
Batteriet i Grundträskån 

På våren 1973 kastades ett 1,5 volts batteri ned i Grundträskån.  

Förövaren stod vid broräcket på järnvägsgatan, med utsikt över 

brandstationen. Det var en solig söndag och ett kort plums. 

Vattnet var klart, och efteråt var batteriet fullt synligt där det 

vilade på stenbottnen. 

Det var jag som kastade. Det är jag som är miljöboven. Jag var vid 

det här tillfället sju och ett halvt år gammal. 

Jag ville så gärna att något skulle hända. Och inget annat hade 

jag för mig. Jag tänkte att jag ändå måste pröva om det inte är 

möjligt att elektrifiera hela Grundträskån. Vad kan hända om den 

lagrade energi som ryms i ett batteri plötsligt frigörs i kontakt 

med en å? 

Vattnet blir självlysande. Börjar skumma och fräsa, löddra sig och 

kasta en vild vattenkaskad mot brandstationen en bit bort. 

Inget av detta hände. Ett kort plums. Det var allt.  

Kan det varit nåt fel på batteriet? 

Det var bara att gå vidare. Jag gick hem och lekte cowboy och 

indianer. Ensam. En lek med starka influenser av kärlek och 

romantik. Min föreställning om kärlek var vid den här tiden 

våldsam och romantisk. Starkt präglad av 70-talets utbud av 

Westernfilmer på TV, eller serier som Alias Smith& Jones och 

High Chapparal. 

Hjältarna i dessa serier har alltid svårt att få till det med kärleken. 

De har bra relationer till sin pistol, sin häst, sina vapenbröder och 

även till sina skumma eller ondskefulla motståndare som ska 

mejas ned, men med kvinnorna är det svårare. Inte ens en snygg 

cowboyhjälte kan vara säker att på att få häng på tjejen.  

Faktum är att den säkraste vägen till kärlek är att bli dödligt 

sårad i en öppen gunfight. När den skottskadade hjälten ligger 

ned i dammet och blöder, då kommer Hon springande över 

gatan. Hon som i hemlighet älskat och trånat efter Honom, men 

de ord som krävs för att kärlek ska bli bekräftad har aldrig blivit 

uttalade. Förrän nu.  

Hon skriker hans namn, lyfter upp hans huvud och lägger det i 

sitt knä. Kärleken måste uttalas innan han dör. 

I bästa fall överlever han, och då väntar veckor av omvårdande 

och baddande av pannan tills Hjälten återfår krafterna och 

förhoppningsvis har han då förstått att han behöver och älskar 

Henne.  

Om några månader ska jag fylla åtta år.  

Jag har förstått att för att kärlek ska uppstå i mitt liv krävs att jag 

blir skjuten.  

Men det ligger också ett batteri på botten av Grundträskån och 

väntar på att förvandla allt. 
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