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En midvinterresa i Vulcan Territory… 
 
 

ick av Grön Express vid centralen. Det var en sådandär vidrig göteborgsdag med både 
dis och bitande blåsiga minusgrader. Vid ingången stod två unga gentlemen i 
basebollkepsar och obestridlig härkomst från någon plats söderöver. De tyckte att jag 

skulle åka taxi med dem till dit jag behövde ta mig och det skulle bli riktigt billigt och prisvärt. Jag 
tackade nej, fällde huttrande upp hoodluvan och satte en bekymrad rynka mellan ögonbrynen, 
när de framhärdade. Vi beslöt så tillsammans att gå skilda vägar. De hastade vidare för att ragga 
nya kunder till sin inofficiella rörelse i transportbranschen och jag hasade mot perrong 12 och 
den snart avgående Öresundspendeln. Tog omvägen om Pressbyrån, köpte en Cola och 
betraktade obeslutsamt den kolorerade månadspressen. Jag avstod de nakna tanterna till förmån 
för ett halvgammalt nummer av MCM. Jag börjar kanske bli gammal, men motorcyklar känns 
liksom tryggare på något sätt. 
 
Det var fredag – som sagt, en pisskall, gråmulen, halvmörk februarifredag och det var mitt på 
dagen. Jag skulle ner till Köpenhamn och ett kortbesök hos min dotter som bor där, för att 
senare under helgen möta upp med Monika i Malmö och fortsätta hem till Lasse och Mi för en 
glad kväll med vulcanpolare, inte minst Chief och Lisa, som var på besök från England. 

 
Jag satt på min plats, som jag erövrat från 
en ung vuxen. Det är också en 
medelålders markör förresten, det där 
med platsbiljetter. Det verkar som om 
intresset att flytta runt i kupén medan 
tåget sakta fylls station för station för att 
spara 29 kronor avtar genom åren, för att 
slutligen vara helt borta vid 40 eller så. 
Jag såg den unga vuxna kånka vidare 
genom vagnarna med sitt enorma bagage 
bort mot tågets mer övergivna delar, i 
den trygga förvissningen om att 

studiemedlen kanske skulle räcka månaden ut bara hon slapp betala för en sittplats. Jag vinkade 
till Roger och Karins hus när vi dundrade igenom Lindome. Måste ringa till dem snart. Det var 
ett tag sedan nu… 
 
Utanför fönstret flyttade sig det öde dimvita halländska landskapet. Vi följde längs de bekanta 
vägar jag och Grünilla så ofta trafikerar under säsongstid. Nu fanns där inte ett liv, bara drivsnö 
och svarta stråk av asfalt. Tänkte en liten vinktanke till Flint-Sten på vars domäner vi färdades. 
Sedan gnisslade vi in för att snabbstoppa i Varberg. Skol- och jobbpendlarna försvann en efter en 
och den unga vuxna återvände till kupén för att för första gången våga slå sig ner på allvar, i alla 
fall till Halmstad. Hon satte sig pustande ner och log blygt åt mitt håll. Jag försökte le snällt och 
deltagande tillbaka, medan hon avlägsnade en hög stickade plagg från sitt väna rådjursväsen. 
 
Jag köpte en kaffe och en ost- och skinkmacka. Det kostade 40 danska kronor och serverades 
med en försäkran om att påtår ingick. Att ta påtår på den gamla SJ-tiden hade varit otänkbart. 
Det hade inte kroppen klarat. Nu var kaffet utmärkt och det enda som på allvar påminde om 
fornstora monopoldagar var priset. ”Konstigt”, tänkte jag. Skulle inte just mångfald och valfrihet 
skapa konkurrens och lägre priser? Fast det kanske gäller Banverket – eller staten? I alla fall gäller 
det inte kaffe och macka på Öresundståget. Vi dök in i en tunnel.  

G 
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När vi kom ut igen närmade vi oss Hallands mer södra delar. 
Landskapet var vidrigt! Där man i normala fall får första 
känslan av Sydsverige och med lite tur kan se en Glada, en 
strandäng med konstiga fåglar, som inte är skator eller 
gråsparvar, var det bara en otäck parafras på Sibirisk tundra! 
Jag kom att tänka på Doktor Zjivago, en av de 70mm 
helaftonsfilmer jag brukade köra under min tid som 
biografmaskinist på Draken och Victoria i Göteborg. Efter 
mellanaktsmusiken öppnade man upp med just ett tåg som 
kom åkande ur en tunnel och blottade ett lika vidrigt och kallt 
öde landskap. Bara vitt – inga schatteringar i landskapet, bara 
platt tundra med en skogsrand åt ena hållet. Inte undra på att 
folk dricker sprit. 
 
Det hade klarnat lite och en likblek sol vågade sig genom 
molnen en smula. Vi snabbstannade på en av den nya tidens 
tidsoptimerade pendlarstationer kallad Falkenberg. Sist jag 
åkte här fick man åtminstone se stationshuset och lite folk. Nu 

var det grå betongperrong och pendlarparkering. Ny utväxling av folk och hon med 
rådjursögonen tittade skrämt upp. Tydligen var ingen ute efter hennes plats och lugnad sjönk hon 
tillbaka i stolen och ägnade sig åt sin musikspelare och åt att kommunicera och nätverka med 
andra elektroniskt uppkopplade nyligen övergivna rådjurskid. 
 
Jag nätverkade också! Det kom SMS från Monika där hon rapporterade om sonens ankomst, 
göranden och låtanden i familjehögkvarteret på Råda Portar. Jag återgick till halvdvala och måste 
ha slumrat en stund och ha missat Halmstad, för när jag vaknade var Rådjuret var borta. På 
hennes plats satt nu ett betydligt bastantare och äldre exemplar, som inte alls gav någon 
association till rådjur och som förde en högljudd imperativ bredhalländsk konversation med en 
mycket småvuxen man i rutig keps och parkas. Han försökte läsa Aftonbladet, men fick liksom 
inte till det riktigt, eftersom han hela tiden var tvungen att svara på den eldgivning som kom från 
den inte så rådjursliknande. 
 
Ny inbromsning – den här gången vid en ny betongperrong och pendlarparkering i Robertsville 
och inga fina små stationshus att titta på. Mental vink till Robban, Kristina med flera 
laholmskamrater och sedan ner mot Båstad och vidare på andra sidan Hallandsåsen. 
 

Den lilla biten mellan Båstad och 
Ängelholm är egentligen den enda biten 
riktig järnväg som finns kvar på sträckan 
Göteborg-Malmö. Rälsen slingrar sig längs 
åsens sidor genom ett vackert och 
spännande landskap med sluttningar, gårdar, 
småbyar och raviner – och här och där 
måste man stanna för att invänta mötande 
tåg. Passa på och njut. Förr eller senare 
lyckas de sannolikt borra sig igenom åsen. 

Nu har man hållit på sedan 1991 och fan vet om de inte blir klara en vacker dag. Då kommer vi 
att ha dubbelspår och pendlarstationer ”en masse” och snabba tåg kommer att dundra fram med 
vansinnesfart i en ändlös nyttorad med folk och gods, så det står härliga till. Inte en station, en 
stins eller en tågmötesplats så långt ögat når – och sannolikt heller ingen stund att fundera eller 
sitta och smågnälla för sig själv på en långsamgående Öresundspendel en svinkall februarifredag. 
Skynda, skynda, effektivt, effektivt! 
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I Speedys och Inas stad kan man se delar av staden från stationen. Tåget stannar fortfarande vid 
det ställe som kallas Ängelholm C, som det alltid har gjort. I Helsingborg däremot, är nyttan satt i 
system. Tåget angör en mörk burk som kallas Knutpunkten, där de enda ljuspunkterna är de 
färglada TV-skärmar som anger ankommande och avgående bussar och tåg. Säkert jättebra, men 
vidrigt fult. Strax ovanför stressar både folk och färjor för att hinna efter tidtabellen. Bråttom, 
bråttom i ett senmodernt helvete av glas och betong. 
 
När jag var blott en liten glytt om tio år, fick jag och bror min åka med mor och far på tjänsteresa 
till Paris. Vi åkte tåg. Det tog en evighet som jag minns och det var sovvagn och hela 
konkarongen. Vi rangerades i Helsingborg - eller var det Malmö (?) och puttades på i omgångar 
på den speciella tågfärjan som tog oss över till Helsingör och ett väntande nytt lokomotiv. Det 
var en omständlig procedur som tog någon timme, innan man kunde prutta ut på Öresund för att 
sedan rangeras igen med rasande fart och in på Huvudbangården i Köpenhamn. Spänning, 
dramatik, romantik… Det var det varken i Landskrona eller på Malmö C och särskilt inte på 
Malmö Syd. 

 
Uppe på bron fick jag en praktfull vy över 
den kuststräcka som var hela min barndom. 
Vädret var nu klart och bitande kallt och jag 
kunde se bort till Skanör, via Malmö över 
Lommabukten och bort mot Barsebäck. 
Ibland åkte vi och badade i Skanör om 
somrarna. Mamma bodde där som flicka. 
Det var en heldagsutflykt med bil och raster. 
Matsäcksätande med Laputa-macka1 och 
apelsinsaft från Björnekulla längs den 
stensatta vägen och en varm hemresa ända 

till Malmö. En resa som aldrig verkade ta slut och med en lillebror som behövde kräkas. Det var 
då – sommaren och avstånden som vår PV444 tog oss var båda oändliga och det fanns gottebitar 
som kostade ett öre. Nu skall femtioöringen avskaffas och panten på tomburkar höjas till en hel 
dåtida veckopeng. Ändå är det inte femtio år sedan! 
En hel barndom, täckt i en vy som inte ens behöver att man vrider på huvudet, bara man ser det 
lite grand från ovan – eller från en bro mellan två länder, över ett istäckt hav som i minnet alltid 
är varmt, långgrunt och inte för salt – och kantat av skållhet, alldeles kritvit sand som knarrar när 
man går i den med bara fötter. 

 
Efter bron blir Öresundspendeln verkligen en pendel. 
Det märks att man är i en urban region. Talrika stopp, 
som en annan spårvagnslinje, förebådar att man närmar 
sig en storstad. På Københavns Hovedbanegård kan 
man njuta järnvägsarkitektur som den skall se ut. En rejäl 
och vacker järnkonstruktion i senjugend från 1911 med 
ståtliga valv, kolumner, smidesarbeten, vackra ljuskronor 
och jättelika valvbågade fönster under ryttargångar. Jag 
lämnade mitt tåg, lätt strakbent av allt sittande och 
tillbringade en stund med att titta runt på allt detta 
vackra järnarbete, innan jag började titta runt efter den 
förstfödda, som lovat att komma och möta mig. Det 
gjorde hon förvisso och med van hand lotsades jag 
vidare i den stora staden via både S-banan och den 

nybyggda helautomatiska och förarlösa Metron. Vi gick av vid Amagerbro, hade en kort 
promenad hem till dotterns hyresrum i den vackra stenstaden och checkade in mig i den 
                                                 
1 Skållat skånskt rågbröd som håller sig saftigt och färskt länge 
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osedvanligt iskalla lilla gästlägenheten.  Sedan gjorde vi oss en glad kväll på sta’n med besök på 
prisvärd Mexikansk restaurang, men det är en annan historia… 

 
Jag vaknade totalt utkyld och flydde 
upp i lägenheten där det fanns både 
gasspis och varm dryck. Man hinner 
mycket på en helg – men det är alltid 
alldeles för kort. Jag hade gärna hängt 
lite till med Elin, som min förstfödda 
heter, men det var fler planer bokade 
den här helgen – som det så ofta är 
för en vulcanist.  
 
Vi fikade på ett hak i Elins kvarter. Jag 
undervisade henne om estetiken i 
motorcykelfikandet, där man ju som 
alla vet har en förfika, en huvudfika 
och en efterfika. Följaktligen tog vi 

oss så småningom tillbaka till Københavns Hovedbanegård och en hägrande huvudfika. Det hade 
snöat nästan 3 cm, så naturligtvis var det fullkomligt kaos i det danska järnvägssystemet. Samtliga 
tåg var mellan 40 och 60 minuter försenade. Nu gjorde det för all del inte så mycket för min del, 
eftersom de flesta av dem skulle gå via Malmö C och det var där som Monika skulle hämta mig 
för vidare transport per automobil till Vallarum och aftonens barhäng. Vi åt upp våra varma 
smörgåsar, drack vårt kaffe och jag tjuvdrack dessutom en stor pilsner. Sedan köpte jag sonika en 
biljett till DSB för alla eventualiteters skull, om det nu var ett sådant tåg som kom först, kramade 
dottern ett ömt farväl och banade mig väg ner på den överfulla perrong 5. 
 
Lätt som en gasell skuttade jag ombord på första bästa tåg som skulle till Malmö och som visade 
sig vara så försenat att det inkom en timme och tjugo minuter efter utsatt tid, alltså tämligen 
perfekt på slaget 14.00 när jag skulle möta Monika på Malmö Central. Jag hjälpte ett antal 
halvdesperata ensamma flerbarnsmammor från världens alla olika hörn, inklusive Danmark 
ombord på det överfulla tåget, med diverse väskor, tvillingsulkys och mindre självgående barn i 
bävernylon. Jag vet inte var alla papporna var. Det fanns inte en pappa så långt ögat nådde. De 
hade kanske tagit ett tidigare tåg? 
 
Jag led speciellt med en väldigt söt, mager liten sak som var ensam med fyra ungar. En dotter i 
övre mellanstadieåldern gjorde visserligen ett par halvhjärtade gester: Till exempel hindrade hon 
en av sina småbröder att lämna tåget precis innan det gick, vilket var tur eftersom en sulky och ett 
berg av väskor hade hindrat modern från att göra samma. Sedan återgick hon till att messa med 
sina kompisar och att tugga tuggummi med öppen mun och tandställningsprydda tänder. Jag 
hjälpte till med att stapla om bagaget. Mamman tackade så mycket och sa på bruten danska att 
hon var på väg till Växjö. Jag nickade och log och sa att jag bara skulle till Malmö. Mitt på bron sa 
tåget att det blivit omdirigerat och att det skulle till Helsingborg istället. Det hade inte alls lust att 
köra till Karlskrona längre, eftersom allt ändå var fel och tidtabellen inte kunde hållas.  
 
Den stackars mamman såg ut som ett jagat villebråd, när hon fick klart för sig att en hel del 
logistik återstod innan hon kunde angöra Växjö. Jag tröstade henne med att det säkert skulle gå 
bra att byta på Malmö Central och att om det behövdes skulle jag hjälpa henne där, samtidigt 
som jag fångade en väska som välte över mig från ett annat berg av elegant bagage tillhörande en 
flygsteward som gått på i Kastrup och som hade för många armband, örhängen med diamanter, 
fönat hår med slingor och luktade starkt av en alldeles för söt After Shave. Han tackade mig 
översvallande, manerat och hjärtligt. Mamman log blygt åt min hjälpsamhet och tittade ner i 
golvet. Det var då jag fick syn på pappan. Han satt i godan ro i andra änden av vagnen och tittade 
lömsk på mig över kanten på en tidning. Jag suckade för mig själv. Varför skall det vara så att 
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man nästan alltid får sina fördomar besannade? Det gäller förresten inte bara manliga 
flygvärdinnor och stackars urlakade unga mammor från Afrikas horn – det gäller det mesta annat 
också för den delen. Jag hann repetera meddelandet om spår och avgångstid för det nya tåget 
innan jag lämnade henne åt sitt öde på Malmö Central. ”Hoppas hon får gå vuxenutbildning”, 
tänkte jag. ”Hoppas att hon sätter en fot i arslet på sin late gubbe, så han lär sig folkvett – det kan 
förresten gälla alla kvinnor jorden runt som hunsas runt av självupptagna gubbar. Tack Gode 
Gud att man är lesbisk”… 
 
Det senare tänkte jag kanske lite mer skämtsamt, medan jag uppsökte Monikas famn, en toa och 
snart därefter min varma Skoda. På vintriga vägar slirade vi sedan mot värmen, kramarna, 
kamraterna och de kalla ölen, som väntade i Världspresidenten herr Lasses residens på den 
centralskånska landsbygden, där han framlever sin mandatperiod med sin hulda maka Mi. 
 
En timme tog det väl, lite drygt på illa plogad väg – sedan var vi där. På plats fanns också Chief 
och Lisa, Classe och naturligtvis Lasse och Mi. På kvällen tillstötte flera andra goda vänner, som 
bland annat genom stackars nyktra Virus’ försorg, tagit sig dit i vinterkvällen. Med var också de 
lähnnska barnen med respektive. Jag undrar ibland varför en del barn blir vulcanbarn och är så 
himla go’a mot oss alla i Vulcan Riders? De liksom tyr sig till oss som vore vi nära släkt. Mina har 
ju inte blivit det. Inte Classes heller. Våra ungar är hur go’a som helst de också – det är inte tal 
om annat, men vulcanbarn är de inte. Någras barn har blivit vulcanbarn däremot och jag har 
förmånen att få känna ett par av dem; Foffe och Cissi, Fredrik och André, Bea… 
 
Jag tror det beror på att de inte kommit till riktigt på samma vis som andra barn. Jag tror att det 
kan vara såhär: När en Vulcan-mamma och en Vulcan-pappa tycker riktigt, riktigt mycket om 
varandra och vill ha ett äkta vulcanbarn, så gör de inte på samma sätt som när de gör vanliga 
barn. Istället går de ut i skogen och där får de ett välsignat ägg från guden Vulcan. Detta ägg 
ruvas sedan i en av väskorna på en CT under stor noggrannhet och omsorg – och under lång tid. 
Det kräver bistånd och kärlek från många vulcanister och det känner den lilla vulcankycklingen 
därinne i sin väska. Därför kan den ty sig inte bara till sin mor och far, utan också till andra 
vulcanister och vara trygg med dem. Jag frågade Lasse om det var så. Han svarade undvikande 
och bytte samtalsämne ganska snabbt, så jag tror det stämmer… 
 
Eller så är det helt enkelt så att jag behöver komma ut och köra hoj, för att jag har det så tråkigt 
att jag har börjat hallucinera. Vem vet? Men varför skulle det inte vara så vulcanbarn blir till? 
Tomten finns ju! 
 
Hakuna Matata! 
 
Stefan #3871 
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