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Informationsblad för Bobygdens Framtid          www.bobygda.se       

Nr 104 Mars 2020 

BOBYGDSBLA

BLI MEDLEM I BOBYGDENS FRAMTID! 
För att bli medlem i Bobygdens Framtid betalar ni in 350 kr till Bankgiro: 5846-8018 (insats/andel: 250 kr som 
kan återfås vid utträde + medlemsavgift: 100 kr). Notera namn och adress vid inbetalningen. 
Årsavgift för 2020: 100 kr. Aktuellt medlemsantal: ca 200 hushåll.
Följ oss på hemsidan: www.bobygda.se eller i vår Facebook-grupp “Bobygda”.
BOBYGDSBLADET delas ut 4 ggr / år till samtliga hushåll i Bobygden och publiceras på hemsidan. Meddela 
om du bor utanför Bobygden och vill ha bladet skickat. Om du vill skriva, annonsera eller hjälpa till med bladet 
så är vi tacksamma! Vi förbehåller oss rätten att redigera inkommet material utan att att innebörden ändras. 
Kontakta Anna Linde 070-340 63 62, Erik Strömdahl 070-765 57 60 eller mejla info@bobygda.se 

Mobila biblioteket (f.d. Bokbussen) 
har 80 hållplatser runt om i kommunen, vilka besöks regelbundet på 17 
olika turer. Du som inte bor i närheten av något bibliotek, kan låna 
böcker, �lmer och tidskrifter för barn och vuxna i Mobila biblioteket. I 
turlistan kan du se var och när vi stannar. Om ingen av hållplatserna 
ligger lämpligt till för dig, ring oss. Om det �nns någon möjlighet tillgo-
doser vi dina önskemål om ny hållplats. Dessutom stannar vi gärna 
mellan hållplatserna och lämnar böcker.

Lämna farligt avfall
Mobila biblioteket tar emot följande farligt avfall på sina turer:
• Glödlampor
• Små batterier
• Smått elavfall (till exempel trasiga mobiler och laddare)
• Smink (inga vätskor, men nagellack går bra)
Vi förbehåller oss rätten att tacka nej till viss farligt avfall som inte 
överensstämmer med våra riktlinjer.

Mobila biblioteket kommer följande tisdagar till
Bobygda skola och Västanängens
förskola: kl 09.00-10.30. Alla välkomna!

• 24 mars
• 28 april
• 2  juni MOBILA BIBLIOTEKET

SKOLBYGGET INVIGT!

sett alla andra byggen hade hållit sig inom både tids- och kostnadsramar-
na. Jag frågade Jonas hur det kom sig: 
Jag tror det berodde på att alla var medvetna om att de måste dra åt 
samma håll. Alla hade samma målsättning, att det här skulle bli en bra 
skola! Berodde det också på att det var många lokala entreprenörer? 
Jo absolut, visst gjorde det de! Det blir en annan känsla om man har 
anknytning till bygden, om man vet att ens barn och kompisars barn 
kommer att gå här. Det är viktigt!

Lite kort historik: 
Sockenprästen Lars Landgren fick kämpa hårt för att övertyga traktens 
bönder om att Bobygden behövde en skola. Många insåg inte nyttan med 
läs- och skrivkunskaper. Men tack vare bonden och tolvmannen (nämnde-
mannen) i Svedja, Jon Jonson, kom skolbygget till slut igång 1864. Men 
han fick utstå en del smälek för detta och kallades ”tallriksslickaren”. 
Bland andra deltog Erik Erson från Permats i Svedja i bygget. Hans 
dagliga lön var 1,50 riksdaler.

Den 4 februari visades 
fritids nybyggda lokaler 
upp för en intresserad 
allmänhet. 
Skolans rektor Johanna 
Nordqvist och styrelse-
ledamoten i Bobygdens 
Framtid Jonas Jonsson 
berättade om ett impon-
erande byggprojekt som 
till skillnad mot i stort 
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1941 fick skolan besök av 
Gustaf Näsström från 
Radiotjänst, som spelade 
in sång med småskolans 
elever och Kveckar 
Helmer som härmade 
göken.
Bilden är tagen av Gustaf 
Näsström i samband med 
radioinspelningen. Från 
vänster syns: Hover-
Harald, Håkas-Sven-Erik, 
Nicke Rosén, lärarinnan 
Karin Bergkvist, Ingegerd 
Dolk samt Nilles-Birgit. 

Nicke Rosén som själv växte upp på skolan och vars mamma Lydia var 
lärarinna där, har detta minne från 1940 då han var sju år: 
Skolkamraterna Sven-Erik och hans bror Per-Olov, var ett år äldre än 
mig. Vi var väl inte alltid sams och en dag gav de sig på Spörbacks Åke 
som var mindre än dom. Jag tyckte det var fegt så jag drog iväg dem och 
stuvade in dem mellan två vedkasar. Efter det gick de hem och skvallrade 
för sin mamma som sedan ringde min mamma och klagade på att jag 
hade varit dum och gett mig på dem. Jag var väl lite bråkig…

Ligger det inte rätt mycket av 1941 års Sverige - så förunderligt skonat, så blont och 
trohjärtat, så idogt arbetande på sin samhälleliga förkovran - i denna bild av en skol-
klass i Västanängs by i Delsbo, som sjunger Staffansvisans ord om att “ingen dager 
synes än, stjärnorna på himmelen de blänka...  (Bildtext i original)

Bobygdsborna hade långt till kyrkan, så därför hölls husförhör varje år i 
skolan för att bokföra alla som dött eller fötts under året.
1911 byggdes skolan ut och fick nu två skolsalar samt ytterligare en 
lärarbostad. Till skolan hörde också en liten ladugård med bås för en ko 
samt tvättstuga och badhus.
1924 kom ärkebiskop Natan Söderblom till skolan. Han satte sig vid 
orgeln och spelade och sjöng ”I en djup oändlig skog svart av moln där 
åskan slog…” ackompanjerad av flickkörens stämsång.

     En hälsning från Västanängens förskola
Här på Västanängens förskola rullar det på som vanligt. Men vad är då 
”vanligt”? I januari och februari har vårat fokus legat på teknik. Det har 
hänt massor och det skulle täcka alla blad i denna skrift om vi skulle visa 
allt vi gör i bild. Några väl valda kommer dock att pryda denna sida. Efter-
som det har varit väldigt lite snö i år så har det blivit mycket vattenlek. 
Tänk att det aldrig kan bli tråkigt!☺ Vi har nu 19 barn i åldrarna 1-5 år 
inskrivna. Fyra av dessa kommer att bli förskoleklassbarn till hösten och de 
är både förväntansfulla och nervösa. Vi pedagoger som jobbar här heter Bir-
gitta, Carina och Sofia. Alla tre jobbar heltid varav 
en lagar maten i köket. Man kan säga att vi har fullt 
upp och vill tro att det håller oss tanter unga längre. 
Motion, dagliga skratt och härliga kommentarer får 
vi höra varje dag. Måste även erkänna att vi kan bli 
lite arga ibland också☺. Under veckan som varit har 
vi haft praktikanten Adam hos oss. Barnen har upp-
skattat varje minut av hans närvaro och vi har haft en 
enorm hjälp honom. När Adam går tillbaka till sko- 
lan så kommer fr.o.m. v. 9 och några veckor framåt, två tjejer, Irma och 
Marta, att praktisera här. Båda går på barn- och fritidsprogrammet i Hudiks-
vall och det ska bli jätteroligt att ha dem här☺ 

Teknik och material i olika former är en del av läroplansmålet vi utgått ifrån 
under dessa månader. Varför inte göra en katt av färgade makaroner? Eller 
använda skittelsgodisar på en tallrik, hälla vatten och sen se hur en fantas-
tisk regnbåge träder fram! Eller varför inte prata om pyramider och bygga 
tre olika storlekar? Finns inga gränser för fantasi, lek och kreativitet!☺
Även frukten är glad här hos oss☺ Nu välkomnar vi våren med nya upptåg 
och så får vi se vad som komma skall☺
Mvh/ Sofia Birgitta och Carina
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Några lärare som varit verksamma i skolan: Jonas Granström, Å. Grund-
ström, Olof Blomdahl (fram till 1908), Amanda Olsson Rudolphi, Karin 
Bergkvist, August Sörlin fram till 1922, Lydia Berglöf – Rosén fram till 1965, 
Allan Knutsson, Carl Ranebo samt Per Östberg. 
1955 var den nya skolan färdigbyggd liksom en ny lärarbostad. När kom-
munen i början av 2004 ville lägga ner skolan tillsattes en skolgrupp för att 
undersöka om det var möjligt att starta en friskola. Allt gick enligt planerna 
och hösten 2004 startade Bobygda friskola. Eleverna då var 47 st samt tre 
pedagoger och en husmor. Genom att skolan startade innan den kommu-
nala skolan lades ned så stannade eleverna kvar. Huvudman blev Bobyg-
dens Framtid ek. förening. Beslut om bygglov till utbyggnad gavs i okto-
ber 2018 och startbesked i april 2019. Den 7 januari 2020 startade fritids i 
de nya lokalerna!

Sigrid Liw pysslar i Hobbyrummet      Tuva Jonsson läser i Tysta rummet.

Två av eldsjälarna, Johanna Nord-
qvist och Jonas Jonsson   

Föreningsnytt
Bobygdsgården har under januari och februari äntligen fått nya golv! I 
stora salen har det lagts en ekparkett med speciell lack för gymnastik 
och dans. Scen och scentrapp har fått en matta med marmormönster. 
Entré och toaletter har fått nya mattor i ljusa och grå toner med sten-
liknande mönster. Toaletterna har fräschats upp med ny färg, porslin och 
kranar. Vi hoppas detta glädjer många under många år framöver! Passa 
på att glädjas över detta genom att gå på årsstämman och fira!
Innan jul bjöds elever, personal, styrelse och byggarbetare på skolans 
fina och goda julbord till lunch! Tack Åsa & Ulla-Britt för allt gott!
Hjärtstartarna har kontrollerats och är i gott skick och i Loppet har den 
fått ett extra skydd – tack till dig som fixat detta och till Lars Klöfver 
som kontrollerat den!
Anna Linde

Loppis
Lö 25 april kl 10-15 på Bobygdsgården. Hyr ett bord inne alt. en plats ute 
(eget bord/baklucka) för 100 kr. 
Kom och sälj det du själv inte längre behöver!
Kom och köp det du saknar!
Ungdomsgården Trappan säljer fika till förmån för sin kassa.
Info/bokning: Lisa 070-292 99 95.

Barngympaledare 
sökes till Bobygdsgården! 2 tim betald arbetstid, kvällstid/ vecka. 
Minimiålder 18 år. Finns flera alternativ på veckodagar. 
Ring Anna 070-340 63 62.

Öppen Ateljé
Ge er ut i Kristihimmelsfärdshelgen torsdag 21/5 - söndag 24/5 kl. 11-17 
och upplev spännande konst av lokala förmågor!
Dessa ställer ut i Bobygden:
Ann Envall, Vitterarv 306, 070-661 82 74, måleri & skulptur.
Eva Ljungdahl, Glombo 110, 070-642 97 14, måleri & grafik,
Agneta Farm (gästutställare hos Eva, uppväxt i Sundsvall), 
måleri & grafik. 070-796 10 61
Skyltat ifrån RV84!

Många kom och ville se de nya 
lokalerna. 
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Hälsning från rektorn.
Efter intensivt arbete under hela hösten från alla hantverkare, 
styrelsen och skolans personal hann de nya fritidslokalerna bli klara och 
besiktade precis inför julledigheten. Under jullovet möblerades lokalerna 
för att tas i bruk i januari. Förskoleklassen och fritids har flyttat in och 
landat med sina verksamheter i lokalerna. Det känns fantastiskt att vi gått 
från idé till verklighet! När hantverkarna ändå var på plats fortsatte vi att 
renovera delar av skolan. Tre av klassrummen fick ett rejält ansiktslyft 
under jullovet med nymålade väggar, ny belysning, nya akustiktak, nya 
gardiner och nya projektorer. Vi har även uppdaterat skolans städutrust-
ning och städar nu utan kemikalier. Vi städar med avjoniserat vatten, ett 
vatten som är 200 gånger renare än kranvatten, vilket skonar hälsan och 
miljön. Nystädade fina och fräscha klassrum mötte eleverna efter julle-
digheten. Arbetsmiljön är en viktig del för att både elever och personalen 
ska känna trygghet, trivsel och att skolan är en bra miljö för inlärning. 

Nu blickar vi framåt mot nya utmaningar! 
Bobygdens omsorg och service som driver Västanängens förskola önskar 
överlämna verksamheten till Bobygdens Framtid. Bobygdens Framtid 
planerar att starta förskola i egen regi med start sommaren 2020. Ansökan 
om att starta förskola är inlämnad till kommunen och besked väntas under 
första kvartalet 2020.
Vi siktar på en verksamhet med förskola, skola och fritids under en 
och samma rektor med verksamhet från 1-13 år. 
Hälsningar Johanna Nordqvist, rektor, Bobygda skola 

Bobygda skola erbjuder ett fåtal lediga platser i förskoleklass 
med start augusti 2020. Titta in på www.bobygdaskola.se för information 
och anmälningsblankett. 
Välkomna med er anmälan!
Skolavslutning på Bobygda skola torsdag 11 juni kl. 18.00. 
Varmt välkomna!

 Låt stå!

14b. Val av ordförande
15. Val av revisorer enligt §12 (1 år) Avgående: Ord: Sten Linde, Mats
Rolfhamre Suppleant: Lars Linde
16. Val av valberedning (1 år) Avgående: Petter Dolk (sammank.), 
Henrik Svensson, Henrik Dolk
17. Övrigt

Röjardag för hela Delsbo
Delsbo Byaråd arrangerar 13 juni en gemensam röjardag för alla byar 
inom Delsbo. I nuläget finns ett byombud i Bobygden; Lars Nyman 
från Oppsjö tel 076-803 83 34. Varje enskild by beslutar vad som är 
behovet i den egna byn. Fler byombud behövs för varje enskild by. 
Intresserade kan kontakta Lars eller dyka upp på nästa möte 
20 april kl 18.30 på Delsbo Bygdegård. 
Information kommer löpande på ”Bobygda” på Facebook.

Donation.
Om ni vill skänka en gåva till Bobyg-
dens Framtid i samband med begrav-
ning, kan ni betala in till bg 5846-8018 
eller swisha 1233440153. Ring sedan 
070-340 63 62 och meddela er hälsning, 
så ordnar vi ett minnesblad till minnes-
albumet som begravningsbyrån tar
hand om.

Stort TACK
för gåvor skänkta i samband med 
Harald Linde, Knut Bergström, 
Sigge Dahlqvist, Pelle Rosén, Anna 
Olsson, Hans-Olov Setterlind samt 
Jonas Skoglunds begravningar!
Bobygdens Framtid
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Bobygda-anglingen
utgår i år p.g.a. tidig vår och dåliga isar.

Majkasa 
torsdag 30 april vid Glombo 
strand. Välkomna att fira in 
Valborg och våren i 
Bobygda! Majkasan tänds kl. 
20. Ris och obehandlat trä 
kan köras till kasan innan. 
Från kl. 19 finns grillen tänd 
för de som vill grilla egen 
medhavd matsäck.
Info: Lars 076-803 83 34.

ÅRSSTÄMMA
Bobygdens Framtid ekonomisk förening kallar sina medlemmar med en
inbjudan till årsstämma lördagen den 28:e mars 13:00 -15:00 på 
Bobygdsgården.
På kvällen 19:00 knyter vi ihop föreningsåret med en festlig 
middag, även denna på vår uppfräschade Bobygdsgård. De som 
närvarat på stämman bjuds på mat, dryck och underhållning, men alla 
medlemmar är förstås välkomna! Anmälan till middagen ska göras till 
Anders Östgård 070-256 19 55 eller Jonas Jonsson 072-240 22 35 
senast den 20 mars, begränsat antal platser.

Årets Bobygding kommer att utses under kvällen, inkom gärna med
nomineringar till ovanstående personer!

DAGORDNING
1. Val av ordförande och sekreterare till stämman
2. Val av två justerare
3. Fråga om stämman utlysts rätt
4. Fastställande av röstlängd
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Rektors rapport om skolan
7. Fastställande av balans- och resultaträkning
8. Revisorernas berättelse
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
10. Beslut om disposition av föreningens överskott / underskott
11. Beslut om årsavgift 2021
12. Motioner till stämman
13. Arvoden till styrelse och revisorer
14. Val av styrelse enligt § 9 (2 år) Avgående: Ord: Anders Östgård, 
Mats Olsson, Sune Ohlsson
Suppl: Anders Wallman, Sofia Gjerdet
Sittande till 2021: Ord: Erik Eriksson, Anna Linde, Jonas Jonsson, 
Kristin Berg
Suppl: Lars Nyman

   VARNING FÖR SVAG IS!
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Alla som sålde mat eller dricka på stranden spelade hög musik ur stora 
högtalare, ofta reggae. Volymstyrkan verkade stå i direkt relation till hur 
många kunder de hoppades kunna locka till sig. 
Mitt på San Andres finns en liten grund sjö med krokodiler som hade 
hamnat där av en slump. De var ganska små, kanske två meter och hade 
enligt uppgift blivit avsläppta från ett flygplan på något sätt (efter land-
ning). Krokodilerna visades upp för en mindre peng av en kille som 
liknade Bob Marley och som genom att härma krokodilernas parningsläte 
kunde få sötnosarna att komma fram till oss på stranden där de fick bröd, 
utan att för den skull vara veganer. De åt även av sjöns fiskar. Killen hade 
själv byggt sitt djungelhus och var gift med en tyska som var biolog och 
författare.
En sak som vi aldrig blev riktigt kloka på var alla övergivna hus som vi 
såg, speciellt på San Andres. Ofta var det rena ruiner. Vi frågade vår värd, 
men fick inget tydligt svar. Men förmodligen berodde det delvis på att 
vissa stränder hade eroderat och mer eller mindre försvunnit, vilket 
gjorde att antalet turister hade minskat. 

Efter hemkomsten till Sverige hittade vi en 
två hundra år gammal bok som verkligen 
gav perspektiv! ”Resa i Colombia” av den 
svenske sjöofficeren Carl Gosselman, be-
skriver hans strapatsrika resa 1825-1826 på 
floder, i djungler och i Anderna. Ett koppar-
stick föreställer författaren ridande på en 
indian, en s.k. peon. Han tyckte själv att det 
var pinsamt, men ansåg sig tvungen. Att rida 
på en peon gick nämligen snabbare än om 
han skulle gå själv i den svåra terrängen, 
trots att han var en vältränad 25-åring. 
Peonerna var dåtidens taxiförare, stolta yr-

kesmän som försörjde sig och sin familj på att transportera folk på ryggen 
i väglöst land. Alltid med armarna i kors och utan stav.
Lyckligen hemkomna med flyg och expresståg känns det som att vi skulle 
vilja åka dit igen och se allt vi inte hunnit med!
Erik & Eva i Glombo

SKYLTSTRUL!
Såvida inte Västanäng 
genomgått ett namnbyte så 
höll det på att begås ett 
fatalt misstag nyss när det 
skulle skyltas. Men som tur 
var sprang språkpolisen, 
(jag), precis förbi och gav 
Trafikverlet en bakläxa...
Elin Broberg
Det var min pappa Sten och 
jag som hade ansökt om att 
en byskylt skulle sättas upp 
i Västanäng. Andra byar 
utan namnskylt kan också 
gärna ansöka till Trafikver-
ket via länken nedan:
Anna Linde

Hyr Bobygdsgården!
Samlingslokal med kök, storbildsprojektor och ljudanläggning.
Helghyra (fre e.m.-sön e.m.) medlem 1 000 kr, ej medlem 1 500 kr
Heldag 12 tim. medlem 500 kr, ej medlem 750 kr. 4-timmarshyra,
medlem 250 kr, ej medlem 500 kr. Må-fre medlem 2 000 kr, ej medlem
4 000 kr Utomhusbord med bänkar medlem 30 kr/ st och dygn, ej
medlem 50 kr/ st och dygn.
Bokning: Elisabeth Ohlsson 070-292 99 95. Kontant eller Swish.

Kolbullar söndagen 5 april.
Nygräddade kolbullar serveras i jaktstugan i Gravbacka kl. 11-14.
Kolbulle med sylt, grädde och dryck samt kaffe och kaka 70 kr/pers. 
Swish eller kontant. Även glutenfria kolbullar finns. Njut av en 
vårpromenad till jaktstugan!
Info: Stefan Axelsson 070-691 63 76

https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/vagvisning/
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Medellin kallas ”Den eviga 
vårens stad.” Men när vi var 
där var det nog mer hög-
sommar, med en temperatur 
runt trettio. 
Det fanns många trevliga 
krogar. Ofta serverades 
kyckling eller fläsk och 
nästan alltid ingick bönor 
och stekta tillplattade kok-
bananer. (Hårda och ej så 
söta som vanliga bananer)
Som förrätt fick man ofta

en mycket god soppa med bönor, yuca (roten av cassavaplantan, likn. 
potatis) och en köttbit. Eftersom ett av Björns stora intressen är ale, har 
han valt en krog  som erbjuder ett trettiotal alesorter som stamställe. När 
vi åt på deras uteservering hände det att det kom fram tiggare, ofta yngre, 
kånkandes på barn och diverse persedlar. De kom från Venezuela och 
hade lämnat allt bakom sig. Vi fann att det ofta var Venezuelaner som 
jobbade som servitriser. En av dessa, Maria Laura, fick vi göra en filmad 
intervju med; hon bekräftade det vi anade, att det framför allt är välutbil-
dade människor som flyr Venezuelas diktatur och misär.  
Efter två filmveckor lämnade vi Medellin utan att ha blivit rånade. Däre-
mot hade vi mött många trevliga människor! Björn skulle själv ut på en 
åttadagars cykeltur i Anderna med en väninna. 
Vårt mål var nu att åka ut till två öar i Karibiska havet, San Andres och 
Providencia, för att göra en klassisk sol-och-bad-semestervecka. Provi-
dencia som ligger isolerat längst ut, var en gång i tiden en stor bas för 
pirater, som gjorde raider mot bland annat Panama, Cuba och Mexiko. 
Tyvärr hade jag själv åkt på något virus som förtog lite av min bad-och-
sol lust. Men det var ändå en fin upplevelse. Vi bodde hos trevliga 
familjer och på Providencia kunde vi laga vår mat själva i ett gemensamt 
kök. Eva hade med sig simfenor och cyklop, så det var tur att hon hittade 
ett ställe där hon kunde snorkla. 
Det tog bara några minuter att gå till stranden och ofta mötte vi höns och 
fria hundar på vägen, men även kor och hästar, med eller utan ryttare.  

Veckoaktiviteter:
Ungdomsgården Trappan
Trappan är öppen varannan måndag; jämna veckor kl 18-21. 
Håll koll på ”Bobygda” på Facebook vid ev. förändringar.
Maud Westermark, telefon: 070-394 39 51
 
Stickcafé torsdagar kl 18-21 jämna veckor i Bobygda skolas matsal. 
Medtag eget handarbete/syssla. Kaffe/te finns att köpa, medtag egen 
macka/bröd/frukt.
Info: Margareta 073-022 37 42.
 
Seniorträffar torsdagar kl 11-13 ojämna veckor på Bobygdsgården. 
Trivsamma förmiddagar för att umgås. Kaffe/te finns, medtag egen 
macka/bröd/frukt.
Info: Yvonne 070-272 21 11.
 
Textilcirkel torsdagar kl 18-21 ojämna veckor i Bobygda
skolas matsal. Uppehåll på Skärtorsdagen. Medtag egen symaskin och 
material samt eget fika/frukt, vi kokar vatten på plats.
Info: Anna 070-340 63 62
 
Träning på Bobygdsgården måndagar kl.18 -19. Vi tränar kondition-
och styrka, alla efter egen förutsättning. Medtag vattenflaska och håll 
gärna koll på ”Träning på Bobygdsgården” på Facebook för aktuell info. 
Pris 20 kr/gång alt. 200/ termin (kont. eller Swish). Ingen anmälan. 
Info: 070-340 63 62 Anna.
 
Innebandy m.m.
för barn på Bobygdsgården de flesta torsdagar kl. 18 - 20.
Håll koll på ”Bobygda” på Facebook eller kontakta
Ann-Eva Mickelsson 073-550 42 88 
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RESA TILL COLOMBIA
För knappt tio år sedan blev jag klar med filmen ”En Lögnares Resa”, 
som handlar om Björn Lundén och hans spektakulära liv. Då bodde han 
växelvis i Näsviken och Rwanda. Men eftersom han numera bor växelvis 
i Näsviken och Colombia ville jag datera upp filmen och göra ett litet 
tillägg, där han till sina egna bilder berättar om den nya tillvaron. När jag 
nämnde min idé för honom sa han direkt: ”Men det är väl bättre att ni 
kommer över till Medellin och filmar där istället!” 
Colombia och speciellt Medellin är ju extremt beryktade på grund av 
knarkkartellernas våldsamheter och mord, så det var inte självklart att vi 
tackade ja, men eftersom han faktiskt har bott där till och från i flera år 
utan att varken ha blivit mördad eller rånad och jag själv har en systerson 
som har familj i Colombia, så bestämde vi oss ändå för att åka. Visserli-
gen har min systersons fru blivit pistolrånad två gånger, men det var inte i 
Medellin utan i Cali. Björn har följande valspråk som han ofta upprepar: 
DÄR RÄDSLAN SLUTAR BÖRJAR LIVET!  Med dessa ord ringande i 
öronen flög vi till Medellin den 3 januari. 
Under två veckor filmade vi och gjorde olika utflykter i och runt Medellin 
tillsammans med Björn och ibland även med hans vän Ana. En dag gjorde 
vi en längre busstur till en otroligt vacker liten stad som heter Venecia för 
att filma det Björn kallar ”Gatans universitet”, det vill säga hur han hade 
lärt sig spanska genom att helt enkelt slå sig ner och börja prata med 
någon (ofta) äldre man på ett café i en liten stad på landet. 

Björn får en föreläs-
ning på “Gatans 
Universitet” i Vene-
cia. Dagens lärare, 
som heter Viktor, är 
en 84-årig bonde och 
kaffeodlare som 
råkade sitta på caféet 
när vi kom dit.

Medellin ligger i en dalgång omgiven av Anderna. Genom staden rinner 
floden Cauca, ur vilken det under århundraden har vaskats fram mycket 
guldsand. Det lär fortfarande vara värt ett försök att vaska där! I regionen 
som heter Antioquia, finns fortfarande guld- och silvergruvor. Det var ju de 
rika guldförekomsterna som lockade spanjorerna till Colombia på 1500-talet 
och som orsakade det långa och otroligt grymma befrielsekriget som slutade 
med Simón Bolivars seger över spanjorerna 1821.

Det har verkligen 
satsats på säkerheten 
i Medellin. För att 
integrera de rika 
delarna med de 
fattiga uppe på 
sluttningarna, har 
man bland annat 
byggt linbanor och 
rulltrappor upp till 
kåkstäderna. 

Nere i stan, på höga pelare, glider moderna metrotåg fram över hustaken. 
På grund av Colombias kombinerade jul- och sommarlov var det alltid 
mycket folk ute. En gång skulle vi åka linbana till ett naturområde uppe i 
bergen, men vi kom aldrig dit på grund av oändliga köer. Det verkade som 
om samtliga 2,5 miljoner Medellinbor skulle dit! Några dagar senare när 
lovet var slut, hade vi bättre tur. Det var en mäktig känsla att glida fram över 
Andernas skogsklädda vidder!
Vi bodde på ett fint litet hotell i ett rum som faktiskt hade FÖNSTER! Det är 
nämligen ingen självklarhet att hotellrummen har fönster. Ofta är enda ljus-
insläppet något slags schakt. Men från vårt fönster kunde vi i alla fall se och 
höra papegojor i trädet på andra sidan gatan. Till frukost brukade vi få kaffe, 
juice och arepas, dvs tunna majsbröd med stekta ägg och skinka samt stekta 
kokbananer. Eftersom vi hade varnats för tjuvar och rån, gömde vi pass och 
kort uppe på en hög garderob (colombianerna är för det mesta ganska korta) 
och hade bara med oss ett bankkort och lite kontanter när vi gick ut. Eva 
hade sytt en lönnficka på insidan av byxlinningen, så det var lite krångligt 
när hon skulle betala. Jag hade också sytt lite extrafickor i min jacka som jag 
på grund av värmen sällan använde. 


