Hudson Bay Co fick fly. Under 1890
byggdes stationen upp igen. Här fanns då ett handelshus, post och telegraf samt militär.
Även en kyrka byggdes. Ända fram till 1950 bodde 200 personer här, men när vägen
fram till Dawson City började byggas flyttade folket till Dawson City. Under juni och juli
finns det arbetare vid Selkirk som restaurerar husen så de kan bevaras till eftervärlden.
Här vid Selkirk förändras naturen. Stränderna börjar bestå av höga basaltklippor, allt
tyder på att här har det en gång i tiden varit vulkanisk verksamhet.
Här och var efter floden fanns det rester efter "Wood Camp". Det var platser där det va‐
rit skogshuggareläger. Träden som avverkades användes att driva hjulångarna. Det gick
åt massor av ved för att driva båtarnas ångmaskiner. En intressant plats var Steward
Island. Den var belägen där Steward River från höger sida rinner ut i Yukon River.
Vi hade för avsikt att gå iland här, för här bodde Rudi och Yvonne Hirian. De hade bott
här större delen ar sitt liv. Paret var nu c:a 70 år. Det var oerhört arbetsamt att komma
över Steward River. Strömmen var mycket stark och vi fick slita som djur för att inte
strömmen skulle dra oss förbi platsen. Väl komna i land träffade vi Rudi. Här var det fle‐
ra saker som förvånade oss. Det första var att han hade ett välskött trädgårdsland med
potatis, ett ordentligt kålland med stora härliga kålhuvuden och en hel del andra grön‐
saker. Det kan tyckas att det inte är så märkvärdigt med ett trädgårdsland, men om jag
berättar att det endast är 115 km till Dawson City, där det är ständig tjäle i marken, så
förklarar det min förvåning. Det andra var att i ett gammalt skjul hade Rudi sparat på
massor av kvarlämnade saker sen guldrushens dagar. Ja, här fanns de mest otroliga sa‐
ker, t.o.m. resterna efter en gammal vattenturbin. Över dörren satt en skylt "Stewart Ri‐
ver Museum. Den tredje överraskningen var att Rudi hade en liten handelsbod. Här kun‐
de man köpa det mesta för livets uppehälle i vildmarken.
Jag frågade Rudi hur många kunder han hade på ett år. "Ett bra år kan jag ha ända upp
till sexhundra kunder", svarade han och det var då turister som likt oss kom på floden
under sommarmånaderna. Rudi hade två stora flatbottnade pråmar, drivna av kraftiga
dieselmotorer. Med dem åkte han till Dawson'City och hämtade varor, mest drivmedel
som väl användes till motorsågar och mycket annat. Efter vad jag förstod så bodde det
mera folk längre upp efter Stewart River. Bl.a. fanns det en silvergruva på en plats som
heter Elsa. En annan plats var Mayo, där det också fanns gruvor. Stewart River hade haft
en liten guldrush, men lämnades när guldet i Klondike upptäcktes. Här vid Stewart River
hade Jack London tillbringat vintern 1898‐99, och det var även här som han antecknat
många av de saker som finns beskrivna i hans böcker. Efter Stewart Island fortsatte vi så
att vi endast skulle ha 30 km kvar att paddla nästkommande dag. På kvällen när vi satt
vid brasan och värmde oss kom Rudi med en av sina pråmar på väg mot Dawson. I den
starka strömmen var han snart förbi oss. Näsa morgon när vi höll på med frukost vid
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lägerelden kom Rudi på väg hem. Nu tog det en hel timme, och hans motorer arbetade
hårt innan han försvann i morgondimman upp efter floden. Så mycket gjorde skillnaden
på att åka med eller motströms.
9.
Så skulle den stora dagen komma.
Endast 30 km till målet. Det regnade,
men vad gjorde det? När vi så runda‐
de den sista flodkröken låg Dawson
City långt där framme. Före Dawson
kom Klondike River från höger ut i
Yukon River. Här på höger sida före
Klondike River hade samhället Klon‐
dike legat. Inget fanns nu kvar av det‐
ta, endast en skog av buskar. Nej det
hade varit bättre med plats norr om
Klondike River, och där fanns nu
Dawson City. Vi visste att på vänstra
sidan av Yukon River fanns encam‐
ping plats, så där gick vi i land och
slog upp våra tält. Från Dawson fort‐
sätter numera vägen in i Alaska ända
fram till Fairbanks, och det innebar
att över floden gick en färja fram och
tillbaka med täta turer. Så fort vi
snyggat till oss lite tog vi färjan över
till Dawson City.
Här måste jag berätta att min farfar
hade haft två kusiner son tagit sig
fram till Klondike. Redan hemma i
Karlskoga hade jag fått hjälp av hem‐
bygdsföreningen, så jag visste brö‐
dernas namn och födelseår. På något
sätt hade jag hoppats få veta något
mera om dem när jag nu var i Klondi‐
ke. Först gick jag runt i samhället och
tittade på det. Det visade sig att Ca‐
nadas regering satsat åtskilliga miljoner på att göra Dawson City till ett levande muse‐
um, och det var verkligen intressant att ströva runt och känna historiens vingslag över
det man såg. Jag var inne i den lilla timmerkojan där Jack London hade bott och där han
skrivit några av sina böcker. Jag kan mycket väl tänka mig hur det gick till. På dagarna
satt han och skrev och på kvällar och nätter var han på barerna och lyssnade på guldgrä‐
varnas berättelser. Av dessa skrev han sedan sina böcker.
Efter detta gick jag in på turistinformationen och frågade om det fanns någon som pra‐
tade svenska i Dawson City. En adress fick jag, Hans Algotsson var mannens namn, och
han kunde prata svenska fick jag veta. Sedan jag kommit fram ringde jag på dörren och
en man i 45 års åldern öppnade. ”Är det Hans?” frågade jag. ”Ja”, fick jag till svar. "Pratar
Du svenska?" frågade jag. "Skulle jag inte göra det när jag är född i Vimmerby" blev sva‐
ret. När Hans fick höra vem jag var blev jag inbjuden på kaffe och smörgås. Hans var gift
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med en Canadensiska och hade tre barn. Hans berättade att han köpt huset vi var i och.
att han ägde två inmutningar upp efter Klondike River. Han berättade att han haft tur,
för han fick fram mycket guld ur dessa inmutningar. Det var inget tvivel om att han hit‐
tade guld. Hans tog fram en liten glasburk med lock och hällde i litet guldnuggets och
räckte till mig. Det fick jag av honom för att jag hälsade på hos honom.
Jag berättade för Hans om farfars kusiner och frågade om han visste hur jag skulle söka
efter dem. "Det skall vi hjälpas åt med", svarade Hans. Hans hade varit i Klondike i 18 år,
så han kunde staden. Två bilar hade han, den ena var en Volvo. Volvon var hans frus
slängbil, själv hade han en stor Dodge. Vi tog hans Dodge och han visade mig allt av vär‐
de i Dawson City. Han pekade på ett hus och sa att hit måste du gå i kväll. Det är en spel‐
hall och där är det högt i tak om kvällarna. Efter detta stannade vi utanför ett hus efter
Front street. När vi kom in där visade det sig att det var något som motsvarar våra hem‐
bygdsföreningar. En yngre dam förestod det hela. Sedan vi förklarat vårt ärende tog hon
fram en del pärmar och vi började söka. Hon förklarade att hon hade namnen på alla
som varit i Klondike under guldrushens dagar. Vi började söka i en pärm för 1900. Där
fann vi inget, många svenskar, norrmän och danskar hade varit där såg jag på namnen,
men några födelseår fanns det inte att gå efter, bara namnen.
I pärmen för 1901 hittade vi brödernas namn. Jag tror jag kan vara ganska säker på att
det var rätt personer, för det fanns inga andra Olssöner med de förnamnen. Ännu säkra‐
re blev jag när vi kom till pärmen för 1903, Tor där stod det att en tredje broder till dem
varit på besök en månad på sommaren, han hade under tiden bott på Klondike hotell.
Brodern som var på besök kom från Chicago där han var bosatt. Att detta var riktigt viss‐
te jag, för far hade medan vi var i Amerika brevväxlat med honom, och han bodde då
fortfarande kvar i Chicago. Denna brevväxling ägde troligen rum någon gång under åren
1925‐28. Han berättade i ett brev att han varit till Klondike och hälsat på bröderna. De
två som var i Klondike hade haft arbete, den ene som snickare och den andra som guld‐
grävare. Vi sökte sedan igenom pärm efter pärm i hopp om att hitta något mera om dem.
I pärmen för 1909 hittade vi dem igen. Där stod det att de flyttat in i Alaska, och damen
som hjälpte oss
att finna dessa
upplysningar
berättade att det
var många som
flyttat dit det
året, för där
hade nya guld‐
fält hittats.
Det blev ganska
sent när jag skil‐
des från Algots‐
son, men en väl
använd dag hade
det varit. Algotsson ville att jag skulle stanna kvar hos honom och vara med och vaska
guld. Stanna kvar här föreslog han, det kostar inget att bo här och åka hem kan du göra
när vintern kommer. Hur gärna jag än ville göra det tyckte jag inte att jag kunde svika
gänget, utan jag tackade nej till förslaget.
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Inte en aning om var de andra var hade jag, men jag tog färjan över floden och gick till
tälten. Där fanns ingen. Men efter en stund kom Öivind och Rolf. Vi resonerade en stund
och undrade var de övriga höll hus. Vi bestämde oss för att ta färjan in till samhället, och
gå till spelhallen som Algotsson rekommenderat. Där fick vi en trevlig kväll.
Uppe på läktaren satt vi och såg på alla som spelade om pengar. En yankee som jag titta‐
de på spelade bort 500 dollar på mindre än 30 minuter. På scenen var det flera uppträ‐
dande. Det var squaredans och det var cancan, ja det var verkligen luft i luckan. Klockan
var ett på natten när vi kom tillbaka till tälten. I mörkret hörde jag att Mats låg och snar‐
kade. Så tyst som möjligt kröp jag ner i sovsäcken och så småningom somnade jag till
regnets smattrande mot tältduken. På morgonen saknades fortfarande Anne Catrine,
Britt och Rasmus, men så småningom kom de med färjan. Det visade sig att de träffat en
nordpolsfarare, som Rasmus till namnet känt till tidigare. Han bodde en mil uppåt floden
vid Swede Creek. Med honom hade de åkt hem och suttit hela natten och pratat polar‐
och isbjörnsminnen.
Tälten revs och packningarna samt kanoterna lastades på färjan. När vi kom över till
Dawson‐sidan staplades alltsammans upp efter Front street. Klockan elva skulle en truck
från Whitehorse komma och hämta oss. I hällande regn och kall blåst stod vi där och
väntade. Klockan var över två på eftermiddagen när bilen kom. Genomblöta och frusna
trängde vi in oss i bilen och färden på 550 km till Whitehorse började. Chauffören berät‐
tade att det regnat hela vägen upp till oss, och att det var att köra i rena lervällingen. På
vägen hem fick vi nu själva se hur det var. Det var en tålig chaufför vi hade. Att köra
1100 km i ett sträck i detta vidriga väder kunde inte vara så trevligt, och inte blev det
bättre när vi på halva vägen tappade ljuddämparen. Chauffören låg under bilen i lerväl‐
lingen och band upp resterna med ståltråd så att vi kunde fortsätta. Det var verkligen
ingen lyckad dag för den stackars chauffören. Klockan var elva på kvällen när vi kom till
Whitehorse. Den natten låg vi på hotell, oj vad det kändes skönt att få duscha och krypa
ner mellan rena lakan och somna.
Dagen därpå den, 22/8, lämnade vi Whitehorse klockan 12,10 med flyg och kom till Van‐
couver klockan 14,30. Vi lämnade Vancouver med CP384 klockan 16,00 och var i Ams‐
terdam den 23/8 klockan 12,50. Här tog Mats och jag ett ömt farväl av de bästa kamrater
man kan tänka sig. Vi saknar verkligen de här vännerna. En timme senare flög Mats, och
jag från Amsterdam med KL175. Norrmännen flög till Oslo, medan vi skulle till Arlanda.
Ja, så var denna resa slut, den hade varit mycket intressant. Både vackert och dåligt vä‐
der hade vi haft, men ändå skulle jag inte ha något emot att göra om samma resa en gång
till. Det finns självklart mycket mera att skriva om resan, men det får räcka med det här.
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Drömmen om Galapagos.
I över tjugo års tid hade vi gått och drömt om att göra en resa till Galapagos. Så en dag
fick vi se en annons om en resa dit, som verkade intressant.

KontikiResor. Ditt livs äventyr.
Ja så såg annonsen ut. Vi läste den några gånger och till slut kunde vi inte motstå utan vi
ringde upp för att få veta lite mera om denna resa.
Det visade sig att den skulle äga rum mellan den 18/2 och 3/3 1993. Resan var planerad
för 12 personer och resmål var Ecuador och Galapagos. Efter ytterligare några telefon‐
samtal blev det bestämt att vi skulle delta.
Eftersom vi redan klockan 5 på morgonen skulle vara på Arlanda, blev det första vi gjor‐
de att beställa rum på Good Morning Hotels för övernattning natten mellan den 17 och
I8 februari. Nästa steg var att ringa och beställa långtidsparkering för bilen.
Resan till Arlanda gick bra och tidigt på morgonen den 18/2 träffade vi de övriga i säll‐
skapet och resan började. Första anhalten var Paris där vi skulle byta till ett colombi‐
anskt plan från flygbolaget Avianca. Vi hade rest med Avianca några gånger tidigare, och
varje gång vi rest med dem hade det varit trubbel av något slag, så vårt förtroende för
dem var inte det bästa. I Paris skulle vi få vänta på avresan i två timmar. Vi litade på att
avgångstiden skulle hållas, så vi gick och satte oss i avgångshallen. När 2 timmar hade
gått fick vi veta att avgången var försenad, Med jämnmod mottog vi detta meddelande,
för som vi sa, att reser man med Avianca får vi vara beredda på trubbel.
Efter att ha väntat över 5 timmar tog jag kikaren och tittade genom fönstren om jag kun‐
de se vårt plan, och mycket riktigt, långt ute på startplattan stod planet. Men vad var nu
detta, runt planet stod det bilar. Utan kikaren kunde jag inte se vad det var för bilar men
med kikaren fick jag se att det var polisbilar. Efter vad jag kunde se och förstå så genom‐
söktes planet av polisen, och det skulle dröja ytterligare en dryg timme innan vi fick gå
ombord. Vad polisen hade i planet att göra, ja det har jag inte en aning om, men ett vet
jag, planet kom från Colombia.
I Colombia skulle vi mellanlanda i Bogota, för att byta flygplan till Quito. Till Bogota kom
vi vid midnatt och då hade vårt plan till Quito gått för länge sedan. Vår reseledare Peter
fick det snärjigt innan han lyckades ordna hotellrum för resten av natten, och avgång
tidigt nästa morgon med ett plan till Quito. Här måste jag nog säga att jag beundrar det
lugn han visade i denna besvärliga situation.
Alltnog, dagen därpå kom vi lyckligt till Quito. På grund av förseningen blev vår stads‐
rundtur i Quito något kortare än vad som tidigare varit tänkt. För vår del betydde det
inte så mycket för vi hade varit där tidigare, då i sällskap med upptäcktsresanden Rolf
Blomberg. På så sätt visste vi en del om staden, den enda skillnaden vi lade märke till
var, att på de tjugo åren som gått sen vi var där hade staden blivit mycket större.
Under tiden vi var i Quito bodde vi på ett litet trevligt hotell, Ambassadör. Varje morgon
fick vi äta frukost på hotellet. Det fanns två sorters frukost att välja på, kontinental eller
amerikansk. Skillnaden var, att om man beställde amerikansk frukost så tillkom äggröra
och så var det dyrare.
Nästa dag blev det utflykt ut över Anderna. Vi började dagen med att resa till de gamla
Inkaruinerna vid Rumicacho. Visst var det en egendomlig känsla att vara på den här
platsen där utgrävningar hade gjorts. Platsen var omgiven av djupa dalar och höga berg.
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Senare på dagen när vi besökte ett museum fick vi en mera detaljerad uppfattning on
hur det en gång i tiden hade sett ut vid Inka‐staden Rumicacho.
Nästa resmål blev Ek‐
vatormonumentet Mi‐
tad del Mundo som
ligger precis vid ekva‐
torn. Så nu har vi gått
och balanserat på ekva‐
torlinjen och även stått
med en fot på norra
halvklotet och den
andra foten på södra
halvklotet.
Här sökte vi efter en
poststation, och myck‐
et riktigt, enligt en
skylt så fanns det en
sådan. Vi hade tänkt
köpa frimärken och
sända hem kort. Vi kom in i en nästan tom sal, en äldre man satt där inne. Vi frågade ef‐
ter frimärken, jo då det skall finnas förstod vi. Men en liten hylla på väggen där det stod
några böcker, dit gick mannen och tog ner en bok. Boken handlade om Ecuador och Ek‐
vatormonumentet. Boken fanns på engelska och spanska. Efter en stund förstod vi, att
det var mannen vi pratade med som skrivit boken. Mannen hette inget mindre än Pro‐
fessor Humberto Vera, boken hette EQUATOR, History and Greography of the Equatorial
Monument. Sedan vi köpt en bok så tog mannen fram en ask ur fickan och vi fick köpa
frimärken. Ja det var ett något annorlunda postkontor mot vad vi var vana vid. Efter vad
vi hört sen vi kommit hem, så har i varje fall en del av korten kommit fram till Sverige.
Ytterligare en plats skulle vi besöka denna dag. Det var den slocknade vulkanen Pulula‐
hua. Vi stod uppe på kraterkanten och såg ner i vulkanbotten. Där var det tydligen en bra
jordmån, för där var det nu flera jordbruksegendomar. Uppe på kraterkanten där vi stod
blåste det kallt och med jämna mellanrum kom det tjocka moln och svepte in oss, så vi
kunde endast se något tiotal meter framför oss.
Under vår tid i Quito besökte vi även bland annat en marknad i Otavalo, där det såldes
grisar, får, getter, kor och hästar. Även allt annat krimskrams som är vanligt på markna‐
der fanns att köpa.
På en höjd i Quito finns en stor anskrämlig staty. Här uppe kan man se ner på Quito som
ligger på 2850 meters höjd, alltså världens näst högsta stad. Hur högt upp man är här vid
El‐Panecillo vet jag ej, men jag gissar på något över 3000 meter. Statyn är en gång i tiden
skänkt av Spanien som en vänskapsgåva och vad skall den föreställa om inte en Madon‐
na? Stora fyrkantiga block gjutna i aluminium och sedan bultade ihop är den gjord av.
Om jag skulle försöka beskriva hur det hela ser ut, så är det först en stor rund byggnad
av sten, på den ligger ett jordklot, ovanpå jordklotet ligger en drake och ovanpå draken
står madonnan. Hur hög hela statyn är vet jag ej, men gissar på mellan 40 och 60 meter,
Att åka runt uppe i Anderna till diverse sevärdheter var inte huvudsyftet med resan, nej
det var till Galapagos som de stora förväntningarna var ställda.
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Söndagen den 22 februari bar det iväg. Vid lunchtid landade vi på flygplatsen på ön Balt‐
ra. Vid det smala sundet mellan denna ö och huvudön Santa Grus låg M/Y Cormorant och
väntade på oss.
I resefakta vi fått kunde vi läsa:
Vår Båt på Galapagos
Namn: M/Y Cormorant.
Längd: ca.19 meter.
Hytter: 6 dubbelhytter.
Badrum: 3 st. 2 st. med dusch.
Besättning: Kapten, guide, kock, och två sjömän.
Visst fanns det 6 st. dubbelhytter, men ack så små och trånga de var, vi hade nog före‐
ställt oss att det skulle vara något bättre med utrymme i hytterna. Badrum 3 st. Ja, var de
var funderar jag fortfarande över. Två st. dåligt fungerande toaletter fanns det, och en
liten stråle ljummet vatten. Kan det kallas för dusch, ja då är allt OK. Alla led men ingen
klagade, vi var ju i Galapagos och det var ju huvudsaken. Namnet på båten stämde ju, och
19 meter lång, "ja kanske". Besättningen, kapten, guide, kock och två sjömän, det stämde
också. Så varför klaga?
Det var nu vi skulle utforska Galapagos. Redan på eftermiddagen besökte vi ön Santa
Crus med den underbara stranden Las Bachas. Under natten till måndagen gick båten till
ön Santa Fe. Här såg vi egendomliga kaktusträd, och för första gången såg vi leguaner. De
kallades för Santa Fe landleguan. Här är den enda platsen i hela världen de finns på.
Trångt som det var på båten var det svårt att göra några anteckningar dag för dag. Där‐
för är det svårt att minnas i vilken turordning vi besökte öarna. Ön Rábida med sin röda
sandstrand bjöd på härliga bad, tillsammans med sjölejon, och i bakgrunden spatserade
stolta flamingos.
Ön Sombrero Chino bjöd på havsleguaner och sjölejon. Att fortsätta berätta om ö efter ö
som besöktes blir nog ganska enahanda. Men den dryga vecka som vi förflyttade oss här
med båtens hjälp var ganska intressant. Olika sorters leguaner, sjölejon, Galapagos‐
pingviner, sköldpaddor, Sally lightfoot‐krabbor, flamingos, blåfotade sulor, fregattfåglar,
pelikaner och mycket annat besågs.
På vulkanön Bartolome klättrade vi 114 meter upp för att från toppen ha en vacker ut‐
sikt över havet och de närliggande öarna. På ön Floreana finns nog världens äldsta post‐
kontor. Ända sedan 1700‐talet har sjöfarare lagt brev i en tunna. Valfångare och andra
sjöfarare lade i sina brev och tog med sig andras brev om de skulle åt samma håll. Vi
skrev ett kort till oss själva och la det i tunnan. Efter 2 månader kom kortet hem till oss.
Tydligen var det flera svenskar som besökte Galapagos. Detta provisoriska postkontor
fungerade, men det kan man inte säga on det riktiga postkontoret.
På ön Santa Crus fanns det en fast befolkning, och där var det även ett postkontor. Här
lämnade vi in korten som skulle sändas hem. Vi såg när damen på postkontoret stämp‐
lade korten, så vi kände oss säkra på att de skulle komma fram. Att få korten stämplade
var tydligen ingen säkerhet, efter 3 månader har ännu inget kommit fram till Sverige.
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Torsdagen den 26/2 klockan 11.00 skulle det hända något så ovanligt som total solför‐
mörkelse. För att vara på rätt plats hade vi i många timmar kört mot norr. När vi ansåg
att vi var på rätt plats stoppades motorn, och båten fick driva.
Det kan tyckas att en solförmörkelse inte är så märkvärdig. Det blev dock ett minne för
livet. Havet blev blick stilla, allt mörknade, i horisonten mellan hav och himmel upp‐
trädde en orange färg, ganska vackert. Stora moln som låg här i horisonten blev svarta
på hitsidan, och ändå syntes det att de var ljusa på baksidan. Och till slut, jag har filmat
en total solförmörkelse.
Som avslutning på båtresan i Galapagos vill jag ge en eloge till besättningen på båten, de
var helt enkelt fantastiska. Att det hände en liten incident den dagen vi besökte Charles
Darwin Research Center var bara en extra krydda. Vad var det som hände? Jo kocken
kom bort! Dagen och natten försvann, men dagen därpå fann vi honom igen. Förklar‐
ingen till försvinnandet var att han hade tittat för djupt i glaset. Det finns mycket mera
att skriva om besöket på Galapagos, men jag övergår till att beskriva hur det var att ta
sig hem igen.
När vi väl kommit tillbaka till flygplatsen Baltra samlade reseledaren Peter ihop våra
flygbiljetter och ställde sig i kön för incheckning. Det var mycket folk och trångt, för att
inte nämna värmen. Det gick någon timma och Peter stod fortfarande kvar vid incheck‐
ningen. Efter ytterligare någon timme kom en av reskamraterna och berättade att han
varit framme och frågat Peter varför det dröjde så länge.
Vi fick då veta att planet var överbokat med fyrtio platser, och att det inte var säkert att
vi kom med denna dag. Vad kunde detta betyda? Skulle vi få sitta ute under bar himmel
till nästa dag? Men så till slut fick vi se att Peter trängde sig genom folkhopen vid in‐
checkningsdisken, och i näven hade han en bunt med papper. Peter berättade för oss att
han hade fått 3 stycken biljetter stämplade och klara, men när detta var gjort försvann
mannen vid incheckningsdisken. Eter en dryg halvtimma kom han åter och meddelade,
att de som ville med. planet fick betala 17 US Dollar per man. Det var inte första gången
som Peter var i Sydamerika, så han anade argan list.
När mannen förklarade att det kostade 17 dollar att komma med, så var Peter beredd
och räckte fram en bunt med dollar och på det viset kom vi lyckligt och väl med på pla‐
net till Quito. Hur det gick för dem som inte kom med vet vi ej.
I Quito tog vi åter in på hotellet Anbassadör för att dagen därpå flyga till Bogota. Här i
Bogota skulle vi byta till ett Aviancaplan. Den här gången fick vi vänta i 7 timmar på av‐
gången. Det blir långa timmar att sitta i planet på resan över Atlanten, men vi kom lyck‐
ligt fram till London för att sedan ta oss till Arlanda. Så var vi nästan hemma igen.
Som det stod i annonsen för resan "Ditt livs äventyr", ja det tycker jag nog stämmer. Vad
det gäller reseledaren Peter så var han en toppenkille. Vi hade tur som fått så vänliga och
trevliga medresenärer. Alla var utan undantag toppen.
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Gyttjebadet
Året är 1998. Snön har kommit och gått i flera omgångar, så skidorna står där mot väg‐
gen och ser övergivna ut. Något bra väder för skogspromenader är det inte heller, så vad
gör man? Jo man sitter och läser någon bok eller ser på TV. Eller också sitter man och
tänker tillbaka på flydda dagar. Som pensionär börjar man nog bli lite lat och bekväm av
sig. Annat var det i ungdomens dagar, då gick det inte att sitta still och slöa.
Jag börjar tänka på en fisketur som tilldrog sig när jag var elva år gammal. Bäst att jag
skriver ner den fisketuren medan det finns något kvar av minnet, för snart sitter man väl
där och är gaggig och inte minns någonting.
Året var 1935. Far och mor hade kommit överens med en grannfamilj om att göra en
utflykt över lördag och söndag. En bekant som hade bil hade lovat att skjutsa oss till en
liten skogssjö som ligger c:a 1,5 mil upp i skogarna.
På en gammal kolbotten slogs det upp två tält, kaffe kokades, och efter att vi gjort oss
hemmastadda gjordes metspöna i ordning. Med metspö och maskburk började så fisket
från land. Det var bara det att det var grunt och mycket gyttja efter stränderna, så det
var ont om fiskeplatser. Vi var ju fem personer, och alla ville vi komma åt att få ut mask
och flöte. Hur det nu var så ordnade det upp sig. Vi stod med jämna mellanrum och fick
små svarta abborrar, så kallade tusenbröder. Men vad gjorde det, jag var ju elva år och
bodde i tält långt ute i skogen, det var äventyr för en yngling i den åldern.
Så slutade det nappa där jag stod. Längre bort såg jag en berghäll som gick ända ut i
vattnet. Dit måste jag gå. Det var bara det att en lång dyvik låg i vägen. Frågan var, måste
jag gå runt den eller kunde jag gå rakt över? Det var första gången jag stiftade bekant‐
skap med en ”dylik" sak. Hade ingen aning om att dy och gyttja kunde vara så farligt. Det
var också risk för att någon annan i sällskapet fick syn på denna lockande berghäll och
hann före mig dit. Alltså bar det av rakt över dyviken med raska steg. Till mitten av dyvi‐
ken kom jag, sedan var det stopp. Jag satt fast och inte nog med det, jag sjönk obönhör‐
ligt djupare och djupare.
Som tur var hade jag stövlar på mig och dessutom var de två nummer för stora, för man
skulle ju ha något att växa i som det hette. Det var fattiga tider i början på 30 talet och
därför köptes det kläder och skor åt ungarna som var något för stora, för det skulle räcka
några år innan plaggen var urväxta.
Detta blev nu min räddning. Hur det riktigt gick till förstår jag än i dag inte, men jag kom
upp på fast mark igen, genomdränkt av dy och gyttja. Troligen hade jag rullat mig fram
till fast mark igen. Stövlarna, ja de satt kvar ute i gyttjan. De andra i sällskapet hade ob‐
serverat min belägenhet och kom springande. Först fick jag en rejäl utskällning av far,
men konstigt nog ingen örfil. Jag klarade mig nog från örfilen som annars var obligato‐
risk när man gjort något dumt, tack vare att grannarna var med.
Nu gällde det att rädda stövlarna, det verkade som de fortsatte att sjunka allt djupare i
gyttjan. Far och grannen rusade upp i skogen och bröt ner torra grenar som lades ut på
gyttjan och till slut gick det att gå på dessa fram till stövlarna. Far fick tag i stövlarna just
som de sjunkit så djupt att gyttjan började rinna in i dem. Tro nu inte att det bara var att
dra upp dem ur gyttjan, nej då. Far stod och balanserade på grenarna som var utlagda. Ju
mer han drog i stövlarna desto djupare sjönk grenarna han stod på. När så till slut stöv‐
larna med ett smackande ljud släppte så tvärsläppte de, med påföljd att far trattade på
ändan i gyttjan. Kravlande och krypande kom han så till slut fram till fast mark. Som tur
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var visade det sig att berghällen jag varit på väg till var en bra badplats. Kläderna tvätta‐
des och hängdes upp för torkning, sedan fick både far och jag bada och vi blev någotså‐
när rena igen. Efter långa och många förmaningar att aldrig mera gå ut på dy eller gyttja
var friden återställd och fisket kunde fortsätta. Att jag sedan den dagen har haft stor re‐
spekt för mossar behöver jag väl inte framhålla.
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Våtsjön
Ja Våtsjön, ja. Det var där som far i början på 30 talet brukade vinterfiska. Först pimpla‐
de han upp små abborrar och sen satte han ut ståndkrok. Gång efter annan kom han hem
med gäddor som vägde 5 kg. Även någon stor lake hände det att han fick. De stora gäd‐
dorna sålde han till handlaren där vi handlade på bok, som brukligt var på den tiden. En
gång i månaden skulle det betalas, och då var det bra att ha dessa stora gäddor som del‐
likvid. Gäddorna var eftertraktade av handlaren, för han hade alla biträdena och gårds‐
karlen och den egna familjen som var stor, att hålla i maten. Lakarna minns jag att mor
brukade stuva, och det var fest varje gång vi fick stuvad lake. När far fiskade i Våtsjön
hade han alltid en kamrat med sig.
Oskar, ja så hette kamraten, var min stora idol. Han var alltid snäll och bussig. Jag bruka‐
de få 25 öre av honom då och då. Dessutom hade Oskar en motorcykel och inte vilken
motorcykel son helst! Nej den hette "Panter", och på tanken, som var förkromad och
blank, stod namnet skrivet,, och en panter i språng var avbildad. Dessutom hade Oskar
sidovagn på motorcykeln. Far hade också en motorcykel men det var ”bara” en Harley
Davidson, och så hade han ingen sidovagn.
Det var tack vare Oskar som jag fick följa med någon gång till Våtsjön.
Jag fick då sitta i sidovagnen, väl påklädd med halsduk runt huvudet och en varm mössa
ovanpå det. En söndag i början av 1934 fick jag följa med till Våtsjön på vinterfiske. Till
min stora besvikelse blev det dåligt fiske den dagen, fångsten blev endast några lakar. En
av lakarna hade satt sig fast i botten, men Oskar visste hur man gjorde vid ett sådant
tillfälle. Medan far med isbillen högg upp ett större hål gick Oskar upp i skogen och högg
ner en lagom lång björk. Sedan stack han ner björkslanan i det förstorade hålet och bröt
och bände, och till slut fick far som hela tiden höll i reven upp laken tillsammans med en
del av den trädgren som laken satt sig fast i. Fram på eftermiddagen blev det så dags att
tänka på hemgång, och då blev frågan om ståndkroken skulle tas upp eller om de skulle
få sitta till nästa söndag. Oskar menade att gäddan tydligen inte var på hugg just nu, så
kroken kunde gott få sitta kvar. Dessutom var det nymåne nästa söndag, och då kunde
det vara bra att kroken satt ute, för då skulle det nog bli gäddor. Pimpelspöna plockades
alltså ner i ryggsäckarna, men yxan tog Oskar i handen och gick in till strandkanten där
han högg halvmeterlånga pinnar. Ett jack med isbillen höggs så på norra sidan av varje
hål, där krokarna satt, och en pinne sattes i jacket. Det var viktigt att pinnen skulle sitta
på norra sidan av hålet, för om det blev mycket snö under veckan så skulle man veta på
vilken sida av pinnen man skulle skotta undan snön, När så detta var gjort bar det iväg
hemåt.
I veckan som följde hade vi ledigt från skolan. Det var vinterlov. När far kom hem på tis‐
dag kväll från arbetet såg jag att det var något han gick och funderade på. Han började
prata med mor om han skulle ta ledigt från arbetet på onsdag eftermiddag för att åka till
Våtsjön och vittja krokarna. Han var bekymrad för att om det satt någon fisk på kroken
så skulle den få sitta där och pinas ända till söndag. Men, å andra sidan, så var månen i
nedan, så troligen var inte gäddan på hugg. Han kunde ju heller inte få kontakt med
Oskar för att tala om vad han tänkte göra. Under tiden dom rådgjorde om detta började
jag fantisera om de 5‐kilos gäddor far brukade komma hem med. Tänk om jag vågade
åka till Våtsjön och vittja krokarna, och tänk om jag kom hem med en 5‐kilos gädda!
Det var perfekt sparkföre på vägarna, och det var bara 1,5 mil till platsen där krokarna
var utsatta. Vågade jag föreslå far att få åka och vittja krokarna? Att göra det utan lov var
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inte att tänka på. När jag så hörde att mor inte tyckte om att far tog ledigt från arbetet
för att fiska så kastade jag fram förslaget att jag skulle ta sparken på onsdagen och åka
och vittja krokarna. ”Du är för liten”, svarade far. ”Men jag har ju hela dan på mig, och
med broddsko är det en smal sak att ta sig fram till krokarna, det är ju bara till Våtsjön.
Och jag fyller ju 12 år till sommaren, och det är bara 16 stycken krok som är utsatta, så
det är väl snart gjort. Och när du kommer hem från arbetet så får du veta om det satt
någon gädda på krokarna. Det är ändå inte rätt att de skall sitta fast till nästa söndag.”
Med en 5‐kilos gädda liggande på sparken i tankarna spelade jag ut allt vad jag kunde,
och till slut lyckades jag övertala far.
Med smörgåsar och en chokladtermos i ryggsäcken och stränga förmaningar att inte
hugga isbillen i fötterna bar det så iväg klockan 8 på onsdag morgon. Det var fortfarande
mörkt ute, men mörkrädd har jag aldrig varit. Sparkföret var utmärkt så det gick undan
värre. När jag så kom fram till den första viken av sjön skulle jag åka ut där, och sedan
var det rakt fram tvärs över sjön till östra sidan där krokarna satt. Våtsjön är en sjö med
långa och många vikar och även många öar. Men det var klart väder, så det var inga pro‐
blem att hitta rätt. Dessutom var det c:a 5cm snö på isen, så på hemvägen skulle det bara
vara att följa sina egna spår över sjön. Någon risk att åka vilse där var det ju inte.
När jag kom fram till den första pinnen och kroken tog jag en smörgås och en kopp cho‐
klad. Det gällde att vara i prima form nu när jag skulle tampas ned 5‐kilos gäddor. Så
började jag att med isbillen hugga hål. När jag vittjat 5 krokar och inte fått någon fisk
började det bli jobbigt att hugga hål. Det hade tydligen varit kallare om nätterna än jag
trott, för isen var betydligt tjockare än jag räknat ned. När jag kom till tionde kroken bör‐
jade jag bli riktigt trött, men vad värre var, det började mulna. Tänk om det skulle börja
snöa! Det vore inte bra.
När jag höll på med den tolfte kroken snöade det riktigt kraftigt, och någon fisk hade jag
inte fått. Den femtonde kroken blev vittjad och fortfarande ingen fisk, min optimism om
en 5 kilos gädda hade fått sig en riktig knäck, och nu snöad det så kraftigt att den sista
kroken fick vara. Det gällde att hinna iland innan mina spår i snön blev gömda av det allt
rikligare snöfallet.
När jag kommit kanske halvvägs över sjön var det full snöstorm. Jag såg inte stränderna,
och mina gamla spår syntes inte längre, de var översnöade. Nu gällde det att ta det kallt.
Om jag drog mig till vänster kunde jag verkligen komna vilse, för där fanns det massor
av öar och långa vikar. Drog jag mig till höger var det mindre risk, för där fanns Örebro‐
vägen inom räckhåll, men det skulle bli längre väg hem. Det hade kommit så mycket snö
så det gick riktigt tungt med sparken. Om jag bara kunde hålla rak kurs så skulle det gå
bra, men att hålla rak kurs när jag inte såg land och inte såg spåren som jag gjort på dit‐
vägen det kunde vara svårt. Dessutom hade allt tagit längre tid än jag räknat med, och nu
var det redan mörkt. Nu började jag också bli hungrig, men att stanna och ta en smörgås
var inte att tänka på. För att inte komma vilse gjorde jag så, att jag gick c:a 10 meter vän‐
de mig om och kontrollerade att spåren efter mig var raka, att jag inte böjt av åt höger
eller vänster. Mer än c:a 10 meter kunde jag inte ta åt gången, för nu var det så mörkt
och snöfallet så kraftigt, att gick jag längre mellan varje gång jag vände mig om och kon‐
trollerade riktningen såg jag inte spåren så långt bakåt att jag kunde vara säker på att jag
höll rak kurs.
Det hade gått så fort när jag åkte på ditvägen, men på återvägen var det verkligen långt.
Tänk om jag, trots all försiktighet, kommit vilse? Om det ändå kunde komma en bil på
vägen så att jag kunde höra den! Någon bil hörde jag inte och desto ängsligare blev jag.
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När jag så började tro att jag var vilse fick jag se något mörkt i snöfallet framför mig. Vad
var nu detta? Tordes jag fortsätta mot det där mörka vad det nu var? Det var inte fråga
om vad jag tordes, jag var tvungen att fortsätta. När jag kom nog nära såg jag det var en
stor sten. Där jag tagit av från vägen och ut på sjön låg det en stor sten. Kunde det vara
den? När jag kommit nog nära såg jag att det var rätt sten. Jag hade lyckats. I det kraftiga
snöfallet och det tilltagande mörkret hade jag kommit fram exakt där jag skulle.
Hungrig och trött var jag, men det var inte tid att tänka på en smörgås eller vila, för jag
förstod att nu var dom ängsliga hemma. Tänk om det ville komma en bil på vägen och
göra spår åt mig det gick så tungt att skjuta sparken i den nu djupa snön. Men 1934 mitt i
vintern och i sådant oväder kommer det ingen bil. När jag kom hem var jag verkligen
slut. Far hade kört fram motorcykeln och stod fullt påklädd för att åka ut och söka efter
mig. Jag hade varit borta i precis 12 timmar. .
På söndagen fick jag inte följa med för att ta upp krokarna. Och det gjorde nästan det‐
samma, för det där med fiske var inte så roligt, det var bara ett riktigt slit. Och inte tyckte
jag fisket blev roligare när Oskar och far kom hem. De hade bara fått en gädda. Visserli‐
gen vägde den 5 kilo, men den hade suttit på den sista kroken, den 16:e, som jag inte
varit framme till!
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Gränsskogen.
Mellan Värmland och Närke, eller om man så vill, mellan Karlskoga och Kvistbro socknar
sträcker sig från Storsjön i norr till Ölen i söder ett vildmarksområde. För att få en före‐
ställning om områdets storlek kan det nämnas att området är 250 till 300 kvadratkilo‐
meter stort. Denna gränsskog kallades förr i tiden för Boa eller Bodaskogen. För att
kunna förstå att det är en verklig vildmark vi kommit till, kan det nämnas att vissa delar
av Gränsskogen kallas för Fasaskogen.
Det är ingen som riktigt vet när denna vildmark började tas i anspråk av människor.
1997 upptäckte två skogsvandrare en järnframställningsplats utefter en bäck. Just vid
den här platsen slutar lugnvattnet för att övergå i en strid ström. Strömmande vatten var
väl det som fick bestämma platsen. I övrigt är nästan omöjlig att ta sig fram, det är en
mycket otillgänglig terräng. Prov på järn och slaggrester sändes för kol 14‐undersökning
och det visade sig då att järn framställts här år 1270. Det här är nog ett av de äldsta
tecknen på att skogen varit befolkad. Skogen var en Kronans allmänning ända fram till
början av l600‐talet, en så gott som orörd vildmark.
Troligen var
det järnhan‐
teringen som
gjorde gräns‐
skogen efter‐
traktad. Järn‐
malmsfyndig‐
heter finns på
ett
flertal
platser
och
skogen
var
viktig för att
få bränsle till
framställning
av
järn.
Gränsskogen utgörs av mycket oländig terräng, rik på sjöar, mossar, moras och jättesto‐
ra stenblock.
Området var väglöst ända fram till början på 1900‐talet. Tyngre transporter kunde en‐
dast göras vintertid på s.k. vintervägar. I stället för vägar använde man sig av upptram‐
pade "gångor". En del gångor fick namn som t.ex. Grytagångan och Storsjögångan,
Grytagångan slingrade sig från Gammelhyttan vidare mot Slängberget – Kärret ‐ Spik‐
kyrka –Trangstenarna – Tulla – Grottan – Björnabron ‐ Kajsas sten – Namnberget ‐ Her‐
rafallet –Vabäcken – Jämlången ‐ Gryt. Härifrån fortsatte stigen upp till Norrgrytstorp
och vidare upp till landsvägen mellan Villingsberg och Karlskoga,
Många av de som bosatt sig här uppe i gränsskogen levde i största fattigdom och det är
en gåta hur de kunde överleva i sina primitiva bostäder. Vi ska följa några av männi‐
skorna och se hur de drog sig fram här uppe i vildmarken,
Johan Abrahamsson, född 1839, kom från Karlskoga socken. I sin ungdom höll han flera
år till i skogen utan att ha någon bestämd hemvist, bodde i kolarkojor på vintrarna och i
riskojor på somrarna. Han högg och kolade på Villingbergs skogar och ibland hade han
en häst och körde timmer. Det påstås att han inte var ur kläderna på sju år,
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Några år bodde han i en timrad kolarkoja vid Lögälven. Kojan hade han satt upp intill ett
stort stenblock. Härden finns kvar invid stenen i vilken elden har gröpt en djup grop.
Detta var i slutet på 1870‐talet. Åren före bygget av Lögälvskojan hade Johan tjänat
dräng på olika håll, bl.a. hos en broder som var bosatt på Norrgrytstorp.
År 1880 bodde Johan på Lysningstorpet tillsammans med en flicka, Augusta, dotter till
Karl Johan Jonsson i Trullsebo. Det var menat att de skulle gifta sig, men så blev det inte.
Året därpå födde Augusta en son som fick namnet Adolf. Augusta gifte sig senare med en
men vars namn var Pihl. Detta gjorde att Augustas son fick namnet Adolf Pihl.
Johan hade nu flyttat till en syster i Gryt, Där träffade han Kristin, f. 1867, dotter till An‐
ders på Tegen. Kristin hade i unga år blivit föräldralös och det påstås att Johan "köpte"
henne på en fattigauktion och lät systern fostra upp henne. Kristin var vid den här tiden
14 år och Johan var 28 år äldre,
Anders på Tegen, Kristins far, var den som sköt den sista björnen i Kvistbro. Det var
1850, och platsen var en kolbotten vid Kviddsjötallen mellan Kviddsjön och Tjockseln.
Vi går nu tillbaka till Johan. Han hade nu köpt en skogsteg på Marks hemman vid Rys‐
sabron. Liksom vid Lögälven byggde han en timrad koja vid en sten. Man kan även här
ännu i dag se var kojhärden var byggd. Det är en urgröpning i stenen som väl blivit av
värmen från elden.
Nu började Johan bryta upp några tunnland åker och började med bygget av bostad. Den
timrade stuga som Johan Abraham byggde vid Ryssabron bestod av bara ett rum senare
byggdes till ett kök. Kristin som nu tjänade piga nere i Kvistbro brukade på sina lediga
dagar gå upp till Ryssabron och hjälpa Johan ned arbetet. En dag hade Johan gått ner till
Kvistbro och sett på en stuga som var till salu. När kan besett stugan och funderat en
stund sa han: ”Bra stuga det här, men den borde legat uppe vid Ryssabron”. Det var nog
så, att folket som var uppväxta uppe i gränsskogen hade svårt för att flytta ner till slätt‐
landet.
När Kristin var 20 år flyttade hon på allvar till Johan i Ryssabron. De gifte sig aldrig och
barn hade de inga. Kristin var med Johan när han högg i skogen och likadant när han
jagade eller fiskade. När Johan gick på jakt var Kristin med som” drevkarl”. Johan Abra‐
ham, som han kallades, ansågs vara en styv jägare. En älg ska fällas med ett skott, hävda‐
de han. Skjuts det flera skott, då blir skogen full av folk. Meningen var den att ett skott
kan ingen riktigt uppfatta var det kom ifrån, men blev det flera skott kunde man räkna ut
varifrån det kom.
Lite trollkonster fanns det nog också. Han brukade borra hål i ett träd, fylla hålet med
något han höll hemligt och pluggade hålet med en plugg. Då kom villebrådet fram till
trädet och Johan kunde vraka och välja vilket villebråd han ville ha. På det här sättet
kunde han också bestämma hur långt hemifrån det skulle vara
Om det var någon som frågade Kristin varför hon bodde långt uppe i vilda skogen, sva‐
rade Kristin. "I skogen är ja född å i skogen vill ja va”.
Två jägare som en höstdag var på jakt tänkte få "ligga natt" vid Ryssabron men där var
ingen hemma. De gick då in i ladugårdens hölada och lade sig. Vid midnatt vaknade de av
röster och hörde att det släpades på tunga bördor. Jägarna kände igen Johans och Kris‐
tins röster. När Kristin och Johan hade vänt tillbaka till skogen efter nästa lass gick jä‐
garna fram och tog sig varsin köttbit och stack sedan iväg hemåt. Efter en vecka kom
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jägarna tillbaka och berättade för Kristin och Johan att det var de som tagit varsin kött‐
bit. Johan och Kristin skrattade och jägarna fick varsin köttbit till.
I början av 1900‐talet hade Adolf Pihl flyttat till Stockholm och fått en mycket bra an‐
ställning. Men han trivdes inte. Han längtade tillbaka till skogen. Längtan till vildmarken
blev för stor. 1905 flyttade han hem till sin far och Kristin i Ryssabron, där han hängav
sig åt jakt och fiske.
När Johan Abraham dog sommaren 1934 fanns det ännu ingen väg till Ryssabron, hans
kista drogs ut ur skogen på en gammal malmsläde. Man satte för en häst och några kar‐
lar gick med och höll i kistan. 1951 dog Kristin, och Adolf 1967. Sedan dess har Ryssa‐
bron ägts av olika personer och använts som sommarställe. Sedan 1998 bor här året
runt en tysk man som är vegetarian och odlar sina grönsaker själv.
Ja detta var lite om gränsskogen och dess invånare. Det finns mycket att berätta om des‐
sa trakter och dess invånare. Vi har folket på Skogtorpet, Elistorpet, Norra och Södra
Storsjön, Grönbergshöjden med mera. Om hur en del av människorna emigrerade till
Amerika, och mycket annat.
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Julskinka
I många år hade jag en fiskarkompis som jag i dagligt tal brukar kalla Torparn. En hän‐
delse som jag var inblandad i, jag tror det var vintern 1945, skall jag försöka redogöra
för. Andra världskriget var slut, men kött och fläsk ransonerades fortfarande. Torparn
hade hela sitt liv varit s.k. skogstorpare, och som sådan hade han fått arbeta med kolning
av milor, men även med framkörning av massaved och timmer. Egen häst hade Torparn.
Han var inte särskilt storväxt, men det fanns tydligen krafter i Torparn. Fick man se på
när han lastade stora timmerstockar på kälken kunde man inte göra annat än beundra
hans styrka.
Skogarna som hans arbete utfördes i var vidsträckta, och långt ner i sydöst, i den s.k.
Bodaskogen, fanns ett torp där ett gammalt par bodde. Dessa människor stötte Torparn
på nån gång då och då och de hade på så vis under årens lopp blivit goda vänner till ho‐
nom.
Nu var det vinter 1945, jag vill minnas att det var i slutet av november eller möjligen i
början av december. Torparn och jag hade inte varit ute på någon fisketur på länge, men
nu hade det blivit tjock och bärkraftig is på sjöarna. Det hade även kommit ganska
mycket snö, men efter ett kraftigt töväder med påföljande kraftig kyla var det skarsnö
som var så stark att det gick att gå på den.
Efter en del funderande bestämde jag mig för att gå upp till torpet och fråga om vi kunde
ge oss ut på vinterfiske kommande helg. Sedan vi suttit och planlagt en stund berättade
Torparn att han tidigare på hösten träffat den gamle mannen nere från Bodaskogen. Vid
det tillfället hade Torparn blivit erbjuden att komma ner till Bodaskogen ett par veckor
före jul och om han gjorde det skulle han få köpa en "svart" julskinka, för då var den ku‐
pongfria grisen slaktad.
Torparn var bekymrad, för han insåg att en härlig julskinka nu var på väg att gå honom
ur händerna. Att nu så här på vintern ta sig så långt ner i skogarna där det inte fanns
några vägar utan endast skogsstigar var inte tänkbart. Skogsstigarna var täckta av snö
och omöjliga att hitta. Att gå miste om en julskinka så där utan vidare, ja det kändes inte
bra.
Julen 1945 var det inte många svenska hem som kunde ståta med en julskinka. Som vi
sitter och resonerar så kommer yngste sonen Axel hem, han deltar nu i diskussionerna,
och så småningom blir det bestämt att till söndagen skulle Axel och jag ta skidorna ner
till Bodaskogen. Vi bestämde att nu när skaren bar så blev det bäst om vi åkte på kärren
och över sjöarna. Fem sjöar skulle skidturen gå över. Först när vi kom till den femte och
sista sjön kunde det bli problem att hitta rätt. Både Axel och jag hade under årens lopp
fuskat lite med orientering, så vi skulle ta karta och kompass med oss och ta ut kompass‐
riktningen från sjön och följa den fram till stället.
Under vandringar jag sommartid brukade göra i skogarna hände det att jag stannade vid
det lilla skogstorpet i Bodaskogen. Det var inte så många som besökte dem så här långt
ut i skogen, så när någon vandrare stannade till var det alltid välkommet.
Att kunna livnära sig så här långt bort från bebyggda trakter måste vara ett konststycke.
Genom mina tidigare besök visste jag att höns, gris och en ko fanns på torpet. På somma‐
ren gick de gamla och slog starrgräs i kärr och mossar, av gräset gjorde de hässjor vid
mosskanterna. När höet var torrt så bars det hem på ryggarna.
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På sommaren detta år hade jag under en vandring sett att en sån här hässja fanns det vid
den sista sjön vi skulle åka över. Det var härifrån vi skulle följa kompassen fram till tor‐
pet.
Söndagen vi skulle skida till de gamla i Bodaskogen kom. Tidigt i gryningen var jag uppe
hos Torparn, och så snart sonen Axel blev färdig började skidturen. Det gick raskt undan,
det var ett underbart skidföre på skarsnön. Efter c:a 1,5 km över den första långa myren
var vi framme vid den första sjön. Så fortsatte färden, myrar och sjöar avlöste varandra,
det var bara att staka på. Sedan vi avverkat den näst sista sjön fick vi den första verkliga
uppförsbacken och då på den hårda skarsnön blev vi varse vad vi tidigare inte märkt
något av, vi hade ordentligt bakhalt och ingen skidvalla hade vi med oss.
Hur det nu var så kom vi i alla fall fram till den sista sjön som vi skulle över. Vi stannade
vid den bortre stranden för att ta ut kompassriktningen. Då fick jag se att på en buske i
manshöjd satt ett grässtrå. Jag vände mig om och tittade efter andra sidan sjön där gräs‐
hässjan hade stått på sommaren. Nu var hässjan borta. Kunde det vara så att när gräset
blev hemburet så fastnade det något grässtrå här och där på buskar och träd. Jag drog
slutsatsen att det var så.
”Du Axel” sade jag. ”Vi bryr oss inte om kompassen, jag tror jag hittar ändå”. Mycket rik‐
tigt, med jämna mellanrum satt det några grässtrån, det var bara att följa efter dem.
Framkomna till några stora stenar stannar Axel. ”Nu har du allt åkt vilse med oss säger
han, vi borde ha varit framme nu”. Jag sträckte lite på mig och såg mellan stenarna top‐
pen på skorstenen och det rök ur den. ”Vi är framme nu” säger jag, ”stället ligger bakom
de stora stenarna du ser framför oss”. ”Jaså”, sa Axel lite tvivlande.
Vi knackade på och blev insläppta. Sedan vi blivit välkomnade säger Kristin: ”Vad ska jag
bjuda herrarna på, jag har ju inget hemma. Duger det med ostkaka, det är det enda jag
har, och jag måste ju göra något av mjölken vi får av kon”. Axel och jag tyckte nog att det
var smaskens att komma till ett fattigt hem, isolerat som det låg långt ute i väglös skog,
och så bli bjudna på herrskapsmat.
Efter det vi vilat oss en stund, ätit ostkaka och druckit kaffe så betalades julskinkan och
hemfärden begynte. Under skidturen hemåt säger Axel: ”Inte visste jag att du hittar så
bra här uppe i skogarna.” Under de följande åren när jag träffade Axel brukade han på‐
minna mig om när vi var till Bodaskogen och köpte en svart skinka, och lika ofta brukade
han berömma mig för att jag hittar så bra i skogarna.
Tiden går och det blir inte så ofta jag ser Axel. Men så en dag 50 år efter skidturen till
Bodaskogen möter jag Axel igen. ”Kommer du ihåg när vi hämtade julskinkan och du.
hittade så bra” säger Axel.
”Ja då” säger jag, nog minns jag det. ”Men nu skall jag berätta hemligheten med att hitta i
skogen”. Så berättar jag om höhässjan jag sett på sommaren och hur jag hade följt gräs‐
stråna som hängt på trädgrenarna.
Det hade nog varit bra om jag inte berättat hemligheten med att hitta i skogarna, för jag
tror att jag miste en beundrare när sanningen kom fram.
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Paradishöjden.
Hösten 1993 fick jag ett erbjudande av friluftsfrämjandet i Degerfors att följa med på en
vandring över den s.k. Paradishöjden. Jag vet sedan min ungdom då jag ofta var i dessa
trakter att Paradishöjden ligger på östra sidan om sjöarna Holmsjön och Örgiven. Här i
dessa trakter finns även Örgivsmossen och den berömda hälsokällan Örgivskällan.
Dagen för vandringen kom, och vi blev c:a 20 personer som möttes vid vändplatsen på
den s.k. Tyskvägen. Efter att ha hälsat på sällskapet började vandringen. Till att börja
med var det en kraftig stigning upp mot Paradishöjden. Ett stycke upp i backen blev det
ett uppehåll. Vi skulle se på den beryktade "Trollgranen”. Här säger gammal folktro att
ingen som går förbi denna gran får gå vidare över höjden utan att först ha vidrört den.
Ingen av oss vågade ta utmaningen att inte vidröra granen. Vi var nog alla påverkade av
den trolska stämning som omger dessa trakter.
I väster ligger de två sjöarna och i öster ligger den stora Örgivsmossen. Paradishöjden
består av otaliga jättelika stenblock. Fasaskogen och Kilsbergen är ju kända för sina sto‐
ra stenblock, men här slås alla rekord. En så stor samling av jätteblock får man leta efter.
Allt detta påverkas man av, och en viss trolsk stämning infinner sig. Jag skall dröja mig
kvar vid Paradishöjden ett tag. Vad jag tänker på är en vårdag 1946.
Då fick jag följa med en man något över de 70. Denne man hade lovat ett föra mig till Ör‐
givsmossen för att få se och höra tjäder‐ och orrspel. Om det nu var för sent på våren
eller om vi uppträdde för klumpigt vet jag inte, men något tjäder‐ eller orrspel fick vi ej
uppleva denna morgon. När vi sitter denna underbara vårmorgon ute på Örgivsmossen
säger min kamrat: "Något spel får vi inte vara med om i dag, men jag ska visa dig något
annat som är ganska underligt." "Vad är det för något?" undrar jag. ”Vi drar oss mot väs‐
ter till kanten av Paradishöjden, där ska jag visa dig Petter Anshas kyrka.” Något förund‐
rad följde jag efter min kamrat, och efter en stund stod vi mellan några stora stenblock.
"Här ska Du se, här är salen och där är predikstolen", sa han.
Att med fantasins
hjälp föreställa sig
en kyrka med
kyrksal och pre‐
dikstol kanske går
om tron är tillräck‐
ligt stark, men
visst var det stora
och mäktiga sten‐
block vi stod emel‐
lan. Min kamrat
förklarade att fol‐
ket som bodde här
uppe i skogarna
använde
denna
plats till sina gudstjänster. Om detta stämmer med verkligheten vet jag inte. Det jag kan
säga är att under de tio ‐ femton år jag kände denne man hade jag alltid den känslan, att
det han berättade var sådant han själv trodde var sant. Det är åtskilliga gånger jag för‐
sökt återfinna denna plats och inte lyckats. Nu tror jag, att när vi gick uppe på Paradis‐
höjden så skymtade jag "Petter Anshas kyrka" ner mot Örgivsmossen,
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Kamraten som jag här berättar om var född och uppväxt i dessa trakter, och hela sitt liv
vistades han i dessa skogar och försörjde sig och sin familj som skogstorpare och kolare.
Otaliga är de kolmilor som han har kolat. Vi gjorde många fisketurer tillsammans till de
små skogssjöarna i dessa trakter. Det blev åtskilliga händelser som timat här som han
berättade om under årens lopp.
I sluttningen mot söder närmar vi oss förlängningen av Örgivsmossen. Den sträcker sig
ända ner till sjön Örgiven. Här ute i mosskanten finner vi Örgivskällan. Det var här som
Stava Wallbom hade ett badhus. Stava tog vatten och gyttja från källan och behandlade
sina giktbrutna patienter med det. Att vandra på skogsstigar från Degerfors, Karlskoga
och Kvistbro den långa vägen upp i vildmarken och fram till Hälsokällan var bara det en
god prestation.
Efter Örgivskällan drar vi oss ner mot östra stranden av Örgiven. Vi fortsätter stigen upp
till den plats där Lögälvskojan en gång har stått. Söderväggen på kojan hade varit en stor
sten, eldstaden hade varit mot denna sten och elden har gjort en stor grop i den hårda
graniten. Det var här som Johan Abrahamsson tillsammans med Kristin Andersdotter
bott en gång i tiden.
Härifrån vänder vi nu mot nordost för att komma fram till den plats där Wallbomstorpet
legat. Det var här som makarna Wallbom hade bott. Badhuset vid Hälsokällan ligger nå‐
got längre i norr, så det var tydligen en bit för Stava att gå. Vi fortsätter nu ner mot sjön
Örgiven igen. Här har det varit en timmerstuga en gång i tiden. Vilka som bott och levat
här känner jag inte till, men den siste som bodde här innan stugan rasade ihop var ere‐
miten Tilqvist.
Här måste jag gå tillbaka i tiden till hösten 1937. Vi var några ungdomar som varit ute på
skogsvandring och på eftermiddagen rastade vi vid resterna av detta timmerhus. Til‐
qvist hade året före flyttat till en jordkoja i närheten av Blöthyttan. Han hade en broder
som emigrerat till USA. De båda bröderna hade tydligen haft en omfattande brevväxling
sig emellan. Tilqvist hade tydligen inte sett något större värde i broderns brev, utan när
han flyttade hade han slängt breven under ett av de stora stenblocken som omgav stu‐
gan.
Dessa brev fann nu vi som var ute på vandring. I det sparsamma solskenet på eftermid‐
dagen sitter vi här och läser dessa mycket intressanta brev från Tilqvists broder borta i
USA. Jag minns tydligt broderns skildringar över vad han varit med om där ute. Vad jag
minns rörde det sig om gott och väl 50‐talet brev. Jag minns även att vi var förvånade
inte bara över de intressanta livsskildringar som brodern redogjorde för. Vi var också
förvånade över den vackra skrivstilen, det var inga svårigheter för oss att läsa breven. Ja,
i unga dar har man inget förstånd om vad som borde sparas till eftervärlden, utan när vi
tröttnade på att läsa breven lade vi tillbaka dem där vi fann dem och vandringen fortsat‐
te.
Fortsatte gjorde nu även vi, sällskapet från Degerfors friluftsfrämjande. Stigen vindlade
fram mellan stora stenblock och ända ner till sjökanten. Är det inte egendomligt att inom
ett så litet område kan det finnas så många minnen? Här nere vid sjökanten stöter vi på
en liten koja. Här går jag åter tillbaka i tiden till åren mellan 1952 och en bit in på 1970‐
talet. Jag måste här få berätta om Ivar Palovaara.
Både Palovaara och jag arbetade på en verkstad i Karlskoga. Vi var c:a 150 personer på
företaget. Palovaara arbetade som förman och var mycket skicklig. I dagligt tal kallades
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han bara för Palo. Arbetstakten på företaget var mycket hög, så när veckosluten kom var
de alltid välkomna.
Både Palo och jag var intresserade av sportfiske. I början av 50‐talet hade vi båda fiske‐
kort i sjöarna Holmsjön och Örgiven, och båda hade vi var sin eka vid utloppet av Holm‐
sjön. Sjöarna har förbindelse med varandra genom en liten bäck så det var inga problem
att med ekorna flytta från den ena sjön till den andra. Vi såg varandra då och då, men
någon större samvaro uppe vid sjöarna hade vi inte, det räckte väl med att vi sprang i
vägen för varandra på arbetet.
Med tiden fick jag andra intressen. Jag byggde oss en sommarstuga vid Vänern och på så
vis blev det inte så många resor upp till sjöarna i skogen. På verkstaden köpte vi en ny
maskin. Den kom i en ganska stor trälåda. Palo fick lådan av Chefen och firmabilen frak‐
tade upp den till Holmsjödammen. När vintern kom släpade Palo lådan på blankisen.
Han talade aldrig om var han gjort av lådan, och var det någon som frågade så fick han
inget svar.
Det gick många år innan jag av en tillfällighet stötte på lådan väl gömd bland stora ste‐
nar. Den var omgjord till en liten fiskekoja. Nu är Palo borta sen ganska många år, men
jag tror att han tog sin motorcykel och åkte upp till sjöarna och kojan så ofta som tillfälle
gavs. Att Palo trivdes med att ströva och fiska i dessa trakter råder det inget tvivel om,
och kanske han någon gång förgyllde tillvaron med en kvarting, vem vet?
Vad det gäller fisket i Örgiven vill jag berätta följande: Min far nämnde vid ett tillfälle att
det fanns sik i Örgiven. Han påstod att på 1920‐talet drog "Grytarna" ut nät under isen.
Det var mellan jul och nyår de gjorde det, och det var sik de fick i näten. Jag har hört av
arbetskamrater som fått fisk av Palo från Örgiven att det var siklöja. Om det nu är sik
eller siklöja som finns i Örgiven vet jag inte, men någondera är det.
Försommaren 1951 gick jag förbi Lögälven strax innan den rinner ut i Örgiven, och den
var då så full av blankfisk så man har kunnat gå på den. Här nere vid utloppet av Lögäl‐
ven fanns det en gång i tiden en huggarbarack. Vad jag fick uppleva här får vi komma
tillbaka till vid något annat tillfälle.
Alltnog, sällskapet som var ute och vandrade denna höstdag 1993 fortsatte vandringen
fram till bilarna och vi åkte var och en till sina hem.
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Midsommarkärlek
Jag tror det var 1940. I varje fall var det på den tiden som midsommarhelgen inföll på
det rätta datumet, inte som nu när midsommar skall infalla på en fredag ‐ lördag. Det var
visst Tage Elander som fick iden att om midsommar inföll på en vanlig veckohelg så blev
det en arbetsdag mera och på så vis kom det in mera skatt till statskassan.
Men det var inte om detta jag tänkte berätta, utan om midsommarfirandet detta år. I
Lekhyttan, 2,5 mil hemifrån, skulle det bli dans på lövad dansbana. Midsommarafton
inföll på måndag. Alltså blev det dans och festligheter i 4 dagar. Lördag, söndag, måndag
och midsommardagen på tisdag. Jag och några kamrater, Karl‐Erik och Arne, kom över‐
ens om att cykla till Lekhyttan och fira midsommar.
På lördag eftermiddag, sedan arbetsdagen var avslutad, packades tält, sovsäckar och
matsäck för 4 dagar på våra cyklar och så bar det iväg. Lördagsdansen gick någotsånär
hyggligt tillväga, men på söndagskvällen var det en del bråk mellan berusade personer.
Detta gjorde att på måndag förmiddag, när vi satt utanför tältet och resonerade, var det
någon som kom med förslaget att cykla till Riseberga klosterruin, där det också var mid‐
sommardans. Ingen av oss var riktigt säker på hur långt det var till Riseberga, men som
någon sa, ”det kan ju inte vara längre än vad det var hemifrån och hit till Lekhyttan”. Ef‐
ter en stunds resonemang kom vi överens om att Karl‐Erik och jag skulle cykla till Rise‐
berga. Arne tyckte att det var bra, för då fick han ha tältet för sig själv, tillsammans med
en flickvän han hade fått under lördags och söndagsdansen i Lekhyttan.
När vi kom till Riseberga var midsommardansen i full gång. så det var bara att se vilken
flicka man ville bjuda upp. Efter någon timma berättade Karl‐Erik att han fått löfte att
följa med en flicka hem. Jag hade också förhoppningar om att följa en flicka på väg hem.
Karl‐Erik kom med förslaget att vi efter nästa dans skulle bjuda flickorna på kaffe i kaffe‐
tältet som fanns på festplatsen och så blev det också. Under kafferasten berättade Karl‐
Eriks flicka att hon bodde i närheten av Hallsberg. Hon hade cyklat till Riseberga på ef‐
termiddagen och hon tyckte att det varit långt att cykla. När hon hörde att vi hade vårt
tält i Lekhyttan och att vi skulle tillbaka dit efter nattens övningar, så tyckte hon att det
skulle bli långt att cykla för Karl‐Erik. Karl‐Erik hade tydligen redan blivit ordentligt fäst
vid flickan, för han bedyrade att det inte alls var några problem med att cykla den långa
vägen. Den flickan som jag uppvaktade bodde åt ett helt annat håll, så när dansen börja‐
de lida not sitt slut skildes Karl‐Erik och jag åt.
På morgonsidan när jag var på väg mot Lekhyttan och tältet möte jag Arne. Han var då
på väg att följa sin flicka hem. Hon bodde vad jag förstod någonstans i närheten. ”Var har
Du Karl‐Erik?” frågade Arne. ”Han är nog nere i Hallsberg så här dags” förklarade jag.
”Hallsberg?” upprepade Arne förvånat. ”Har han blivit tokig?”, säger Arne, ”det är ju
långt som tusan dit.”
Vid 12 tiden på tisdagen kom Karl‐Erik cyklande till vårt tält. Han åt en smörgås och gick
in i tältet och sov några timmar. När Karl‐Erik vaknat så packade vi våra grejor och cyk‐
lade hem till Karlskoga. Dansen på tisdag kväll fick vara för vår del.
Några dagar senare ringde Karl‐Erik och frågade om jag ville följa med till Hallsberg på
lördag. Nej det ville jag inte. Jag slutade mitt arbete kockan 12,45 på lördagen och Karl‐
Erik skulle möta sin flickvän klockan 3,00 vid Hallsbergs järnvägsstation. Karl‐Erik var
nog besviken på mig som inte ville följa ned. Jag förklarade för Karl‐Erik att jag inte kun‐
de vara färdig för avfärd förrän omkring klockan 3 på eftermiddagen och att det kunde
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ta lång tid att cykla så långt. Dessutom tyckte jag inte att jag hade där att göra, det var ju
Karl‐Erik som hade en träff och vad skulle jag göra under tiden?
När jag kom ut från mitt arbete på lördag möttes jag av ett ihållande regn. Hemkommen
ringde jag till Karl‐Erik, men fick då svaret att han tagit cykeln och begivit sig till Halls‐
berg.
Lördag och söndag hörde jag inget från Karl‐Erik. På måndag kväll ringde han. ”Kan Du
komma ner till mig en stund” undrade han. Slängde mig på cykeln och var strax framme.
Karl‐Erik var ganska upprörd när han berättade för mig vad som hänt. Att det varit ett
uruselt väder när han gav sig av på lördagen bekymrade honom inte. Han skulle ju få
träffa flickan som han hade blivit så kär i. Han berättade om hur det hade regnat, så
tungt det varit att cykla på grusvägarna som blivit våta och leriga. Men det var inte det
enda bekymret. När han kommit till Fjugesta hade han inte sett upp ordentligt. Han hade
tagit fel väg och kommit till Vretstorp.
När klockan var 8 på kvällen stod han på järnvägsstationen i Vretstorp och löste biljett
till Hallsberg. Cykeln fick han också lösa biljett för så den kom med. Tilläggas kan att på
den tiden var det inte som nu, utan då stannade tågen vid alla eller de flesta stationerna
efter linjen.
Klockan var halv tio på kvällen när han kom till Hallsberg. Någon flickvän såg han inte
till. I en timmes tid gick han fram och tillbaks utanför Järnvägsstationen i hopp om att få
syn på flickvännen och hela tiden regnade det.
Genomblöt och frusen gick han in på hotellet som låg mittemot stationen och hyrde rum
för natten. Ett rum med fönster ut mot gatan hade han fått. Framför fönstret fanns det
ett värmeelement med svag värme. Där satt Kalle större delen av natten och försökte
torka kläderna på den svaga värmen samtidigt som han höll ett öga på folket som gick på
gatan. Någon flickvän såg han inte till. Att Karl‐Erik var mycket besviken var inte att ta
fel på.
Att Karl‐Erik varit blöt och frusen kunde jag förstå. ”Men”, undrade jag, ”varför åkte du
inte hem till flickan? Du var ju med hem i måndags.” ”Jag vet inte var hon bor”, sa Karl‐
Erik Han hade inte varit med hanne ända hem, kom det fram, de hade tillbringat mid‐
sommarnatten i en hage, så han hade aldrig varit med ända fram där hon bodde.
Att jag kom att tänka på den här episoden berodde på att jag satt och läste ortstidningen
och då fick jag se att Karl‐Erik gått ur tiden,
Alla de gånger jag träffade Karl‐Erik efter denna händelse, vilket inte var så många, hade
han dock alltid pratat om flickan från Hallsberg som han så förargligt förlorade kontak‐
ten med. Nu var det nog 35 år sedan jag pratade med Karl‐Erik, men genom en syster
fick jag en hälsning då och då. Därigenom viste jag att Karl‐Erik aldrig hade gift sig utan
han slutade sina dagar som ungkarl.
Man kan bara undra, hur det blivit för Karl‐Erik om han träffat sin drömflicka denna
regniga helg efter midsommar 1940.
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Torparn och meteoriten.
Det var i slutet av maj 1948. Torparn och jag var vid vår timmerkoja uppe vid skogssjön
där vi brukade fiska. Tidigt hade vi rott runt och vittjat våra gäddsaxar. En enda gädda
var allt vi fått. Det var ovanligt varmt för årstiden, och enligt Torparn var det förklaring‐
en till att det gått så dåligt med fisket,
I en grund vik där det växte litet vass hade vi sett en stor abborre flyta död. Vi bedömde
att den nog vägde över ett kilo. Någon så stor abborre hade vi aldrig sett i denna sjö. Nu
satt vi utanför vår koja och gick igenom morgonens händelser. Det här med den döda
abborren satte myror i huvudet på oss, Torparn hade några teorier om vad som hänt
abborren. Varför hade vi aldrig fått en så stor abborre när vi fiskade i sjön, för nu förstod
vi att sådana fanns. Konsten var bara hur man kunde få dem att fastna på våra redskap.
Torparn kom tillbaka till detta med den stora abborren gång på gång. Var det för varmt
eller var det åska i luften? Men nu kom Torparn på den verkliga snilleblixten. Hade en
meteorit slagit ner i sjön under natten? Att en meteorit hade slagit ner i sjön avfärdade
jag på det bestämdaste. Min teori var att abborren helt enkelt hade blivit för gammal.
”Du tror visst inte att det finns meteorer här uppe i skogarna”, säger Torparn. ”Du kän‐
ner väl vad varmt det är och varmt blir det av meteorer. Jag kan tala om för dej att när
jag och Edvard körde fram kolved i kärret mellan Bergtjärn och Långtjärn en vinter, då
kom det en meteor.” ”Såg ni den?” undrade jag. ”Nej, men vi hörde den när den kom i
luften! När vi började körningen på morgonen var det tjugo grader kallt, och efter det vi
hört meteoren blev det kramsnö och det var säkert tio grader varmt på eftermiddan.”
”Sökte Ni aldrig efter meteoren?” undrade jag. ”Jo då, några veckor senare såg vi den,
den var då kall och låg på en berghäll, och den var lika hög som jag är lång”, sade Tor‐
parn.
Nu fick jag något att fundera på. Var det möjligt att en meteor fallit ner här uppe i sko‐
garna? Enligt Torparn hade detta hänt någon gång på tjugotalet. Att fortsätta med fisket
en sån här varm dag var inte att tänka på. Kunde det vara möjligt att söka rätt på meteo‐
ren? ”Ska vi söka rätt på meteoren?” frågade jag. Jo då, Torparn trodde nog att han kom‐
ihåg var de sett meteoren.
Vi gick längs med Brännåskärret, förbi där torpet Brännåsen hade legat, upp över berget
där Torparn en gång visat mig var ägaren av Brännåser hade bränt tjära, och vidare till
kärret. På berget där borta tror jag det var, sa Torparn.
Vi gick fram och tillbaka där i skogen, men inte såg vi till någon meteorit. Svetten lacka‐
de, för det var som sagt ovanligt varmt. En rast tog vi, och medan vi satt på berghällen
och solade oss berättade Torparn vad han trodde.
Den där Evard som var i följe ned Torparn när de fann meteoren hade två stora arden‐
nerhästar. Nu förstod Torparn att Edvard hade varit där och tagit hen meteoren. Edvard
var den ende som hade nog starka hästar att frakta en så tung sak genom skogen. Detta
förklarade även hur det kom sig att Edvard på äldre dar hade blivit en rik man, för en
meteor var full av guld och silver, det hade Torparn läst i nån tidning. Nu tyckte Torparn
att han varit dum som inte själv försökt ta rätt på meteoren. Nå, vi fortsatte sökandet,
men efter en stund tröttnade jag och satte mig med ryggen mot en sten. Stenen var väl
något över metern hög. Torparn fortsatte söka runt om i skogen.
Som jag sitter där och vilar bryter jag av en kvist på en liten björk som växte i en spricka
i berget. Det var rätta årstiden att göra vispar kom jag på, för det gick så lätt att dra av
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löv och bark från kvisten. Efter en stund av sysslolöshet lossade jag lite på mossan som
växte på stenen och där var det ett litet hål i stenen. I detta hål stack jag in ena ändan av
björkkvisten. Jag snurrade och lirkade med kvisten och efter en stund kom kvisten ut ur
ett annat hål en halv meter längre upp. Nu blev det fart på mig. Jag plockade av all mos‐
san från stenen och visst var det hål i den på flera ställen. Det här var inget ovanligt, för
sten som det finns kalk i brukar kunna bli så här. Kalken brukar vittra bort och då blir
det sådana här hålor och gångar i stenen.
När Torparn kom tillbaks till mig visade jag honom vad jag upptäckt. Torparn gick runt
stenen och tittade även på omgivningen och till slut säger han. Det är meteoren. Att för‐
störa dagen med att berätta hur det var med stenen ville jag inte göra.
Torparn synade stenen länge och väl. Till slut konstaterade han att något guld eller sil‐
ver finns det nog inte i den stenen, men kanske det finns guld och silver i mitten "för så
brukar det vara i meteoriter".
För Torparn var det ändå bra att få veta att det inte var på meteoriten som Edvard hade
blivit rik, för Torparn borde ju rätteligen äga halva värdet på meteoren. Edvard och han
hade ju upptäckt den tillsammans.
När jag skrev ner ovanstående hade jag inte varit vid den s.k. meteoren sedan Torparn
och jag var där 1948. Nu när detta skrivs har vi våren 1994, och jag kom att tänka på allt
roligt Torparn och jag hade haft på våra fisketurer i de små skogstjärnarna. Ja och så var
det det där med meteoren. Var det möjligt att återfinna meteoren efter alla dessa år?
Efter att ha sett på kartan bestämde jag mig för att göra ett försök. Det visade sig att nu
fanns det väg fram till dessa trakter, Det var bara det att vägen var stängd med en låst
bom. Det blev en promenad på dryga tre kilometer enkel riktning. När jag kommer fram
till den troliga platsen visade det sig att all skog var avverkad, Ingenting var sig likt som
den gången Torparn och jag var där 1948. Efter några timmars sökande gav jag upp. Det
var bara granit med mycket inslag av fältspat som fanns i stenblocken som låg på de kala
berghällarna.
Det var svårt att glömma det där med meteoriten, så ett nytt försök gjordes en månad
senare. I flera timmar gick jag fram och tillbaka i skogen. Varje stenblock undersöktes
noga. Nej någon meteor fanns inte det var bara granit i stenblocken.
Nu slutade jag att gå och undersöka block efter block. Jag frammanade ur minnet hur
berghällen hade sett ut, där meteoren legat. Efter ytterligare någon halvtimme stod jag
på en plats som motsvarade min minnesbild av platsen, men där fanns ingen sten i rätt
storlek. Det fanns en sten som kunde vara den rätta, men den var för låg. När jag kom
fram till den visade det sig att det var tre stenar, och inte var det granit i stenen, men det
var inte heller kalk som jag tidigare trott. Hur kom det sig att stenen var söndersprängd?
Torparn hade ju sagt att det kunde vara guld och silver inuti stenen. Hade han varit där
efter vårt besök och sprängt eller möjligen slaggat sönder stenen på jakt efter guldet
som han trodde fanns där.
Efter ett tredje besök på platsen har jag tagit med mig ett prov av stenen. Provet är nu
sänt till Bergslagens Mineraljakt, och jag hoppas nån gång i framtiden få svar på vad som
finns i den. Någon meteor är det troligen inte, men det är den enda stenen inom ett stort
område som inte är granit.
I början av juli 94 fick jag svar från Bergslagens Mineraljakt och i det svaret kan jag
bland annat läsa följande:
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"Provet av den ev. meteoriten är dock endast en biotitrik variant av graniten och grus‐
vittrar därför lätt, med följd att blocket delar sig med åren på grund av väder och vind".
Ja, så var det med den meteoriten.

Meteoren
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Lite fiske och lite skrock.
Det var i slutet av augusti 1949. Det började bli kallare om kvällarna, snart var det slut
med att på helgerna vandra den halva milen genom skogen och fram till skogssjön där vi
hade en liten timmerkoja. Kojan hade vi byggt några år tidigare. Hur det kom sig att ko‐
jan blev byggd skall jag försöka förklara. Jag brukade på lördagar och söndagar vandra
genom skogen upp till denna skogssjö. Här var det sällan jag stötte på några andra per‐
soner och det kändes befriande att få koppla av från veckans verkstadsslit. Att stå vid en
svarv och kämpa med dåliga ackord var inte det trevligaste, men man fick ju ta det arbe‐
te som erbjöds på den tiden om man bara hade sexårig folkskola att falla tillbaka på.
Här uppe vid sjön gick jag utefter de svårtillgängliga stränderna med ett kastspö. Någon
gädda eller abborre brukade det bli, och på den tiden var kvicksilverfaran ännu ej upp‐
funnen, så den fisk man fick åts med välbehag. Det fanns en torpare som bodde c:a fyra
kilometer från sjön. Han hade en eka, och då och då såg vi varandra. En dag kom vi så
när varandra så jag lyfte artigt på mössan och hälsade. "Inte kan Du väl få någon fisk
med att gå så där efter stränderna?" frågade Torparn. ”Något brukar det allt bli”, svarade
jag, ”men nog skulle det vara bättre om jag hade tillgång till en eka.”
Hur det nu var så fick vi sällskap framåt. Vi gick den slingrande stigen genom skogen.
När vi kom till den plats där stigen delade sig och vi skulle gå åt var sitt håll frågade Tor‐
parn: "Skall Du till sjön nästa helg?" ”Det är nog troligt”, svarade jag. "Ta vägen förbi tor‐
pet så gör vi sällskap" säger han. "Ett agnnät och några gäddsaxar tar jag med så sätter vi
ut några saxar, det brukar gå bra." På så sätt blev det allt oftare vi fick följe till sjön. När
hösten kom brukade vi lägga ut en långrev, och på så vis fick vi ganska bra med ål och
även någon gädda.
På verkstaden hade jag fått börja med skiftgång. Det betydde att varannan lördag var jag
fri från arbete. Det blev då min uppgift att tidigt på lördag förmiddag cykla till en liten
tjärn där det fanns kvidd. En agnhåv och en ganska stor kruka lastades på cykeln och så
bar det iväg till Kviddtjärn. Att det var 18 km enkel resa att cykla på små skogsvägar var
inget bekymmer. Väl hemkommen med kvidden var det att så snabbt som möjligt ta sig
upp till Torparn och så vidare till sjön och ut med långreven. När man på kvällen åter var
hemma brukade det redan vara mörkt. Mörkt var det också när vandringen upp till sjön
började på söndag morgon. En långrev måste tas upp så tidigt som möjligt, för annars
händer det att ålarna sätter sig fast i botten.
Torparn och jag tyckte allt att vi var bra på att fiska tillsammans. På höstarna fick vi
ganska bra med ål och det var en förunderlig stämning när vi i gryningen höll på att ösa
vattnet ur ekan. Vi kikade i den täta morgondimman och i undrar var flötet till början av
långreven var. Det hände ibland att någon ål eller gädda dragit ner flötet och då kunde vi
få söka länge innan vi fann reven. Det här med dimma kunde ibland spela oss små spratt.
Vi kunde få för oss att vi såg flera båtar ned folk i ute på sjön, men när dimman fram på
förmiddagen brukade lätta så var vi ändå de enda som fanns där.
Det här med att gå fram och tillbaka lördag och söndag mellan sjön och hemmet fick oss
att börja undra om vi inte kunde bygga en koja vid sjön, så vi kunde ligga kvar på natten
mellan lördag och söndag. Nu var det så att halva sjön ägdes av Domänverket, och där
var det inte att tänka på. Skogvaktare och jägmästare hade vi nog med bekymmer av
redan. Den andra delen av sjön hade två ägare. Det var där vi hade löfte att få fiska.
Så en dag meddelade Torparn att vi fått löfte av den ena markägaren att sätta upp en
timmerkoja på hans mark. Timmer fick vi ta på hans mark. Det enda vi behövde lova var
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att markägaren fick bo och vara i kojan på vintern, när han höll på med avverkning i
skogen. Tå kom det sig att Torparn och jag byggde en timmerkoja vid en sjö långt uppe i
skogen dit inga vägar gick på den tiden.
Kojan blev inte så stor. Ett enda rum bestod den av. Efter ena långväggen blev det fyra
britsar, två under och två över. Ett bord och fyra stolar och en järnspis. Efter ena kort‐
väggen fanns det plats för en resårbotten och det blev Torparns sängplats. Jag brukade
ligga i underslafen närmast spisen, för det blev jag som fick gå upp på nätterna och lägga
in i spisen. Taket bestod av granstänger. På dem hade vi lagt papp som vi kommit över
och på den lade vi jord och överst grästorv.
Torparn var en klurig gubbe. Han trodde på skrömt och tomtar. Han berättade för mig
en massa saker om dessa ting. Tomten brukade han prata med fick jag veta. Det var mest
på sommaren som han pratade med tomten. Det var så att han då brukade ligga uppe på
vinden i torparstugan. Han hade sju barn och så frun, så under den varma årstiden var
det bra att dra sig undan, och då passade det att ligga på vinden. Tomten var inte stor
fick jag veta, han brukade komma fram ur väggen. De kunde sitta och prata med var‐
andra långa stunder, och när de pratat färdigt försvann tomten in i väggen igen.
En gång frågade jag om han var vaken eller om han drömde när han pratade med tom‐
ten. "Det händer ofta att jag ligger vaken om nätterna, och då brukar tomten komma
fram. Och så sitter vi och pratar om jakt och fiske och mycket annat", fick jag till svar. Såg
nog på Torparn att det var dumt att ifrågasätta om han var vaken eller om han drömt.
Han var mycket övertygande när han pratade om tomten, och jag förstod att han var sä‐
ker om tomtens existens.
Eftersom vi var så fina kompisar så anförtrodde han mig att han kunde "skämma" saker
och ting för andra personer. Allra lättast gick det att "skämma" en bössa för en annan
jägare. När vi var uppe vid sjön så hände det att vi herde en bössmäll någonstans i sko‐
gen. "Jaha", brukade Torparn säga, ”det där var nog den eller den, nu fick han sig en Tjä‐
der. För det var en hagelbössa, det hörde jag på smällen." Så kom den dagen han lärde
mig att "skämma" bössor och andra saker. Ordet skämma var det ord som Torparn an‐
vände för sina trollkonster. Ibland sa han också att trolla, det är sånt han lärt sig från
norr.
Några gånger har jag väl mera på skoj läst torparns trollformel och till min förskräckelse
har det slagit in. Om det är tillfälligheter eller trolleri som gjort det kan jag inte avgöra,
men faktum är att det var länge sedan jag vågat läsa denna trollformel.
En onsdagskväll tog jag cykeln och åkte upp till Torparn för att fråga om vi skulle fiska
på lördag och söndag. "Jo det tycker jag", svarade Torparn, men så berättade han att Sto‐
ra Oskar hade varit hos honom på måndag. ”Känner Du Store Oskar?” frågade han. "Ja
det gör jag", svarade jag. "Det är han som aldrig kliver över ett ikullfallet träd utan går
runt toppändan på trädet." "Jasså Du vet det”, säger Torparn, "ja det finns nog ingen som
är mera övertygad om det övernaturliga än Store Oskar.”
Store Oskar hade frågat om han fick ta en kamrat ned sig och ligga över i kojan någon
lördag och söndag, de tänkte försöka få litet fisk, fick jag veta. Torparn hade svarat att vi
får rum alla fyra, för det finns fem liggplatser i kojan, så det går bra. Det kan bli intres‐
sant tänkte jag att få studera denne man som jag hört så mycket berättas om.
Så kom det åter en lördag när vi var på väg till sjön och kojan. Jag hade haft förmiddags‐
skiftet denna vecka, så det blev ganska sent på lördagseftermiddagen som vi kom iväg.
När vi kom till sjön sa Torparn att den ekan som Stora Oskar brukade ha ligger inte kvar
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vid stranden. "Du skall se att nu är de nog här.” Det var så att för att komma till kojan så
var man tvungen att ro en bit över sjön. När vi kom i jämnhöjd med Brända ön fick vi se
att det låg nät utlagda på ett grund som var där. "Nej", säger Torparn "det är nog inte
Stora Oskar som är här, för så där dumt lägger inte han ut nät, de ligger ju längs med
grundtoppen hela vägen, där får de ingen fisk." När vi kom till kojan så var det ändå
Oskar och hans kamrat som var där. De höll på att laga sig lite mat på spisen för de var
hungriga. De hade kommit tidigt på morgonen. De hade lagt tre nät, fångat betesagn och
satt ut en hel del gäddsaxar.
Näten som vi sett vid Brända Ön och allt vad Torparn berättat fick mig att tänka på ett
spratt vi kunde spela Oskar. ”Det var väl aldrig Ni som lagt ut nät vid Brända Ön?” fråga‐
de jag. Jo det var det, fick jag veta. ”Var det något fel med det?” frågade Oskar. ”Ja det var
inte bra svarade jag”. ”Vi trodde det var Östervikarnas nät”, säger Torparn, ”så vi läste
några ord över dem.” ”Det blir inte en fisk i näten i morgon”, förklarar jag. ”Du måste
ursäkta oss”, säger Torparn ”men vi förstod inte att det var era nät.” Detta var inte bra,
jag såg hur Stora Oskar mörknade när vi berättade detta.
Nu såg jag även att Oskar och hans kamrat bestämt vilka britsar de skulle ha till natten.
Oskar hade lagt sin filt och ryggsäck i underslafen vid spisen och hans kamrat hade tagit
den andra underslafen. Jag förstod att om någon skulle hålla värme i spisen på natten så
var det jag som fick göra det.
Att säga till Oskar att han skulle ligga i överslafen det ville jag inte göra, men kanske det
gick att ordna på annat vis. Var det som Torparn sagt, att Oskar var skrockfull gick det
nog att ordna ändå. ”Jag lägger min filt i överslafen och tar den” säger jag ”för jag kan
inte ligga i underslafen, för varje gång jag gör det så rider maran mig.” På blicken jag fick
av Torparn förstod jag att han fattade vad jag var ute efter. Torparn berättade då hur jag
slet ont med maran varje gång jag låg i underslaf.
”En gång trodde jag Du skulle gå åt”, fortsatte Torparn. ”Du fick visst inte luft, du bar dig
åt som om du skulle kvävas”, drog Torparn till med.
Sedan vi druckit kaffe med gästerna fortsatte Torparn och jag ut på sjön. Först lade vi ut
ett nät så vi fick mörtar till saxarna, sen satte vi ut saxarna. Det blev ganska sent innan vi
kom tillbaka till kojan, det hade redan börjat skymma på.
Det första jag såg när jag kom in i kojan var att Oskar låg i överslafen och att mina grejer
var placerade i underslafen vid spisen. Oskar låg med ryggen vänd mot oss och låtsades
sova, så låg han hela natten, och jag fick som vanligt hålla eld i spisen. När Torparn såg
var Oskar låg, knuffade han på mig, pekade på Oskar och skakade på huvudet.
När morgonen kom kokade vi kaffe och sedan vi druckit kaffet och tagit en smörgås bar
det ut på sjön. ”Nu ror vi bort till Brända ön och ser till saxarna vi har där” säger Tor‐
parn, ”för jag vill se när Oskar tar upp näten.” Sagt och gjort, vi grejade länge och väl med
saxarna vid Brända ön och kan man tänka, inte en fisk fick Oskar i näten, precis som
Torparn hade sagt när vi dagen före såg hur näten var lagda.
Torparn och jag fortsatte sedan att se till våra gäddsaxar, och eftersom vi fått ro längst
bort i sjön när vi satte ut dem, så tog det lång tid innan vi kom tillbaks till kojan. När vi
kom dit hade Stora Oskar och hans kamrat tagit sina grejer och rott över till stranden
där ekorna brukade vara förtöjda. Vi fick aldrig mera besök av Stora Oskar och hans
kamrat.
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”Vi var nog inte snälla i går” sa jag till Torparn. ”Nej vi tog nog i lite för mycket”, svarade
han och båda kände vi oss lite skamsna.
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Cykeltur med oväntat slut.
En sommardag tog jag mig en tur på cykel. Eftersom jag bor på landet c:a en mil från det
övriga samhället har jag tillgång till smala slingriga grusvägar. Den här dagen hade jag
sträckt ut cykelturen, och var nu inne på skogsvägar.
Jag började bli trött, så jag tittade efter någon bra plats att ta en rast på. Ett stycke från
vägen fick jag se att någon biodlare ställt ut några bikupor. Biodlare hade jag själv varit,
men det var längesedan nu. Tyckte nog att det var en bra plats att ställa bikupor på, för
här i skogen borde det ge den begärliga ljunghonungen när ljungen började blomma.
Här såg det ut att vara en lämplig plats att vila en stund, så jag ställde cykeln mot en
björk och började se mig omkring. Det var nu mer än 50 år sedan jag flyttade till den här
trakten. Eftersom jag är intresserad av natur, dröjde det inte så länge förrän jag blev
kamrat med en äldre man som var en god naturkännare. Vi bodde bara 500 meter från
varandra. Tage var kamratens namn.
På vårarna brukade Tage ta mig med på tjäder‐ och orrspel. Grävling och rävgryt och
mycket annat fick jag se tack vare Tage. Även andra saker berättade Tage om, det kunde
vara om gamla torp, vilka som bott där och händelser som utspelats på dessa platser.
På 1600‐talet hade det byggts en hytta vid en liten å. Här visade Tage mig var rester av
masugnen fanns och han visade mig även var torpen som tillhörde hyttan hade legat. I
dag finns det bara två av dessa ställen kvar, Stamparetorpet och Gutarbo.

Enligt Tage fanns det en jordkällare, den borde jag väl finna.

När jag nu gick här, kom
jag på att här hade Tage
och jag varit tidigare. Att
jag inte genast kände
igen mig berodde på att
skogen var borta. Det
hade varit kalavverk‐
ning, s.k. föryngringsytor
hade skapats. Nu när jag
kände igen mig och viss‐
te var jag var, började jag
söka efter grundstenar
där stugan hade stått.
Det är tveksamt om jag
fann den rätta platsen.

Just som jag bestämt mig för att åka hem fann jag källaren. Gaveln där dörren varit, där
var ett hål, stort nog för att gå in i källaren. Källaren var byggd av sten, ett gediget arbete.
Taket var byggt som ett valv.
När jag nu stod utanför källaren och såg in i mörkret, såg jag något märkligt. Längst in i
källaren på golvet lyste det en klar gul färg. Skyltar med självlysande färg har jag sett och
det här var likadant,
Det här måste undersökas. Inkrupen i källaren, ja då försvann färgen. Jord var det enda
jag fick i handen. Tillbaka till utgången, då kom den intensivt lysande färgen fram igen,
men där jag lagt handen och tagit jord, där var nu ett svart hål. Den lysande färgen täckte
en yta på c:a l m2. Det såg riktigt spöklikt ut. Vad var det som lyste så skarpt?
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När jag kom hem berättade jag för min fru vad jag varit ned om, men hon kunde heller
inte ge mig någon förklaring. Det gick några veckor. Jag kunde inte glömma den självly‐
sande gula färgen. Så en dag tog jag min fru med till torpet. Framkomna till källaren
stannade vi vid ingången. Jo då, färgen var kvar. Nu var vi två som sett fenomenet, och
det var ju bra så. Nu behövde jag inte tro att det var något som jag inbillat mig eller att
det hade varit en dröm.
Ytterligare några veckor gick, men så började jag tänka på vad Tage femtio år tidigare
berättat om torpet i skogen. Skall försöka skriva ner vad Tage berättat:
Vid torpet med den självlysande källaren bodde en gammal man. Längre upp i skogen
fanns det ytterligare tre torp.
Vid juletid var det tradition att samåka med häst och släde till julottan. Denna jul var
inget undantag. Hästskjutsarna från de tre torpen hade inväntat varandra och nu bar det
iväg till julottan. När de åkte förbi torpet med den gamla mannen lyste det i fönstren. Nu
var det 1,5 mil kvar. När de stigit ur kälkarna stod de och pratade innan de gick in i kyr‐
kan. Någon påpekade att det lyste i fönstren hos gamlingen och någon annan tillade att
han hade nog främmande, för det syntes skuggor i ett fönster som kunde tyda på detta.
Det undrades över vilka som kunde tänkas hälsa på så här i jultider, men ingen visste
något.
Efter gudstjänsten startades hemfärden. När de närmade sig torpet med gamlingen så
började hästarna bli oroliga, ja de var riktigt svåra att hantera, men helt plötsligt var det
som vanligt igen. När de tre slädskjutsarna kom till torpet var huset nedbrunnet, det
brann fortfarande i en del stockar och i resterna av huset låg den gamle mannen död och
svårt bränd.
Det rådgjordes hur de skulle få bud till myndigheterna och hur de skulle få en kista att
lägga gamlingen i. Under tiden lades gamlingen i torpets jordkällare.
Några dagar senare kom det folk från myndigheterna, och de hade även en kista med sig.
När gamlingen skulle läggas i kistan visade det sig att kistan var för kort. En av männen
tog en yxa och högg av den gamles ben vid knäna. Benen lades i kistan.
Efter en tid blev det tal om att mannen som högg av benen skulle åtalas för likskändning,
men något åtal blev det aldrig.
Här slutar Tages berättelse om en ensam man som omkom när hans stuga brann ner en
juldagsmorgon.
När detta skrivs lyser den gula färgen än. Hoppas träffa någon som kan förklara för mig
hur detta fenomen kan uppstå.
Rätt svar på Åke Waleryds undran i t‐Veronikan nr 4/2005 är drakgulds mossa eller lysmossa som har det vetenskapliga namnet
Schistostega petmata. Två av t‐ Veronkans läsare har i mail svarat på frågan.
Anders Delin skriver: "Min 11‐åriga dotter Ellinor Delin knäckte nöten på sid. 15 i t‐Veronikan. Hon sade att det var drakguldsmos‐
sa, som hon hade sett i en "grotta" mellan rötter i en vertikal strandbrink vid en bäck genom gammal granskog (...) ett av våra
tilltänkta reservat i Ovanåker, Gästrikland."
Erik Ljungstrand skriver: "Dessprotonerna (förgrodd; red:s. anm.) har speciella "lins"‐formade celler som återkastar ett gulgrönt
sken ut mot ljuskällan från de mörka håligheter där det växer. Däremot är det inte i egentlig mening självlysande (vilket däremot
vissa svampar är), varför det väl ute i ljuset inte ser ut som mycket mera än jord."
Drakguldsmossa/lysmossa är ovanlig i Örebro län. Har du sett den någonstans? Jag tar i så fall gärna emot uppgifter om var och
när. Skriv eller maila till mig, senast 17 mars, så gör jag en sammanställning av alla rapporter med litet mer fakta om lysmossan, till
nästa nummer av t‐Veronikan
Michael Andersson Tomfalksgatan 124, 703 49 Örebro primus@telia.com
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En dråplig historia.
Verkstadslivet har sina tråkiga sidor. Att stå vid en maskin och dag efter dag utföra
samma rörelser blir ganska enahanda i längden. Det gäller att utföra alla rörelser på rätt
sätt. Missar man något och gör fel, eller om verktygen blir slöa så påverkar detta ome‐
delbart ackordet och förtjänsten blir lidande. Det kan därför hända att något utspelas
som bryter den dagliga tristessen.
Den händelse som jag tänker berätta om inträffade under sista kriget, alltså någon gång
mellan 1940 och 1945.
Vi var c:a 200 man som arbetade under samma tak. Där fanns alla de vanligen förekom‐
mande maskiner som behövs i en verkstad av denna storlek. Dessutom fanns det efter
den södra väggen i verkstaden en avdelning med ett 10‐tal montörer som hade till upp‐
gift att fila och snygga till de detaljer som maskinarbetarna producerade, samt att i viss
mån montera ihop en del komponenter.
Det är inte helt ovanligt att arbetare på en verkstad får öknamn. Det kanske är fel att
säga öknamn, det kan även vara smeknamn eller namn som hör ihop med arbetarens
yrke eller förknippade med var personen är uppväxt. Vi hade en montör som var född
och uppväxt i Luleå. Konrad var hans rätta namn, men ingen visste vem Konrad var, det
var Luleå han fick heta, då visste alla vem man menade. Luleå var den som reparerade
våra maskiner när de gick sönder. Som reparatör fick Luleå flänga över hela verkstaden
och träffade på så vis alla från verkmästare till förmän och vanliga arbetare. När Luleå
träffade så här många människor så snappade han alltid upp något här och något där.
Dessutom var Luleå en liten spjuver och hade inget emot att skapa någon liten intrig när
det passade sig.
Den här historien skall handla om några personer med olika smeknamn. Förutom Luleå
var det Filar‐Erik, Jägarn och Affe.
De arbetare som bodde i brukets lägenheter omedelbart utanför verkstäderna gick hem
på middagsrasten som var en timme lång, medan vi som bodde längre bort satt kvar i
verkstaden och åt av våra medhavda matlådor. Det tog inte lång stund att äta så därför
brukade arbetarna gå ihop i olika grupper och sitta och prata om alldagliga ting. En del
passade på att spela litet kort, men montörerna som liksom hade lite bättre status än
maskinarbetarna samlade sig vid filarbänken och där dryftades då olika saker. Under en
period dryftades det om Affe.
För att få litet kupongfri mat hade Affe, som bodde i egen villa med enskilt och lämpligt
läge, byggt en hönsgård. Affe köpte daggamla kycklingar som var billigast att införskaffa
och födde upp dessa. Problemet var dock att få något att föda upp kycklingarna med. Nu
var det så att både Affe och Jägarn var ivriga jägare och hyrde jaktmark av några lant‐
brukare som själva inte sysslade med jakt. Under kriget gällde det att försäkra sig om
den mat som gick att få tag på, så därför hände det att jakttiderna inte respekterades. På
så vis gick det att byta varor, så Affe fick lite spannmål till sina kycklingar, som så små‐
ningom växte till höns.
De som nu var bästisar till Affe fick då köpa en höna att dryga ut hushållet med. Detta
skapade avundssjuka hos de som blev utan. Filar‐Erik var en av dem som inte lyckades
få köpa någon höna. Nu var det så att Filar‐Erik var ganska bra bekant med Jägarn så han
lade fram sina problem för denne. Till slut lovade Jägarn att när han var till sina lantbru‐
kare på jakt, skulle han försöka få köpa en höna åt Filar‐Erik.

Minnesbilder
Åke Waleryd 2008

62
En måndag kom Jägarn med en höna till Filar‐Erik. Fem kronor fick han betala för hönan
och det ansågs som ett högt pris, men vad gjorde det. Filar‐Erik kunde på kvällen gå hem
till sin Elsa och visa upp att han var allt karlen att skaffa en härlig hönsstek till söndags‐
middan. Filar‐Erik och Elsa bodde på övre våningen hos Elsas föräldrar så Elsa gick stolt
ner till Filar‐Eriks svärföräldrar och visade upp det välkomna kosttillskottet. Filar‐Erik
var i vanliga fall inte så väl hållen av sina svärföräldrar, han var ju huvudet kortare än
sin Elsa och med sin ankliknande gång såg han inte så mycket ut för välden. Nu hade han
lyckats med en riktig bravad och för en gångs skull fick han beröm av sin svärmor.
Vad varken Filar‐Erik eller hans Elsa visste var att denna höna var gammal och hade slu‐
tat att värpa, så Jägarn hade faktiskt fått den gratis av lantbrukaren. Detta hindrade dock
inte att Filar‐Erik fick ordentligt betala för denna härliga stek. Elsa stekte nu hönan efter
konstens alla regler, men det var något konstigt med hönan. Under stekningen krympte
den ihop och blev inte större än en knytnäve, och när den sedan skulle förtäras så visade
det sig att den var så seg i köttet att det var stora svårigheter att skära upp den, och att
tugga den var, som Filar‐Erik brukade säga, att tugga på en "karuschaboll"
Tiden gick och på middagsrasterna brukade Filar‐Erik med jämna mellanrum berätta att
han blivit lurad av Jägarn. Han hade fått betala det höga priset av fem kronor för en höna
som krympt till en knytnäves storlek vid stekningen och som var seg som en karuscha‐
boll. Luleå tyckte att denna karuschaboll kom upp till behandling allt för ofta och att Fi‐
lar‐Eriks berättelse var avsedd att misskreditera Jägarn.
Det var under den tid som Filar‐Erik köpt denna olycksaliga höna som den stora trage‐
din utspelade sig i Affes hönsgård. Affes höns hade fått någon sjukdom, om det nu var av
undernäring eller av någon annan orsak blev aldrig klarlagt. Det slutade med att alla
hönsen efter ett tag var döda. Detta blev känt på verkstaden och diskuterades ofta bland
arbetarna. Affe och Jägarn var jaktkamrater och vad var naturligare än att de döda hön‐
sen lades ut som åtel. Där satt Affe och Jägarn om nätterna och sköt räv med hönsen som
lockbete. Även detta diskuterades livligt på verkstaden, och de båda jaktkamraterna
skröt väldeliga om hur mycket pengar de tjänade på att sälja rävskinnen.
Tiden hade runnit iväg, Filar‐Erik berättade då och då om sin karuschaboll. Det var då
som intrigen började ta form i huvudet på Luleå. En dag när Luleå åter hört historien
gick han till Jägarn och berättade vad Filar‐Erik brukade säga om hönsköpet som Jägarn
förmedlat. Nu lägger Luleå fram sin lömska plan för Jägarn och Affe och den planen gick
ut på att Luleå i förtroende skulle berätta för Filar‐Erik att hönan alls inte var köpt av en
lantbrukare. Nej det var helt enkelt en av Affes självdöda höns. Att de båda händelserna
ej sammanföll i tiden kunde ingen minnas så här långt efteråt. Att det dessutom var en
självdöd höna kunde också förklara varför den blev som en karuschaboll.
Efter lite funderande härsknade Jägarn till för att Filar‐Erik var så oförskämd så han
baktalade på detta viset. Visserligen hade det varit en gammal uttjänt höna som Filar‐
Erik fått köpa, men ändå. Jägarn hade haft en del besvär med att skaffa den och att nu bli
baktalad för att han varit hjälpsam, det blev för mycket. Om det blev rättegång och väsen
efter Luleås avslöjande så gick det att bevisa att händelserna utspelats under olika tids‐
perioder, så det slutade med att Luleå fick klartecken att för Filar‐Erik berätta vad som
Luleå trodde var sant.
När nu vid nästa tillfälle Filar‐Erik berättade historien om "karuschabollen” så berättade
Luleå mot tysthetslöfte om Affes höns och att det var en självdöd höna Filar‐Erik köpt.
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Filar‐Erik blev förtvivlad. Att Jägarn var en bedragare var en sak "Men tänk", säger Filar‐
Erik, "både Elsa och jag hade ju kunnat dö av att äta en självdöd höna.” Förresten tyckte
inte Filar‐Erik att han mått riktigt bra efter denna måltid, och det var nog sviterna efter
detta som han fortfarande kämpade med. Det var allt frestande att gå bort till andra än‐
dan av verkstaden och berätta för Jägarn vilken skurk denne var, men han hade lovat
Luleå att inte säga något. Luleå hade varit en hygglig kompis som berättat sanningen för
honom och Luleå fick ju inte sättas i klistret för vad han berättat.
När Filar‐Erik kom hem så berättade han för sin Elsa vad han fått veta av Luleå, Elsa blev
topp tunnor rasande, överöste Filar‐Erik med ovett och tyckte att han var en riktig krake
som andra kunde lura hur som helst. Elsa var så högljudd, att Filar‐Eriks svärmor hörde
det till våningen under, med påföljd att hon rusade upp och hörde hur Elsa spydde sin
galla över en förtvivlad Filar‐Erik. När han försökte försvara sig med att ingen annan
heller förstått att det var en självdöd höna de ätit, blev Elsa så arg så hon gav honom en
rungande örfil. Filar‐Erik förde upp handen till kinden där han blivit slagen, för det sved
efter det rungande slaget. Då fick filar Erik en lika kraftig smäll på den andra kinden, det
var svärmodern som levererade detta slag. Att allt detta blev känt på verkstaden kom an
på en bror till Elsa som berättade det. Det gällde att få framfört att Jägarn inte var att lita
på. Genom Luleås förtjänst fick de övriga veta hur det hela gått till.
Det var nu inte slut med detta. När Filar‐Erik gick till arbetet dagen därpå hade han
stränga order om att gå till Jägarn och tala om vilken skurk denne var. Affe och Jägarn
var beredda på fortsättning, så de hade diskuterat igenom det hela.
När nu Filar‐Erik kom till arbetet gick han först till Affe och frågade om han givit Jägarn
självdöda höns. När Affe bekräftade detta så berättade Filar‐Erik resten. Affe låtsades att
han blev rasande och sa att nu går vi och gör upp detta med Jägarn. Komna fram till den‐
ne frågade Affe om Jägarn sålt en av Affes självdöda höns för fem kronor. ”Javisst”, sva‐
rade denne. ”Ja men då skall jag ha två och femti med på den affären”. "Det kan du väl få”,
säger Jägarn och ger Affe detta. ”Tack”, säger Affe. ”Nu kan du gå härifrån”, säger de båda
jaktkamraterna och föser iväg den förtvivlade Filar‐Erik.
Troligen fick aldrig Filar‐Erik veta hur det hela hängde ihop. Efter någon tid tog Elsa ut
skilsmässa, men om det berodde på hönshistorien är inte känt. Det troliga är att det var
andra orsaker till att detta omaka par skildes.
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Benskörhet.
Då och då kan man i TV och i tidningar se att det diskuteras om benskörhet. Detta får nig
att minnas en händelse som inträffade i mitten av 1940‐talet. I ett brukssamhälle blir det
ofta så att en del personer blir mera kända än andra. På det här bruket fanns det en ma‐
skinavdelning som sysselsatte två hundra man. Det var maskiner av de mest skilda slag.
Där fanns svarvar, fräsar, borrmaskiner, slipmaskiner och några bordhyvlar samt myck‐
et mera.
Avdelningen hade en verkstadsingenjör, en verkmästare och några förmän. Ingenjören
och verkmästaren gjorde regelbundna turer fram och tillbaka mellan maskinerna. Det
gällde att visa vem man var, och det kunde ju hända att någon besvärlig arbetare tog sig
friheten att knapra på en smörgås medan maskinen gjorde sitt arbete. Sådant fick natur‐
ligtvis inte förekomma. Var det någon som ertappades med sådant blev det omedelbart
en skarp tillrättavisning. Det ansågs vara en så allvarlig förseelse att det även kunde fö‐
rekomma hot om avsked om man ertappades mer än en gång.
På verkstaden fanns en person som alla, även cheferna, undvek att gå i diskussion med.
Denna person hade yrket hyvlare. Henning var hans namn. Henning var en av de äldsta
på avdelningen, han hade aldrig varit gift och hans stora passion här i livet var att på
fritiden dricka pilsner.
Ingenjören och verkmästaren var med i frikyrkliga församlingar, medan Henning var
lagd åt det motsatta hållet. Henning var den ende på verkstaden som tog sig en smörgås
medan maskinen gjorde sitt arbete, det gjorde detsamma vem som såg på. Ingenjören
och verkmästaren såg åt ett annat håll när de gick förbi Hennings maskin. Hände det
någon gång att de var tvungna att samtala med Henning så gällde att få det avklarat
snabbt, för Henning använde sig nästan enbart av grova svordomar, och det passade inte
ihop med chefernas trosinriktning.
Det är här som benskörhet kommer in i bilden. På verkstaden delades det varje vecka ut
rena så kallade torkdukar. Dessa användes att torka sig om händerna med när man blivit
oljig eller smutsig. Torkdukarna var i storlek som något mellan en näsduk och en hand‐
duk.
Nu hände det en dag att en av de yngre på verkstaden kom att gå för nära Henning. Med
den respekt som Henning fordrade, så gick nu inte detta att acceptera. Henning fick tag
på en torkduk, tog tag i ena hörnet och snärtade till grabben i baken. ”Aj!” sa grabben,
”det där sved.” ”Aj!” sa Henning, ”det sved i armen också.” Henning fick stopp på maski‐
nen, och värken tilltog i armen. Ingen vågade fråga Henning vad det var som hänt. Hen‐
ning stämplade ut för dagen och gick som man trodde hem.
Dagen därpå fick verkmästaren telefon från lasarettet. Henning låg där med bruten
överarm. När Henning snärtade till med torkduken så hade överarmen helt enkelt gått
av. Enligt läkarna var Hennings skelett angripet av benskörhet, och den häftiga rörelsen
med armen när grabben skulle läras att ej gå för nära hade blivit för mycket, med påföljd
att överarmen hade gått utav.
I det här sammanhanget kommer ytterligare två personer in i sammanhanget. Dels var
det en svarvare i 30‐års åldern som vi kan kalla för Kalle och så var det en svarvare som
såg mycket äldre ut än vad han var. 60 år var han och fick aldrig heta något annat än
Morfar. Morfar var en mycket snäll och vänlig person som sällan störde någon av arbe‐
tarna på verkstaden.
Minnesbilder
Åke Waleryd 2008

65
Arbetet på verkstaden utfördes i stor utsträckning som så kallat skiftarbete. Det vill säga
att varannan vecka fick arbetarna börja klockan 4,00 på morgonen och gå hem klockan
12,30. Då kom det s.k. kvällsskiftet som slutade klockan 22,00 på kvällen. Kvällsskiftet
hade den fördelen att efter klockan 16,30 hade verkmästaren och ingenjören gått hem,
vilket gjorde att arbetet kändes något friare.
Så en kväll när Morfar tröttnat på sitt enformiga arbete hände det ovanliga: Han gick
över till Kalle för att prata av sig en liten stund. ”Det var förfärligt det där som hände
Henning”, började Morfar. ”Kan du förstå hur armen kunde gå av bara för att han snärta‐
de till med en torkduk. Henning ligger visst kvar på lasarettet än”, fortsatte Morfar, ”de
törs visst inte flytta honom ur sängen. De är rädda att skelettet skall gå av på något mer
ställe.”
Kalle var nog en spjuver och nu såg han sin chans. Kalle fortsatte nu med att han av en
bekant som tillfälligtvis låg på lasarettet hört att Dr. Lindgren sagt att Henning var ett
typiskt fall på hur det går när man aldrig dricker mjölk, utan endast dricker kolsyrade
drycker. Dr. Lindgren hade sagt att i Hennings fall hade kolsyran (bornyren) som finns i
pilsner helt enkelt gått in i benstommen och gjort att benen i Hennings kropp var fulla av
blåsor, nästan som blåsorna i en ost. Detta enorma drickande av pilsner under så lång tid
hade alltså framkallat benskörhet. ”Det låter otroligt, men säger en så skicklig läkare
som Dr. Lindgren det, ja då måste det vara sant”, sa Morfar och gick tillbaka till sin ma‐
skin och fortsatte med sitt arbete.
Tiden gick, och några år senare sade Kalle upp sitt arbete på verkstaden. Han hade väl
skött sitt arbete ordentligt, för när han gjorde sin sista arbetsdag, stannade verkmästa‐
ren upp hos honom för att ta farväl.
Nu var det så att Henning nyligen gått ur tiden. Han kom aldrig ut från lasarettet, utan
hade fått tillbringa sin sista tid där. ”Har du hört att Henning gått hädan?” frågade verk‐
mästaren. ”Kan du förstå att ett osunt leverne och så mycket drickande av pilsner kan
förstöra en människa på detta sätt?” Kalle verkade oförstående och frågade vad dödsor‐
saken var. Verkmästaren såg nu sin chans att få missionera mot ett osunt leverne, och
berättade med stor inlevelse hur Hennings kropp blivit förstörd av allt drickande av
pilsner och av att inte dricka mjölk. ”Hur har verkmästaren fått veta allt detta?” frågade
Kalle, ”Jo då, jag har allt mina förbindelser, det som jag berättat för dig Kalle, det kom‐
mer direkt från Dr, Lindgren och har en så smart doktor sagt det, då är det också så”,
replikerade verkmästaren.
Det är väl ca: 50 år sedan detta hände och när nu Kalle i TV såg ett program om ben‐
skörhet, fick han ett infall att skriva ner sina minnen i detta ämne.
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Tjuvfiske.
I början av 1950 hade jag två arbetskamrater, Sven och John var deras namn. Båda två
var riktiga friluftsmänniskor. Att vara ute i skog och mark och fiska i sjöarna runt deras
hemtrakter var deras stora passion. Under sommaren som varit hade de vid några tillfäl‐
len fiskat i en sjö som det var lite besvärligt att komma fram till. Dels var det förbjudet
för obehöriga att fiska i sjöarna där de brukade vara, dels var det alla låsta vägbommar
som markägarna satt upp. Vägbommarna var väl inte det största problemet, för om man
kom med cykel var det ingen större svårighet att ta sig förbi, Nej det största problemet
var de övernitiska skogvaktarna.
Markerna där Sven och John brukade vistas ägdes av två olika företag, bolagsmarken och
Domänverkets mark. Det fanns även privata markägare, men där var det inga nitiska
skogvaktare att hålla sig undan för. Kanske var det spänningen att lura skogvaktarna
som gjorde att det oftast blev till deras sjöar som fisket förlades.
Fisketuren som det här berättas om gjorde, Sven och John två veckor före jul detta år.
Sven hade en s.k. mörtstuga utlagd och under en rast på verkstaden berättade Sven för
John att nu hade han tillgång till betesmört om det var så att John var intresserad att bli
med och sätta ut gäddsaxar. Sjön de hade varit till på sommaren hade givit bra med gäd‐
dor, så kanske det kunde vara idé att ta sig dit och sätta ut.
En titt på kartan sa dem att det var c:a en och en halv mil till sjön. Genaste vägen var att
cykla över sjöarna som låg före den sjön där fisket var planerat. Visserligen hade det
kommit en aning snö, men inte mera än det skulle gå bra med cykeln. Det bestämdes att
John skulle komma till Sven på lördag morgon. När John kom så var Sven färdig att följa
med, men det hade blivit problem. Under natten hade det kommit 10‐12 cm snö och
mildväder hade det blivit, så snön var kram.
Vägen fram till den första sjön som de skulle cykla över gick det bra, för den vägen var
plogad, men väl utkomna på sjön var det stopp. Den krama snön fastnade mellan hjulen
och stänkskärmarna. Det gick inte att cykla längre. Att vända om och åka hem igen var
inte att tänka på. Cyklarna ställdes utefter strandkanten och färden fortsattes till fots.
Framkomna till andra sidan av sjön fanns det väg några kilometer.
Nu kom de överens om att nästa sjö som skulle passeras fick vara. Det fanns en gammal
väg halvt igenväxt som det gick bra att ta. Det blev något genare om de gjorde så. När
denna gamla väg som kallades gräsvägen inte var farbar längre gick de också ur bolags‐
skogen och kom in på Domänverkets mark. Nämnas kan, att just här möttes gränserna
för tre landskap. Det var Värmlands, Nerikes och Västmanlands gränser som här sam‐
manstrålade. Detta gjorde att marken som tillhörde Nerike gick upp som en lång vass kil
mot de andra landskapens gränser. Folkhumorn hade därför döpt denna plats till Ge‐
tingsticket. Det skulle väl anspela på den närkingska dialekten. Nu var det inte långt kvar
till sjön där fisket skulle bedrivas.
När gäddsaxarna väl var utsatta gick Sven och John upp till ett gammalt ödetorp som låg
ett stycke från sjön. Det var här som nattlägret var tänkt att vara. Sommarens jägare och
fiskare hade lämnat en försvarlig mängd med torr ved efter sig, så det var bara att tända
i kakelugnen som fanns i ett av rummen. Trots en varm brasa i kakelugnen blev det en
kall och sömnlös natt.
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I gryningen sedan smörgås och kaffe hade avverkats styrdes stegen not sjön. Under nat‐
ten hade det börjat blåsa och nu hade det också börjat snöa. Väl komna ner till sjön gick
de runt och vittjade saxarna. Inte en gädda hade huggit under natten.
Vi får väl försöka med pimpelspöna sade John, någon abborre borde det väl bli. Men inte
ett napp gick det att få och snöfallet och blåsvädret tilltog. Sven var missmodig. Det var
nog fel helg att fiska tyckte han. ”Först gick det inte att cykla för kramsnön. Det gick inte
att få någon riktig värme i torpstugan, utan kallt och jäkligt var det i natt, och inte får vi
någon fisk. Nu håller det på att bli snöstorm!”
När klockan var elva på förmiddagen var det full snöstorm, kallare hade det också blivit,
och inte en fisk. ”Det är lika bra att vi plockar upp våra grejer och går hem” säger Sven, ”i
det här vädret kan det bli jobbigt”.
Sagt och gjort, återtåget mot hemmet började. Framkomna till den farbara delen av
gräsvägen stannade de upp. Här var det en bil som hade vänt. ”Du skall se att det är bo‐
lagsskogvaktaren som är ute efter oss. Den här gången ligger vi risigt till”, säger John, ”vi
får se om han står och väntar på oss när vi kommer ner till den större vägen.”
Ingen skogvaktare stod och väntade på dem. Bilspåren fortsatte neråt, hemåt. ”Skogvak‐
taren kommer nog tillbaka”, säger John, ”han är nog hem efter jägmästaren, och kanske
han ringer till skogvaktaren för Domänverket.” Sven och John ökade takten och gick i
hjulspåren så gott det gick, för de hoppades hinna ut på sjön som de skulle gå över. De‐
ras förhoppning var att med hjälp av snöfallet, som nu var rikligt kunna dölja sina spår
om skogvaktaren kom tillbaka.
När de var halvvägs över sjön tyckte John att han hörde en bilmotor. ”Det kan du inte
höra i det här blåsvädret”, tyckte Sven, ”det är nog vinden du hör.” Det var skogvakta‐
rens blå Jeep som John hört. Där vägen gick nära sjön såg de att skogvaktaren i hög fart
åkte fram,
Sven och John kom över sjön, tog rätt på cyklarna som stod kvar där de ställt dem. Äntli‐
gen var de hemma och ingen skogvaktare såg de till mera. När Sven kommit hem och fått
av sig ytterkläderna frågade hans fru om han sett till skogvaktaren. ”Hur så?” frågade
Sven. Jo, frun hade sett skogvaktarens Jeep åka neråt för en dryg timma sedan. ”Ja”, sva‐
rade Sven, ”han var nog ner efter hjälp.”
Helgen därpå hade två andra fiskare gjort samma fisketur som Sven och John gjort en
vecka tidigare. Den gången hade skogvaktarna bättre tur, och de två fiskarkompisarna
åkte fast för tjuvfiske.
Någon fisk hade Sven och John inte fått, men de var ändå nöjda för de hade klarat sig
från skogvaktarna.
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Kovändning
Läste nyss om karlen som
vänt sig som en ko och mesen
som likt haren med värjan
jämt får sno. Ja, våra vänner
djuren de används här och var
när mänskliga naturen
behöver ett försvar.
Att stjäla som en skata och
minnas som en häst, tänk,
oxarna är lata och ugglorna
vet bäst! Och kan vi inte välja
vi går som katt kring gröt,
med långa ben vi älga i
skogens snår och bröt
Som hund kan folk få slita,
som gris är någon tjock, på
korp kan ingen lita och horor
gör en bock. Om lommarna
hör illa det är mig obekant,
att göken tar en frilla är
knappast heller sant.
Listig såsom räven och hjärna
som ett höns, för övrigt är
visst även ett får en
dummerjöns. Att kajan är en
drulle det kan man ta med ro
liksom att någon skulle ha
vänt sig som en ko...
Harald Ottosson
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