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En berättelse av Inger Örnbäck 

Denna berättelse är upplevd av min mans morfar Axel som bodde i Tornedalen 

 

Året 1911 på sommaren skjutsade jag en hemmansägare jämte hans följeslagare, en sträcka på 

åtta mil för att hämta en vedflotte som dom skulle flotta nerför älven Jag var bara 14 år 

gammal och mycket emot den resan, för hästen som jag skulle köra kände jag mycket väl. 

Han var ung och mycket bångstyrig av sig. 

Ditresan gick väl, när hemmansägaren körde själv, men jag skulle ju få köra själv tillbaka den 

åtta mil långa vägen. Tre gånger skenade hästen för mig och jag kunde ej hålla in honom, jag 

visste ju att det var lönlöst. Jag satte tömmarna under knäna och höll fast i kärran med bägge 

händerna. Han lugnade sig av sig själv efter ett ganska snabbt sken. Jag kom lyckligt hem. 

En månad efter detta, kom fadern till ovannämnda hemmansägare, som var rätt så gammal 

och ville att jag skulle skjutsa honom till kyrkan på Mikaeli söndagen. Med den fruktan och 

kännedom om hästen från föregående resan lovade jag inte på några villkor, men då han var 

envis och tjatade så kunde jag till slut inte motsätta mig utan gav efter. 

Vi bestämde att jag skulle komma till honom klockan sju nämnda söndagsmorgon, men 

gubben var tidig av sig för han kom hem till oss redan klockan fem, två timmar tidigare än vi 

bestämt och vi hade inte stigit upp än. Av detta blev han så arg att han vände om och gick 

hem igen. Han var arg även på sonen som inte ville skjutsa honom så till slut lovade sonen att 

göra det. Gubben blev bättre till mods och så körde dom iväg. 

På vägen till kyrkan hann dom upp en äldre bybo som också skulle till kyrkan och som det var 

lång väg (1 mil) så bjöd dom honom att åka med.                                                                   

Till kyrkan löpte resan väl, men när dom skulle tillbaka så satte hästen av i sken av outredd 

orsak och kolliderade med en annan hästskjuts, så hårt att alla tre slängdes av åkdonet, så 

våldsamt att fadern till kusken dog ögonblickligen. Den andra äldre mannen dog efter en tid 

av ådragna inre skador vid fallet. Kusken kom lindrigare undan med några kontusioner blott. 

Om jag varit vaken, eller någon annan av oss, så hade jag ju måst följa med när gubben kom 

klockan fem och troligen hade jag då blivit dödad eller i varje fall skadad. 
 


