
Fortsättning från del 3 av ”En resa mot ljuset i norr”. 

En minnesvärd visit i Porjus

Att vara med på en kraftverksvisning är en gammal idé jag aldrig förverkligat men nu gör jag det.
Jag svänger in till Porjus gamla kraftstation, en mycket pampig kulturminnesmärkt tegelbyggnad
som nu delvis byggts om för att användas till allt annat än elkraftproduktion. Småindustri, sporthall
bl a förutom teknikhistoria.

"När blir nästa visning?" frågar jag i receptionen. "Ja, vi guidar direkt när besökarna kommer" sade
den unga söta kvinnan och så fick jag henne som egen guide. Hon ställde sig rakt framför mig och
började sin inlärda läxa som om hon talade till en grupp. "Hej, jag heter Annika..." började hon och
jag visste inte var jag skulle fästa blicken eller hur jag skulle kunna koppla av för någon sekund
eller två i egna tankar. Jag fick senare veta att hon först nyligen börjat som guide samt haft körkort
en vecka men hon klarade av att vända VW-bussen nere i den branta nedfarten till nya
kraftstationen. Hon spelade inte golf men det skulle däremot hennes pappa göra när han skulle
komma på besök sade hon. Detta apropå de golf-greener jag såg på kraftverksområdet.

Mycket fint fanns att se förutom Annika; gammal teknik glänsande av mässing eller ny färg. ASEA
och Nydkvist & Holm. Koppar i generatorer. En titt in i en uppskuren turbin fick mig att
återuppleva kustartillerikanontornen från min värnplikt. Samma stadiga järnväggar, samma
akustik.

Så dags hade en annan man anslutet sig till den minimala guidade gruppen. Han imponerades av
hur de stora generatorerna och turbinerna kunnat fraktas hit och vi kom i diskussion om när
järnvägen hit byggdes. Senare har jag tittat litet på detta och lärt mig att Porjus nu ligger vid
Inlandsbanan men när Porjus började anläggas fick material bäras från Gällivare innan järnvägen
därifrån blev klar. Porjus byggdes för att ge el till Malmbanans (Kiruna - Narvik) elektrifiering och
det var litet strid mellan Vattenfall och SJ om var kraftverket skulle lokaliseras. Vattenfall valde
Porjus som ju ligger en bra bit ifrån Malmbanan men bättre till för elforsöjningen av övriga
Norrland och det var viktigt för Vattenfall att lyckas med Porjus-satsningen. Senare var Vattenfall
flygpionjärer och använde kring 1921 Avro 504 för transporter här uppe.



Vi såg också på kontrollrummet med dess marmorpaneler och en stationschef i form av en
skyltdocka i uniform.

En klocka i kontrollrummet för morgonsömniga.

Jag tittade också på en liten utställning om det lilla samhälle som uppstod vid Harsprångets
utbyggnad alldeles söder om Porjus och plockade med mig en "charmig" broschyr från 1948 som
skulle locka anläggningsarbetare dit. "Staten byggde" hette det; på den tiden låg det tydligen något
positivt i "staten”. Och det skulle inte bara finnas Konsum utan även privata handlare. Annika är så
förvånad att nu finns ingenting alls kvar av detta lilla samhälle med affärer, sjukstuga, småskola,
"trivsam folkrestaurang", Folkets Hus, badhus, bibliotek m m.

Jag såg också en amatörfilm från trettiotalet gjord av en hembygdsintresserad kommunaltjänsteman
i Kiruna om en resa med motorbåt på sjöarna upp till Stora Sjöfallet. Mycket sevärd.

Så drack jag kaffe i ett café i den gamla byggnaden. Där fanns också en dykeriutställning (!) fast
den verkade inte helt klar.

Annika visade mig också den nya stationen i Porjus, byggd på 70-talet. Hon skjutsade mig i en VW-
buss ned under jorden i en brant tunnel. Man hade portarna vid jordytan stängda; häromveckan
hade en tysk turist lyckats ta sig ned med husbil eller om det t o m var med husvagnssläp och hade
förvånat undrat vart han kommit.

En stor maskinsal med konstig färgsättning. På en vägg hängde massor av skyddshjälmar och jag
tog en. Annika berättade och berättade; jag tyckte det var svårt att komma ihåg att röra huvudet
långsamt så att inte hjälmen föll av och samtidigt erinra mig vad jag en gång lärt på KTH om
Francis- och Pelton-turbiner och vad det heter. Man måste ju visa sig värdig. Jag såg den grova
turbinaxeln från Bofors rotera med ett visst pulserande.

Jokkmokk och Boden

Det börjar bli eftermiddag men Jokkmokk måste ju ägnas litet tid åt. Det blir det väldigt flotta (flott
i något negativ mening) Ajtte-museet. Jag tycker det är litet för poetiskt. Eller svulstigt. Eller är det
så att jag bara känner mig provocerad av att det går en lapsk anklagande ton genom hela museet.
Att svenskarna bara är inkräktare som suger ut Lappland på järn och vattenkraft och inte lever i
samklang med naturen.

Så far jag vidare men när det är dags att söka nattkvarter har jag ännu inte hunnit fram till Boden



ens, möjligen är jag innanför själva kommungränsen. Jag lägger mig i ett vindskydd/rastplats vid
Luleälvstranden. Det känns litet fånigt när det kommer några österrikare förbi och jag ligger i min
sovsäck och talar tyska. Men är man snål så är man.

Så svårt det var att komma ned till älvens vatten utan att riva ned jord och grus i vattnet. Jag förstår
att stränderna eroderas lätt.

Några mygg stör mig litet.

På morgonen observerar jag hur två lastbilar med skogsavverkningsrester som kvistar, rötter och
grenar försiktigt kör över bågbron eftersom lasten är skrymmande. Den andra av bilarna skrapar sin
last i brobågarnas tvärbalk över körbanan och några grenar faller ned. Föraren slänger dem i älven
och sedan får de två förarna tillsammans ordna så att resten av lasten ligger stadigt fast.

Boden och så mot Piteå

Boden är som en helt vanlig stad! Visst såg jag tecken på militär aktivitet men ändå. "Bodens
fästning", det namnet ger en förväntan av stenmurar och fortifikationer. Men av detta såg jag inget.
Det som finns av fästning består ju av "anläggningar" i trakterna omkring och jag mötte mycket
riktigt flera militära personbilar på väg. Jag kom ju i morgonstunden mot Boden.

Boden har fått en del uppmärksamhet i inledningen så jag lämnar nu detta samhälle.

Luleå gammelstad med sina röda små trähus var "puttrigt". Man firar ju något jubileum i år, är det
kanske 500 år. Låter mycket, kanske 450. Tidningen VI har haft ett reportage, bl a med gamla foton
och jag försökte återfinna den plats där fotografen hade stått för ca 90 år sedan men min minnesbild
av fotot var dålig. Jag tror att jag hittade rätt plats men jag har inte ursprungsfotot ur VI kvar.

Luleå for jag förbi men kom nu ut på E4:an, ett avsnitt jag åkt på i samband med resor i tjänsten till
Luleå.

Piteå låg inte så långt bort. Litet mysartad stad, men så hade jag också positiva förväntningar. En
inglasad affärsgata fast i "småstadsstil". Där tog jag en kopp kaffe samt köpte en gåva till Eduard,
ett band i samisk stil samt en nyckelknippefodral i läder med ett renhuvud på. Dessa saker hade ju
just inget med Piteå att göra men jag hade ju rest igenom de trakter där souvenirerna hörde hemma
så det var OK tyckte jag. Per Mellberg (en medarbetare på televerket/Teracom, bördig från Piteå)
var inte känd i hemslöjdsbutiken.

Så köpte jag en skjorta på rea, Dobber, det är nog fint det. Lärde mig även att filosofen Boström
kom från Piteå. Numera finns Boströms guldsmedsaffär och ytterligare någon affär med Boström-



namnet.

Jag svängde också ned till Pite havsbad, det såg mycket pampigt ut. Men badade, det gjorde ingen.

Vidare söderut förbi alla dessa städer man inte vet vilken ordning de kommer i

Jag passerade Skellefteå utan att stanna upp. Skymtar visst ett gammaldags kyrktorn av
stadsutseende bakom modernare fasader.

Plötsligt ser jag en vägvisare till Bureå och där åker jag in och äter samt skriver ett kort till Inga
Burebo vars far kom från Bureå och tog namn efter denna ort.

Så gick en lång sträcka utan städer. Jag stannade vid avtaget till Robertsfors, där Turistbyrån var
inrymd i en sådan 8-kantad lada jag tidigare sett bara kring Luleå. Den vänlige och pratsamme unge
föreståndaren berättade att dessa lador använts vid tröskning då en häst gick runt inne i ladan med
en kon-formad vals efter sig. Det gällde då att snabbt sopa upp eventuell hästspillning! Senare fick
hästen gå utanför och dess rörelse överfördes med hjälp av en axel och en växel till valsen inne i
huset. Det var ryska krigsfångar och desertörer från de ryska härjningarna 1720 som infört tekniken
att timra dessa 8-kantiga hus berättade föreståndaren.

Jag drack kaffe i serveringen på övervåningen i ladan, där trakten presenterades. Det gamla bruket
i Robertsfors hade specialiserat sig på högtrycksteknik för att forma metallföremål.

Utanför hade en turistbuss stannat. Den kom visst med turister från Ungern.

Det utlovades även något teknikhistoriskt inne i Robertsfors, jag tror det handlade om lokomotiv.
Jag hittade dock inte det historiska utan uppsökte ortens OK-mack för att tanka. Där såg jag en man
gå ikring i blå overall och andningsmask och han såg verkligen mystisk ut. Men han rörde sig
säkert och självklart mellan mackens pumpar och jag såg så att det var en emissarie från Statens
Provningsanstalt som kontrollerade bensinpumparna. Kontrollen gick enkelt till med hjälp av ett
vackert stålglänsande kalibrerat kärl med ett avläsningsfönster i den smala kärlhalsen och i vilket en
kvantitet bensin tankades upp från pumpen. Tänk om jag fått tillfälle att ändra kärlets volym, till
exempel genom att lägga in en sten eller göra en inåt-buckla! Det var något i mannens sätt som fick
mig att vilja spela honom ett spratt.

Umeå passerar jag. Det verkar så stort att det får vara i fred helt och hållet. Jag längtar ju hem
dessutom. Idag kan jag ju inte hinna hem men i morgon kanske...

Så blev det Örnsköldsvik där jag åkte in men där hittade jag inte alls. Vägvisare som skulle leda
mig till Centrum ledde mig rätt ned till hamnkvarteren. Sedan ledde Centrumpilarna mig till ett
parkeringshus! När jag väl fann en vanlig parkeringsplats frågade mig där en äldre dam om jag
kände till sta'n och jag var glad att kunna hjälpa till med något tills jag förstod hon försökte fånga
mig för en frälsningsrörelse. När jag väl kom till Centrum, var där alldeles totalt dött fem minuter
efter kl 18!

När jag åkte ut ur staden såg jag de stora skidhoppbackarna, mycket centrala och dominerande.Jag
minns hur klubbnamnet "Friska Viljor" fastnat i mitt minne sedan jag var riktigt liten.

Örnsköldsvik - ett så pampigt namn - och så fanns ingenting för mig! Jag undrar varför jag åkte in.
Kanske for att se på sta'n, kanske för att äta en bit mat.

Härnösand åkte jag förbi. Detta var visserligen dagen därpå, när jag hade varit i Skuleskogen och på



Höga kusten. Men i alla fall. Och jag måste i skrivande stund ofta ta kartboken till hjälp för att få
ihop min bild av Norrlandskusten.

En riktig nationalpark

Några mil efter Örnsköldsvik svänger jag av mot Köpmanholmen. Det skall visst finnas ett
vandarhem där och jag tänkte att jag väl någon gång skall kunna klara av ett sådant. Minnen från en
vandrarhemsupplagd resa genom Danmark skrämmer mig liksom ännu äldre förutfattade meningar.
Det är något med kokkärl och sovsäckar som oroar mig. Att när jag skall in i duschen för män på ett
vandrarhen i Danmark och där möts av en dansk ordkaskad av en dansk kvinna (antagligen, i varje
fall var det en kvinna) är också ett minne. Liksom att de nu verkar vara till för planerande
människor; ett slags litet billigare hotell.

Jag minns ju att jag även var rädd för fjällstationer men detta har nu i stort gått över. Det var
överraskande att uppleva att även Ingrid kan ha sådana negativa reaktioner när vi en gång kom till
Stensdalsstugan med Robert. Skönt att inte vara ensam om detta.

Av någon anledning kommer jag inte till Köpmanholmen. Kanske skyltningen var dålig eller om
det var min avoghet mot vandrarhem. Jag fångas istället in av en räddande vägvisare till en
Nationalpark. Jag är ju litet lydig turist ändå och nationalparker är ju "godkända" mål för en sådan.

Och så kommer jag till Nationalparken Skuleskogens norra "infart". Jag bestämmer mig för att ta en
vandring förbi den stora Slåttdalsskrevan och sedan natt-tälta någonstans.

Jag travar iväg och allt går bra. Naturen påminner mer om Sörmlandsleden än om fjällen, fast
höjdvariationerna är betydligt större. Utsikten ut över havet i aftonsolens medljus är mycket fin och
detta fastnar också på fotona jag tar. 

Själva Slåttdalsskrevan är litet klurig att ta sig fram igenom. Jag hade trott att stigen gick upp på
södra sidan och jag tar mig upp där med möda. Väl uppe har jag "rop-kontakt" med en skånsk
familj på andra sidan skrevan.



När jag sedan skall gå vidare hittar jag ingen stig. Jag tänker och försöker erinra mig hur kartan såg
ut vid startplatsen och beklagar att jag inte ritade av den. Nå, det man inte har i huvudet får man ha i
benen, det är en gammal erfarenhet, och efter någon halvtimmes envist och besvärligt plöjande
nedför bergsbranter och tät skog kommer jag till sist fram till stigen.

Så kommer jag ner till stranden, tälta är fullt möjligt men först måste jag äta något. Klockan är
bortåt tio på kvällen men det är ju så ljust att man glömmer att det är sent på kvällen. När jag sitter
där så kommer den skånska familjen och vi har ett långt och angenämt samtal. Dvs det är pappan
som pratar och även sonen som är litet lillgammal. Mamman och dottern sade inte så mycket. Man
har tydligen stannat i trakten några dagar och gör olika utflykter. Man var litet besviken att man inte
kommit till en viss ö med höga stränder; den ö man kom till saknade detta.

Ett riktigt paradis och om hur man når dit

Jag drar mig för att sätta upp tältet och chansar på att det går att ligga i raststugan i Näskebodarna
som bör ligga någon timmes vandring bort. Detta ser jag på den karta som finns nere vid stranden
och på den ser jag också att stigen gick nere i Slåttdalsskrevan, inte uppe på någon kant.

Visserligen finns ett vindskydd några hundra meter bort men där finns redan folk och jag drar mig
för att störa så sent på kvällen. Det är dessutom åt fel håll. Så jag ger mig av mot Näskebodarna och
inne i skogen är det litet mörkt. Jag ser hästspillning och är rädd att det skall finnas ett hästburet
sällskap före mig som jag kan skrämma. Speciellt då hästarna; vilken gnäggande det då kan bli. Det
är ju nästan midnatt och vem väntar sig en vandrare så dags.

Så kommer jag fram till Näskebodarna och blir överraskad av att här finns flera sommarstugor och
inte mossbelupna och oanvända fäbodar som jag väntat mig. Båtar ligger förtöjda på svaj utanför
den långgrunda stranden. Och det låter som några badar, vattensjås hör jag. Och jag fantiserar... När
jag dagen därpå försökte bada insåg jag hur orimligt det var att tänka sig att någon skulle kunna
bada njutningsfullt mitt i natten. Där ser man inbillningens och fantasins kraft!

Och hästarna då? Jag undrar om sådana gnäggar litet då och då eller står helt tysta. Tänk om jag
kunnat bedöma åldern hos hästspillningen på stigen som en gammal indianspejare. De som kunde
höra kvistar knäckas om jag minns mina indianböcker rätt. Men handen på hjärtat - eller bakom örat
- inte är det väl ljudet av knäckta kvistar man idag hör när någon nalkas i skogen?

Nalkas ja. Försiktigt gör jag det. Men allt är stilla och öde. En inhägnad för hästar ser jag invid
raststugan. Jag går in. En sådan liten skrubb! Men det finns ju plats att lägga ut sovsäcken förstås.
Så ser jag en dörr inåt i huset som jag öppnar och där finns ett jättestort rum med tre eller fyra



jättebreda sängar. Sköna och mjuka är de också. Mörkt är det och det känns ovant, jag har inte
upplevt mörker på en vecka minst. Klockan är midnatt och jag somnar gott.

En härlig morgon. Inga människor syns, men kanske någon eller några ligger och sover i någon
stuga. Havet är stilla, stranden vetter mot syd/sydost. Jag äter frukost utanför raststugan och njuter.
Men kan ändå inte låta bli att bekymra mig över varför jag inte kan sluta bekymra mig för att min
kamera inte matar fram filmen så att många vackra motiv gått förlorade. Jag måste göra något åt
detta och öppnar kameran och hoppas att mörkret i raststugans vedskrubb är tillräckligt. Vilket
medför att den bild jag tar av raststugan blir något ljusskadad. Men alternativet hade kanske varit att
det inte blivit någon bild alls.

Så dyker en joggare plötsligt upp, han tränar för den kommande O-ringen. Han är snickare och
tycker att löpning/orientering är en nödvändig avkoppling. Och en sådan här morgon är ju en
upplevelse i sig. Detta har jag upplevt förr; man sitter ute i vildmarken tycker man, flera dagars
marsch från civilisationen, och så kommer någon radhusmänniska förbi på sin morgonrunda "runt
kvarteret".

I raststugan finns en dagbok med ovanligt långa anteckningar. Flera besökare, oftast utlänningar på
längre besök i Sverige, har funnit miljön mycket "stark" och lämpad för djupa livsfunderingar.
Kanske man vågar skriva öppnare när man är långt hemifrån. Ordet "paradis" förekommer och jag
håller avgjort med. Särskilt en tyskas långa berättelse var intressant. En sökande typ fast rätt
mycket åt det där naturromantiskt/magiska och feministiskt-häxistiska hållet som jag har litet svårt
för - jag upplever det som aggressivt och samtidigt litet löjligt och beklämmande - en människa som
jag inte kan nå. (Tänk vad svårt det är att skilja på egna och andras aggressioner - jag känner mig ju
hotad av henne!) Hon hade varit där på hösten, utan att ha särskilt mycket med sig men hade tagits
om hand av ett äldre par i en av stugoma. Hon hade bl a varit med och fiskat och accepterat att äta
fisk trots sina vegetariska principer.

Jag skrev själv ganska mycket om mina upplevelser. När jag kommit hem till Handen fick jag efter
någon vecka en mycket trevlig hälsning från en hästutflyktsledare.

Jag vandrade iväg efter stranden, tog en underbar lång rast i förmiddagssolen som blänkte i det
vindstilla vattnet som dock var iskallt och förhindrade det bad som varit pricken över i:et.

Snart hemma!

Så bär det av söderut till Nordingrå efter ett stopp vid Skuleberget där jag får tag i beskrivningar
över nationalparker o d för mig och mina brevvänner. Jag besöker även en bensinmack där
expediten har precis Sören Nordlövs dialekt. Men den här gången frågar jag inget. Senare får jag
veta att Gunnar Sjölander, en televerkare som var bamdomskamrat med Sören, har en stuga i
närheten av denna mack.



Vidare ser jag en av de lastbilar som brukar stå vid min brors hus i Visby. Alla dessa
sammanträffanden !

Jag hade av en kvinna jag växlade några ord med när jag kommit ut ur Skuleskogen fått höra om
Häggvik vid Nordingrå och dit for jag. Och Anders Åbergs anläggning eller vad man nu skall kalla
"Mannaminne" var helt fantastisk, vilka visioner han har den mannen. I lantbruksmuseet fanns
bland annat sådana höräfsor som jag mindes från Gräsö, med träpinnar som måste täljas nya då och
då.

Jag åt lunch i Mannaminnes servering och hoppades att den bild jag tog av matsalen skulle lyckas
och det gjorde den. 

Vacker utsikt över sjön och fälten bredvid där en traktor var i arbete. Också en
lyckad bild men traktorn ser man inte mycket av. Vi ser det vi vill se.

Så tar jag mig en sväng ut till Bönhamn.

Landskapet kring Nordingrå är väldigt speciellt och vackert. Mycket kulligt och backigt. Jag ser
vita markeringar på vägen som antagligen är för "Höga Kusten Marathon". Vad slitigt det måste
vara!

När klockan är tre ställer jag kosan hemåt. Jag passerar Sandöbron och det är nog första gången jag
far över denna viktiga och nästan historiska bro. Trafiken och även bebyggelsen tätnar och
Norrlandskänslan är borta även om den återkommer senare längre ned på E 4:an.

Kommen till Kramfors tänker jag på två dagbarn Ingrid hade i Norra Sköndal, Christina och hennes
bror. Deras pappa fick plats i Kramfors som lCA-föreståndare vill jag minnas.

Jag svänger av efter Sandöbrons södra landfäste vid Lunde för att se Lenny Clarhälls monument



över skotten i Ådalen. En häst som är delad på något sätt och någon som slänger en sten vill jag
minnas, allt i blänkande blank metall. Det verkar litet undanskymt placerad på något sätt. Där intill
ser jag en restaurang där namnet "Robert Lind" framhålls på ett sätt som tyder på att det är känt. Då
visste jag inget om denne symboliske figur men när jag skriver detta har jag nyligen fått veta vem
Robert Lind är.

Framemot 22-tiden torsdagen 25 juni är jag hemma efter resans längsta dagsetapp - 6l mil.
Äntligen !

-------------------------

P S. Någon tid efter hemkonsten fick jag ett vykort från Skuleskogen som en följd av min ganska
utförliga anteckning i gästboken i raststugan vid Näskebodarna.


