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Jag är 19 år och har ett välbetalt arbete som grävmaskinist. Med ett nytaget körkort på 

fickan hägrar det att köpa en bil. jag är lyckligt lottad eftersom jag får låna familjens 

Wolksvagen när jag vill, men en egen bil är det stora målet. Flera av mina kamrater är 

lyckliga ägare till egna, genomgående, amerikanska bilar och jag ser fram emot att bli en i 

detta gäng. Visst, jag har fri tillgång till bil, men en stor amerikanare är betydligt mera än 

en liten folka. Tillfället kom när slaktare Haldén stog i begrepp att sälja sin Plymouth av 

1936 års modell. Affären görs upp i Haldéns charkuteributik och jag lämnar affären som 

nybliven bilägare. Det är en rejäl och välhållen bil jag kommit över. Plyschklädsel, 

mahognyträ i inredningen och pegamoidtak.  

Eftersom det är många ynglingar som köper äldre amerikanska bilar vid denna tid, är det 

många som lackerar om dom i fler färgade konstellationer enligt influencer från 

Stockholm. Även jag lackerar om min bil. Men hjälp av mors Voltadammsugare lackerar 

jag skärmarna gula och resterande delar av karossen i rött. Efter vederbörlig torkningstid 

gör jag den första provkörningen ute på ”bruket”. Jag minns än idag doften av målarfärg 

och den omisskännliga doften av olja och bensin. Min vackra skapelse väcker en del 

uppmärksamhet och jag är mäkta stolt bakom ratten. Ett tiotal färggranna bilar rullar på 

Hofors gator vid denna tid. Om det är bilarnas granna färger eller ynglingarna bakom 

ratten som väcker flickornas intresse, men roligt har vi i alla fall. 

Vid ett tillfälle åker vi med fullastade bilar till Granstandastugan för att ”förlusta” oss. 

Medhavd mat och dryck förhöjde stämningen, och det är mycket skratt och glam under 

kvällen.  

Fram på småtimmarna, när vi delar upp oss i befintliga över- och underslafar för att få lite 

vila kommer överraskningen. Det är inte ens tyst och lugnt i stugan när det knackar på 

dörren och in kommer två Hoforspoliser. Dom berättar att ett rånförsök har gjorts i 

Hofors och att dom har för avsikt att genomsöka stugan efter eventuella misstänkta. Den 

tös som lagt sej i samma överslaf som jag, blir helt stel av rädsla och viskar ”hjälp” i mitt 

öra. Anledningen till rädslan är att en av poliserna är hennes far. Jag inser den prekära 

situationen och viskar att hon ska lägga sig så nära väggen hon kan och ligga absolut 

stilla. Jag flyttar efter och mer eller mindre pressar fast henne emot väggen när vår slaf 

skall kollas ligger jag på sidan och gör mig så stor jag kan, med sovsäcken dragen över 

över huvudet. Jag försöker att rävsova så trovärdigt som möjligt. Min plan lyckas, och 

polisernas genomsökning av stugan avslutas. En lättad suck hörs bakom min rygg från 

min moatje. 



Någon dag senare berättar hon att hennes far omnämnt polisens nattliga besök i 

Granstandastugan. Han ger samtidigt sin dotter en eloge för att hon inte umgås i dessa 

kretsar. Hon berättade att det var mycket svårt att se oskyldig ut, men att det lyckades.  


