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Förord

Välkommen till att läsa den här boken som är ett försök att 
berätta och beskriva framför allt två erfarenhets- områden 
som är centrala i mitt liv.

Jag vill inledningsvis förklara, att denna bok bygger på mina 
egna upplevelser, som tillsammans med min enkla kristna 
övertygelse är min sanning. Självklart vet jag, att mina 
upplevda sanningar och värderingar inte behöver vara lika 
som dina. Min förhoppning är dock, att det jag beskrivit i 
boken skall visa på, att det finns hopp och möjligheter i den 
mest nattsvarta situation. Jag önskar, att boken skall bli ett 
frö och en vägledning till hopp, glädje och framtidstro. 
Att boken skall kunna bli ett redskap för ”nytänkande” och 
till en ”vägvisare” för dig, om du önskar det. 
Jag vill med denna bok bidra till, att mobbingens 
destruktiva effekter avslöjas, och att de som väljer ”att 
inte se och göra”, skall få vetskap om sin delaktighet i 
denna destruktiva process.

Det ena området jag vill beskriva, är min egen utveckling 
från ett svårt mobbat och misshandlat barn i kaos, utan 
självkänsla och framtidstro, till en livsbejakande person som 
har fått en ljus och positiv syn på framtiden. Utvecklingen 
från en hatad, utfryst och hånad nolla  till en respekterad 
yrkesman, till en person som Gud kan använda i arbetslivet 
såväl som i umgängeskretsen och vid sammankomster. 
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Det andra området är, hur en insikt om en livsuppgift 
successivt mejslas ut för mig på min resa från kaos och 
nattsvart mörker, via oförklarliga händelser och obesvarade 
varför, till en ljus och klart utstakad framtid. En livsuppgift 
som Guds redskap, användbar till hjälp och vägledning i 
svåra situationer för mina medmänniskor. 
Som en röd tråd genom denna resa finns den Allsmäktiges 
närvaro, hur Han finns där med sin starka hand som stöd och 
ledning. Hans Ande finns där för att ingjuta mod när 
misströstan hotar ta överhanden. Den finns där, för att leda 
mig när osäkerhet, tvivel och förvirring råder i mitt inre. 
Hans hand och änglar finns där även för att skydda mig 
fysiskt på min väg genom livet. Jag vill beskriva, hur det blir 
klart för mig, att jag inte längre behöver leva upp till ett inre 
krav av bevakning och kontroll, så att inte någon människa 
kan trampa ner mig igen. Denna frihet är möjlig, därför att nu 
har Han kontrollen, och för att Hans trygghet lägger grunden 
för min fortsatta utveckling. 
Min övertygelse är, att allt detta varit möjligt endast tack vare 
en barnslig, men fungerande, tro på himmelens Gud. Att allt 
detta varit och är möjligt tack vare Guds respons på denna 
tillit. Jag vill betona, att det som skett, inte skett genom min 
egen styrka och förmåga, utan att det skett genom den 
ledning och kraft, som jag upplevt från den Allsmäktige, och 
genom stöd och hjälp från människor i Hans tjänst.
Jag är själv ett offer för mobbing. Jag skriver boken för att ge 
dig en bild av mobbing och dess effekter, och på så sätt 
försöka motverka mobbing. Jag vill också berätta för dig, om 
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hur min tro på Bibelns Gud har räddat mig. För mig 
fungerade detta tack vare stöd i min kristna tro, och från min 
älskade hustru Birgitta.
Jag gör det också, för att det är mitt sätt att skapa en 
definitiv slutpunkt för mina skamkänslor över att ha varit 
ett mobboffer och en hackkyckling. Jag skäms inte längre 
för de mörka kapitlen i mitt liv. Sannolikt kommer någon, 
som var med på skoltiden, att läsa denna bok. Till dig vill jag 
säga, att jag har förlåtit dig, du var nog ett offer liksom jag, 
på något sätt.
Jag återger de grova ord som användes under mobbingen, 
därför att det belyser hur den onda maktens språk används för 
att knäcka en människa. 

Om jag skulle använda andra beskrivande ord, så tror jag inte 
att den atmosfär av hat som fanns, skulle återges på ett 
korrekt sätt. Jag hoppas ni ursäktar mig. 
När jag under flera år försökt att sammanställa materialet till 
denna bok, kan det naturligtvis bli något fel i tidsordningen, 
men det får ni ha överseende med. Jag vill betona, att jag 
beskriver mina minnen av vad jag upplevde, inte vad jag tror 
hände. Naturligtvis upplevs händelser subjektivt. Därför har 
jag ibland beskrivit en del händelser i lite redovisande form, 
jag vill ju inte trötta dig med mina känslor alltför mycket. De 
flesta händelser kan jag verifiera med dokument eller med 
personer som varit med, om du skulle börja tvivla på 
sanningshalten i det jag skriver.
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Så började mitt liv
När jag föddes bodde familjen i Taborkapellet i Rolfhamre, 
en by som ligger norr om Ljusdal efter riksväg 83. Kapellet 
var ett typiskt bönhus på landet, med en stor lokal som hade 
högt till taket och några järnstänger som satt ca 3 meter upp. 
Dessa var dragna från vägg till vägg, för att hålla de höga 
väggarna raka så de inte buktade utåt. Det fanns också en 
liten lägenhet på ett rum och kök Där bodde jag under mitt 
första levnadsår. Mamma och pappa tillhörde Pingstkyrkan 
sedan 1940-talet. Det var en enkel barnatro och förtröstan på 
Gud, som rådde i vårt hem. Ja, som du förstår så växte jag 
upp i ett enkelt arbetarhem, med mycket omsorg och 
trygghet, där man trodde på bibelns Gud och Jesus.
Åren 1954-55  byggde pappa och mamma en 1 och ½- plans 
villa i nedre Nore. 
Jag var alltså 1 år gammal, när vi flyttade in i villan. Villan 
byggdes i ett kvarter med 3 radhus och ca 25 villor på höger 
sida om riksväg 83, ca 1 km från Ljusdals kyrka om man åker 
mot Ånge. Kvarteret ligger på en halvö, mellan sjön Växnan 
och älven Ljusnan, med Noreån som vattenflöde mellan 
dessa. Riksväg 83, går med en bro över Noreån, strax före 
avfarten till kvarteret. 

Jag vill inledningsvis skriva om två händelser som berättades 
för mig. Sedan skall jag berätta ur det egna minnet.

Den första händelsen handlar om ett mirakel, som räddar 
livet på min bror Berndt. Pappa och mamma berättade flera 
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gånger om en händelse som inträffade när de bodde i Loster, 
där min bror Berndt är född. På sommaren, när han var i 3 - 4 
årsåldern, satt han ute på tomten och lekte vid en stubbe i 
skogskanten. När mamma tittade till honom, såg hon något 
som gjorde henne helt förskräckt. Hon ropade på pappa att 
han skulle komma. Pappa hörde på rösten att det var, som han 
uttryckte det, ”fara å färde”. Han skyndade sig ut och såg att 
Berndt tittade på något, han gick närmare och fick då se, att 
Berndt var full av jordgetingar som bara kryllade på hans 
nakna armar och ben. Berndt sade bara; titta, titta, titta och 
satt helt stilla. Pappa blev, som han sade, ”livrädd att han 
skulle röra sig”. Pappa vågade inte göra någonting utan, som 
han berättade själv: ”jag bad till Gud att han skulle beskydda 
Berndt". ”Vi kunde bara titta på, och inget göra”!
Helt plötsligt, efter bara en liten stund, lämnar alla getingarna 
Berndt De flyger bort från sitt bo. När alla getingar var borta, 
kunde de hämta in honom. Pappa berättade, att han satt 
alldeles intill ingången till getingboet under stubben, ”det var 
ett moln av getingar omkring honom, men de bara flög iväg”.
Varför lämnade alla getingar sitt bo? Vart tog de vägen den 
stunden? Pappa och mamma hade svaret helt klart för sig: 
"Det kan bara förklaras med att vi fick bönesvar*, vi var med 
om ett under”. Nu för tiden kallar man det mirakel, men det 
är samma sak. Pappa berättade att han tog bort getingboet 
med karbid** efteråt. 

Den andra händelsen handlar om när min bror Vilgot ser 
änglar i fönstret. Mamma berättade många gånger om denna 

Sid   8



händelse som skedde, när hon var med Vilgot och mig ute på 
gräsmattan framför kapellet. Helt plötsligt ställer sig Vilgot, 
som då var 3 år, upp och vinkar mot fönstret. Mamma frågar, 
Vad vinkar du åt? Vilgot svarade: småflickorna i fönstret. 
Mamma frågade förundrad: ”ser du några flickor i fönstret”? 
Vilgot svarade ”ja”, och vinkade igen. Mamma kunde inte se 
några flickor i fönstret, och hon visste att ingen var inne. 
När mamma berättade om denna händelse, så berättade hon 
med en andäktig vördnad, blandad med en känsla av 
tacksamhet till Gud, för att hon fått bevittna denna händelse. 
Hon berättade, att hon förstått att Vilgot hade sett änglar för 
”det var en sån´ frid över pojken”. 
Vid ett senare tillfälle när jag var i tonåren, visade hon vilket 
fönster det var, som Vilgot hade pekat på. När hon nu 
återigen berättade händelsen på platsen, såg jag tårar av 
gripenhet i hennes ögon. Hon stod där, glad och eftertänksam 
med knäppta händer och tackade Gud för denna 
uppmuntrande upplevelse.
Jag kan inte minnas några sorgligheter från mina tidigaste år. 
Det enda jag minns, var en glad och trygg tillvaro med 
mycket humor och bus. Mitt allra tidigaste minne är, när 
pappa busar med oss och jagar oss runt med en vattenslang på 
gården hemma. 
* Om du inte vet vad bönesvar är, kan jag förklara det så här: när någon  
ber en bön till Gud om att få hjälp, och när Gud då svarar med, att det du  
ber om händer, då har man fått bönesvar. 
** Karbid är ett pulver, som när man blandar det med vatten, bildar det  
en giftig och brännbar acetylengas. 
Denna gas användes som bränsle för karbidlampor förr i tiden.
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Det första undret

Den första upplevelsen av mirakel som jag minns själv, var 
från en händelse när jag var 5-6 år.  Pappa hade en stor knöl 
på vänstra handen, lite större än en enkrona där den var som 
störst. Den var ca 5-6 mm hög, och jag kommer ihåg att 
pappa skojade om den och sade, att den började växa, när 
mamma fick sista knölen, dvs. mig. Ibland sade han 
skämtsamt, att han hade en knöl lite här, och tog på mig, och 
lite där, och tog på knölen som han hade på handen. Mamma 
var orolig för att den skulle vara farlig, och tyckte inte alls att 
den var fin, utan att folk tittade ”så” på den. Hon började be 
att den skulle försvinna. 
Sjukförsäkringen var inte så bra alldeles i början av 1960-
talet. Jag vet inte om den ens fanns redan då, så därför tyckte 
inte pappa, att han hade råd att avvara en arbetsdag och fara 
till doktorn. Knölen gjorde ju inte ont.
Vid en kvällsbön hemma, bad mamma med en hand på 
knölen och med bibeln i den andra handen, att Jesus skulle ta 
bort den. På morgonen när de vaknade, var den bara borta, 
helt borta! Den morgonen minns jag, att jag väcktes tidigt av 
att mamma och pappa bad och tackade Gud så högt, att det 
hördes upp till övervåningen. De bad med en glädjeton jag 
inte hört förut. Jag sprang ner och såg förundrad hur mamma 
och pappa omfamnade varandra och nästan dansande runt, 
tackande Jesus. En syn jag aldrig glömmer. 
De förklarade sedan, att denna dans inte var syndig, den var 
av glädje inför Gud. Pappa och mamma höll fram pappas 
hand. Jag både tittade och kände efter, där var det lika slätt 
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som på andra handen! KNÖLEN VAR BORTA! 

Naturligtvis hade dessa berättelser och denna händelse en 
stor betydelse för mig och min barnatro. Jag förstår att 
mammas och pappas enkla vardagliga tro på Gud gav oss 
barn en tro, som blev en naturlig del av livet. Jag känner en 
stor tacksamhet till både Gud och mina föräldrar över att jag 
fått uppleva denna uppväxtmiljö. 
Det kan kanske vara på sin plats att betona, att så känns det 
också nu när jag skriver om mitt liv, även om det kan vara 
svårt att förstå, när du läser det som kommer längre fram i 
boken men först skall jag ge dig information om min familj.

Mamma Elna föddes 1914, Pappa Knut föddes 1912.
bröder Berndt föddes 1945, Vilgot föddes 1952, och jag som 
heter Kjell, är yngst och föddes i augusti 1954.

Pappa kom från Loster, en liten skogsby ca 2,5 mil norr om 
Ljusdal. Han var flottare, sprängare, skogsarbetare och 
byggnadsgrovarbetare. Han började jobba i skogen redan som 
14-åring, på hösten efter det att han konfirmerats. Den första 
vintern bodde han och min farfar i en skogshuggarkoja, som 
var nergrävd i marken till en tredjedel av höjden. Man 
byggde timmerkojor på detta sätt, för att inte golvdrag skulle 
uppstå. Golvet var ju bara ett jordgolv täckt med granris. 
Under hösten, från augusti till allhelgonahelgen, gick man 
hem under någon söndag innan snön kom. På den tiden 
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jobbade man även lördagar. Mat fick man med hästskjutsar, 
som kom för att hämta timmer. Sedan gick man inte hem 
förrän till Jul. Redan den andra januari så vandrade man 
tillbaka till huggningen och kojan. Efter att ha varit hem 
någon dag under Påskhelgen, var man kvar i skogen till dess 
att huggningen var klar. Då hade det blivit vår och nästan slut 
på snön, som behövdes för att timret skulle kunna köras fram 
med häst och timmersläde. 
På vårvintern 1931 blev pappa en personlig kristen, han blev 
frälst, som man brukar säga. Han berättade att från den 
stunden drack han inte en droppe sprit. Annars var det 
vanligt, att man festade till under helgerna i timmerkojorna.
Mamma jobbade på Ljusdals BB, och sedan i Stockholm en 
tid.  Hon blev redan som 18-åring en personlig kristen på 
Frälsningsarmén. Det var innan hon träffade pappa. Hon var 
från Ramsjö i Hälsingland, där hennes uppväxt präglades av 
fattigdom, efter det att familjen drabbades av sjukdom och 
andra svårigheter. Redan som 6- åring fick hon börja som 
lillpiga och geta (följa getter och kor ut i skogen för att beta). 
Tillsammans med någon äldre kvinna förde hon dem upp till 
en fäbodvall, som heter Brassbergsvallen, och vaktade där 
under sommaren. Mamma blev tillsammans med sina 5 
syskon föräldralös vid 14 års ålder. Min mormor dog då i 
”Spanskan”, den svåra influensaliknande epidemi som 
skördade många offer i Sverige. När mormor dött, blev min 
morfar intagen på Frösöns mentalsjukhus för att undersökas. 
Orsaken var att han inte åt kött, utan endast vegetarisk mat. 
De rika gubbarna i byn skyllde på, att sådan mat kan man inte 
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ge barn. Han var det som vi dag kallar för vegetarian, vilket 
var väldigt ovanligt på den tiden. När de inte hittade något 
mentalt fel på honom, så skickades han hem. Direkt vid 
hemkomsten efter denna resa, fick han lunginflammation och 
dog. Som du säkert förstår var det kämpigt för mamma och 
hennes syskon. En morbror berättade, att ”myndigheterna” i 
Ramsjö kommun såg till, att de yngsta barnen utplacerades 
som pigor och drängar tills de blev äldre. Det var gratis 
arbetskraft för bönderna. Detta skedde vid en typ av 
”stämma”, vilket i praktiken helt enkelt var en auktion på 
kyrkbacken. Den som tog minst betalt av kommunen för att ta 
hand om ett barn, fick uppdraget. Det var ett mycket billigt 
sätt att få arbetskraft. Detta avstyrdes omgående av någon 
släkting som såg till att de yngsta pojkarna hamnade på 
samma ställe. Var vet jag inte, men det har berättats för mig, 
att mamma och Valborg, som var äldst i syskonskaran 
flyttade till Stockholm för att söka jobb på egen hand. De var 
tvungna att lämna de yngsta syskonen och arbeta för att få 
mat och boende. På denna tid var det ingen välfärd i Sverige. 
Under slutet av 1920-talet fram till mitten av 1930-talet var 
det svält i Ramsjö socken. Då fanns det barn där, som dog av 
en enkel influensa, för att de var undernärda. Kan du tänka 
dig, att Sverige var ett så fattigt land, för mindre än hundra år 
sedan? 

Hemma talades en hel del om ”emigranterna”. Det handlade 
om, att när mammas morfar, mormor och mostrar emigrerade 
till Kanada, såldes deras stora skogsinnehav. Men min 
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mormor skulle som trygghet äga vart tolfte träd i dåvarande 
Ramsjö sockenskog. Ingen vet hur familjen förlorade allt, 
men släktingar från Kanada kom till Sverige på 1960-talet för 
att undersöka, om inte det gick att finna detta stora 
skogsinnehav, så att det skulle återgå till släkten. Men man 
lyckades inte. Det enda som framkom i Ljusdals Tingsrätt 
och hos Lantmäteriet var, att alla papper var borta och att 
”vissa storgubbar och bolag” innehade lagfart på dessa 
skogar. Kanadensarna pratade om att ”storgubbarna” tagit 
tillfället i akt att komma över skogen. och att detta var den 
troliga orsaken till, varför barnen inte fick behålla vare sig 
skogen eller torpet.
Åren innan mamma och pappa gifte sig, bodde hon 
inneboende i ett rum i Ljusdal. Hon jobbade återigen på 
Ljusdals lasarett, BB avdelningen. När mamma gifte sig med 
pappa 1942, fortsatte hon att arbeta på BB i något år. När vi 
barn föddes, valde hon att stanna hemma med oss. När vi 
blev lite äldre, jobbade hon som hemsamarit. Första barnet 
förlorade dock mamma och pappa redan efter 3 dagar. Det 
hände ibland, att vi gick för att titta till min Farfars grav, då 
gick vi även till graven där barnet låg. Han blev begravd 
tillsammans med en äldre farbror. Man gjorde så förr i tiden 
med nyfödda som avled, berättade mamma.

Nu, när du vet lite om min familj, så hoppas jag, att du med 
stor behållning kan följa med på mitt livs omväxlande och 
spännande resa.
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Det bästa jag visste, var att vara ute i skogen och att fiska. 
Varje vår, när isen börjat smälta, brukade pappa och Vilgot 
och jag lägga ut våra fångstredskap, ryssjor och någon 
mjärde.
Vid ett tillfälle ville inte Vilgot och jag följa med mamma 
och pappa till söndagsskolan och förmiddagsmötet, utan vi 
skulle vara ute och leka. Pappa hade en träeka, som han köpt 
från flottningsföreningen, i Noreån. Den var utmönstrad och 
därför hade pappa fått köpa den. Pappa jobbade åt 
flottningsföreningen, det var dåtidens timmertransportföretag, 
kan man säga. Man flottade (transporterade timmer) på 
vattendragen för att få fram timret till sågverken.
Vi tog båten olovandes, för pappa hade sagt, att så länge som 
jag inte kunde simma, fick vi inte ta båten själva, om inte 
någon simkunnig var med. Vi rodde ut mellan isflaken, för att 
vittja en ryssja och en mjärde som vi hade i Horneviken. det 
var en större vik, på andra sidan Noreån. 
Vilgot rodde, och Per-Johan (som nästan jämt var min 
lekkamrat) och jag skulle gå iland på en brygga, av någon 
anledning jag inte minns. Först hoppade Per- Johan iland på 
bryggan, medan jag höll fast båten i bryggkanten. Som 
vanligt hade jag bråttom till allt, och kollade inte om Per-
Johan hunnit ta tag i båten för att hålla fast den. När jag 
hoppade från båten till bryggan, så åkte naturligtvis båten 
undan. Jag föll mellan båten och bryggan i vattnet som var 
strömt, Vilgot försökte ro båten mot bryggan igen, medan 
isflaken flöt förbi, Per-Johan som redan stod på bryggan, 
(tack Per – Johan för att du var snabb) fick tag i mitt hår och 
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sedan kläderna som han höll i, tills jag fick tag i bryggkanten, 
och kunde ta mig upp på bryggan med hans hjälp. Att han 
orkade med detta, förstår jag inte, han var ju bara sju år, han 
också.  Hade vattenströmmen tagit mig, hade jag försvunnit 
under isen som låg kvar efter åkanten nedanför bryggan. 
På vägen hem, så trodde jag att mamma och pappa skulle bli 
arga, men jag möttes av förlåtelse och glädje. Mina föräldrar 
hanterade situationen som så, att vi bad en tackbön till Gud, 
för att han varit med och hjälpt till i detta under, och 
beskyddat mig så att jag inte drunknade.
Som vuxen tror jag, att Per-Johan måste ha fått styrka från 
ovan, för att orka dra och lyfta mig med våta kläder i det 
strömmande vattnet. Nu, när jag skriver om denna händelse, 
slår mig tanken, att jag inte tänkte på detta som ett straff från 
Gud, för att jag var olydig. Från mina föräldrar har jag fått 
med mig den kunskapen om Gud, att han var kärlekens Gud 
och inte en sträng, straffets Gud. 

Min pappa var flottare. och körde den stora motorbåten, som 
användes för att dra timret över sjön Växnan. Den sommaren 
tog han med mig och Vilgot på båten någon dag då och då. 
Detta skedde under de sista åren som han arbetade åt Ljusdals 
Flottningsförening, innan flottningen lades ner. Jag var stolt 
över pappa, och tyckte det var mycket spännande att vara 
med. Det var intressant att se hur allt timmer som hade körts 
ut och lämnats på isen under vintern, nu flöt i vattnet innanför 
långa länsar eller slanor, dvs. långa timmerstockar som 
kopplades samman med järnkätting och smidesjärn, som man 
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satt fast i varje ände av stocken. När timret skulle föras över 
sjön, så fäste man flottarbåten någonstans på denna ring av 
slanor, och bogserade timret över sjön till det ställe där 
Noreån börjar. Därifrån följde timret sedan med vattenflödet 
ner till älven. Andra arbetsuppgifter var, att se till att timmer 
inte fastnade på stränderna. Ibland stod vi barn på land, 
medan vi tittade på hur flottargubbarna sprang på timret, och 
ordnade till så att det inte brötade ihop sig.
Jag minns, att en vår var det stor översvämning i älven 
Ljusnan. Pappa, som var utbildad bergsprängare, talade om 
för oss pojkar, att nu skulle man spränga de stora brötar, som 
bildats av is och timmer i älvfåran vid grundet i Nore. Det var 
nödvändigt att få sönder brötarna. Annars var risken stor, att 
det skulle bli för stor belastning på den gamla älvbron 
nedanför, när brötarna lossnade och fördes av vattenmassorna 
mot bron. Det enda sättet, att få sönder denna stora och långa 
bröt av tusentals timmerstockar och massor av isflak, som 
vattnet pressat samman i en enda röra, var att spränga med 
dynamit. Bröten, som liknade ett megastort plockepinn med 
infrusen krossad is, måste flottarna kunna ”läsa av”. De måste 
också veta sedan tidigare år, hur bottenförhållanden och 
strömfåror låg i älven. De måste ha erfarenhet av hur brötar 
bildades och var deras svaga punkter låg, för att kunna 
spränga på rätt ställen i bröten, för att få mesta effekt så att 
den skulle lösa upp sig. Hela arbetslaget av flottargubbar var 
utplacerade med sina speciella uppgifter, och pappa, som 
skulle spränga, arbetade tillsammans med en annan flottare 
som jag kände. Det var en mycket duktig roddare, som var 
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från Estland och hette Idaran. Pappas uppgift var att klättra 
upp på bröten, för att ladda med dynamit på de ställen, där 
han tillsammans med en flottarbas hade resonerat sig fram till 
var laddningarna skulle placeras. När han hade laddat klart 
och tänt stubinen till dynamiten, måste han skynda sig bort i 
säkerhet.  Då var det Idaran som rodde båten åt pappa.
Vi stod uppe vid Nore, mitt för en gård som heter Poppens, 
det är en av de äldsta gårdarna i Ljusdal. Där går älven 
alldeles intill riksväg 83. Vi hade ställt oss där, för att se när 
pappa sprang på bröten och laddade med dynamit. Det var 
mycket folk, som samlats på landsvägen för att se denna 
händelse. Jag och Vilgot kände oss stolta över, att det var 
VÅR pappa, som var där ute och jobbade med detta farliga 
uppdrag. 

Jag började tidigt gå i söndagsskolan. I kyrkan som mamma 
och pappa tillhörde, var det en pastor som hette Sigvard 
Magnusson. Pappa hade ingen bil på den tiden, så ibland 
hämtade pastor Magnusson oss med sin vita Volvo PV. Det 
var spännande att få åka bil, för det gjorde vi inte så ofta. Jag 
kan ännu minnas känslan av högtid, när han hämtade oss för 
att åka till kyrkan. Pastor Magnusson var känd för att vara 
väldigt stark, och det hände då och då att han busade med oss 
pojkar. Han kunde ställa sig i brygga, och sedan fick vi 
pojkar i söndagsskolklassen klättra på hans bröstkorg så 
mycket vi ville. Ibland kunde han ta en pojke i var hand och 
använda oss som hantlar. Då gällde det att hålla i sig. Det 
hände ibland att han tog fram sina hantlar och lyfte med dem. 
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Dessa orkade vi inte lyfta, för de vägde, om jag minns rätt, 25 
kg styck. Vi fick räkna antalet lyft han gjorde. 
Han var en god pedagog. När han talade om en person i 
bibeln som hette Simson, (denna berättelse finns i 
Domarboken kapitel 16), hade han hantlarna med sig och vi 
fick räkna (om jag minns rätt) till femtio lyft, 25 på varje 
arm. Alla barnen räknade högt i kör. Han förklarade, att detta 
var ingenting mot Simsons styrka, och att oavsett hur 
muskelstark man är, så är man ändå beroende av Guds kraft, 
för att möta olika händelser i livet. Detta minne har hjälpt 
mig många gånger. Så här efteråt, inser jag hur lätt något 
fastnar i ett barnminne, när en person är så aktivt pedagogisk, 
och får med alla barn på ett sätt, som skapar både spänning 
och samhörighet.
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En Svår skoltid redan från början

Jag gick mina första tre skolår på Vij skola, en stor 
trevånings skolbyggnad mitt emot Ljusdals kyrka Skolan har 
ingångar från båda långsidorna, med stentrappor upp till 
dörrarna. Jag hade ungefär en kilometer att gå till skolan 
hemifrån vårt hus. 
Du kanske själv minns hur spännande det var, att börja i 
skolan. För mig byttes den känslan ut i rädsla nästan på en 
gång. Jag blev mobbad redan från början av 1:a klass hösten 
1961. Jag var ju ”pingstvän” och dessutom kanske inte lika 
fint klädd som endel andra. Det var 2:a, 3:e och 4:e -klassare 
som mobbade. Min äldste bror Berndt gick redan på 
Stenhamreskolan, som låg långt från Vij skola. Min Bror 
Vilgot, som börjat i tredje klass, var varje morgon mitt 
sällskap till skolan. Jag kan inte minnas att det var svårt eller 
tråkigt att gå till skolan, för då var jag trygg, och det var 
sällan någon som bråkade.
Barnen som gick i 1:a och 2:a  klass hade ofta den bakre 
sidan av skolan som skolgård, medan de andra klasserna hade 
den främre skolgården mot kyrkan och riksväg 83.
Det var sällan som jag träffade Vilgot på rasterna under mitt 
första skolår, för hans klass gick in och ut genom sin stora 
port på framsidan, medan vi gick in genom porten på 
baksidan. När jag började i 2:a klass så hade Vilgots klass 
flyttats till en annan skola. Den låg i Sunnanås, och dit åkte 
de buss. Därför hade han inte möjlighet att hjälpa mig på 
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rasterna mot mobbarna. Det var flera klasser som bussades 
från Vij-skolan till andra skolor, och när jag senare skulle 
börja 4:e klass, så åkte vi till en skola som låg i Sjöbo.

Söndersparkad

Jag minns, hur man knuffade, sparkade och slog, tills jag 
ramlade för ett krokben Sedan sparkade man och skrek, ligg 
på rygg, ligg på rygg, för att jag inte skulle ligga med ansiktet 
ner mot marken. De skrek att jag måste visa att jag grät, 
annars skulle de slå mer. Ju mer jag kröp ihop, desto mer 
sparkade man mig i magen och på sidorna. Jag kan ännu i 
dag, för min inre syn, se alla benen som fanns runt omkring 
mig, sparkande, trampande, och det fanns ingen öppning att 
krypa ut och förbi, bort från alla dem som mobbade. När jag 
tittade upp såg jag bara skrikande ansikten som stod tätt, tätt 
och en massa knutna nävar som försökte slå där de kom åt. 
Detta hände nästan varje dag, ofta i ett hörn på kortsidan av 
skolan, där ingen kunde se vad som hände. Att bli tvingad dit, 
var en skräckens vandring bara det, jag visste ju vad som 
skulle hända. Till slut började körtlar i magen att svälla upp 
av alla sparkar och slag. Grabbarna hotade med att säga, 
”skvallrar du det här, blir det värre, då slår vi ihjäl dig"! Jag 
berättade alltså inte något om detta för någon, inte hemma 
heller. Men jag klagade för mamma att jag hade ont i magen 
så ofta, att hon tog mig med till distriktsläkare Fagerberg – 
Norinder. Han klämde på min ömma mage och sade, ”det blir 
Hudiksvall det här”. Jag minns att mamma och pappa blev 
förvånade över att vi måste åka ända till Hudiksvalls sjukhus, 
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eftersom det finns ett sjukhus i Ljusdal. Pappa och jag åkte 
rälsbuss mellan Ljusdal och Hudiksvall. Jag minns, att det var 
en orange rälsbuss med dieselmotor under en kåpa invid 
föraren. Det var min första ”tågresa”. 
På lasarettet i Hudiksvall lades jag in på operation. De skulle 
öppna magen och se efter, att det inte var ”farliga knölar” 
man kände. När man ändå hade öppnat, passade man på att ta 
bort blindtarmen på mig, trots att den var frisk. Jag glömmer 
aldrig doktorns ord vid en rond före innan jag skulle åka hem, 
han frågade, "vad har den här lilla pojkmagen varit med om 
då"? Då berättade jag alltihop.
Den ångest och sorg som jag bar på, gjorde att det liksom 
brast för mig. Det var något inom mig, som gick sönder, 
något av en djup smärta som förstörde mitt glada jag. Detta 
trasiga inom mig, som aldrig fick möjlighet att läka. Inte 
förrän jag blev vuxen, som du kommer att förstå, när du läser 
vidare. Jag minns, att jag skämdes redan då för att jag var en 
förlorare. Pappa som inte visste något om situationen i 
skolan, blev rasande men behärskade sig och sa, jag skall 
prata med skolan. Jag grät och skrek medan jag sade till 
pappa, ”-du får inte! -du får inte"! prata med skolan, för då 
blir det bara värre”. 
En dag, kom det en person från någon organisation med en 
bok som hette Mästerdetektiven Blomkvist. Den fick jag att 
läsa i och även ta med hem. Den var min!
En självbild hade redan börjat växa fram, bilden av att jag 
inte var som andra barn, att jag inte var värd att vara 
tillsammans med. Då jag nu fick denna bok, kändes det som 
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om att ”jag kanske har ett värde ändå”. Det kändes så bra, att 
någon utanför familjen brydde sig, att någon förstod att jag 
var ledsen. När jag skriver om detta så kommer tankarna på 
hur svår denna självbild var att bli av med. 
Efter en vecka i Hudiksvall fick jag åka hem. Pappa kom och 
hämtade mig, och vi åkte samma rälsbuss tillbaka Ljusdal 
igen. Jag kommer så väl ihåg, när fröken talade om för 
klassen att jag opererats, och att det var farligt om jag skulle 
bli knuffad, för att då kunde såret spricka upp. Det blev lugnt 
i några veckor.

I den kristna församlingens gemenskap var jag välkommen, 
men inte i skolan. Den omsorg och värme som jag mött i 
kyrkan och hemma, hade på något vis redan gett mig styrka 
till att vara mig själv. I kvarteret hemma var det heller aldrig 
någon som mobbade, utan där var alla vi ungar ute och lekte i 
skog och mark. Vi byggde kojor, lekte burken, knutgubbe 
och alla de vanliga lekarna. Vi fiskade och cyklade, som barn 
brukar göra. Här var jag en i gänget som alla andra. Jag 
älskade att bygga kojor, och pappa hjälpte oss att bygga en 
koja, som såg ut som ett tält, av två stora trätak som han fått 
för att lägga över veden. Den var som en lekstuga med ett 
fönster i ena gaveln och dörren i den andra. Bredvid kojan 
hade pappa byggt en fiskrök, som vi använde till att röka 
abborre och sik. Under tiden som fisken var i röken, var vi i 
kojan och när den började bli färdigrökt så smakade vi av 
den, genom att lägga den på hårdbrödssmörgås. Detta var 
feststunder som jag minns, speciellt eftersom vi ”bjöd” 
mamma och pappa på fika ute vid röken.
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Ett öppet hjälpande hem

Det hände ibland, att någon mamma kom med sitt barn och 
sökte skydd hemma hos oss, när pappan i deras hem söp till 
och blev våldsam. En gång, kom en mamma sent en kväll 
med sin flicka till oss. Båda två var slagna och grät. Jag 
minns, att vid dessa tillfällen talade man öppet inför oss barn 
om att ”spriten förstörde så mycket”.
Jag bestämde mig tidigt för att aldrig dricka sprit, och det 
gäller än. Jag tror, att jag som barn fick se alltför många 
gånger, hur vårt hem öppnades för mor och barn, som hade 
det svårt hemma på grund av spriten. Att detta skedde, var det 
inte så många som visste. Det gjordes i smyg, för att 
papporna inte skulle hitta igen de sina. Man gömde sig helt 
enkelt hos oss, och varken grannar eller andra visste något.
En vinter kom en mamma till oss, och bodde i ett rum med 
sina två flickor under flera månader. De kom från en annan 
ort, och bodde så för att kunna klara av att börja om efter det 
att de blivit misshandlade. Jag glömmer aldrig, när den ena 
flickan, jämnårig med mig, började gråta så fort hon skulle 
lägga sig. Hon trodde att pappa skulle komma och hämta dem 
under natten. När det gått några dagar, frågade hon om min 
pappa drack sprit, Jag svarade henne att han aldrig drack, och 
att det inte finns sprit i hela huset. Då log hon, kramade om 
mig och sa: ”lyckis dig, som har en pappa som inte är full”. 
Jag hade inte hört ordet lyckis förut, men jag förstod ju vad 
hon menade. De kom från en ort, där man talade en annan 
hälsingedialekt. Vi hade skoj åt detta ibland, när vi inte 
förstod en del ord. 
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Jag tror, att det är därför som jag fortfarande tycker det är 
roligt med olika dialekter. Sommaren efter åkte vi på 
semester till moster och morbror i Göteborg. De hade en 
sommarstuga på Brännö och en motorbåt, som man kunde 
sova 6 personer i. Vi fiskade utanför Vinga fyr och fick både 
torsk och makrill. 
Det blev spännande på hemvägen, med stora 3-meters vågor. 
Jag blev så sjösjuk, att jag inte orkade stå, utan man fick bära 
mig iland. Men dagen efter ville jag ut och fiska igen.
Förutom semesterresan lärde jag mig att simma denna 
sommar. Min motivation var, att jag skulle få ha båten så 
mycket jag ville när jag kom hem. 
Resten av det sommarlovet, när vi kommit hem, var båten 
och fisket det som jag trivdes mest med, om vädret inte var 
alltför dåligt. 

Sängvätaren

I 2:a klass, ökade det fysiska våldet från de större grabbarna. 
Pingstvänner skall man slå, var deras paroll. Jag blev 
sängvätare. Först någon gång då och då, men sedan ökade det 
till, att jag kissade på mig varje natt.
Rädslan och den stress som jag var utsatt för, gjorde inte 
saken bättre, utan problemen ökade. Ibland när jag fick stryk, 
kunde jag kissa på mig, då fick de roligt och då började det 
med att ”vi ser om han blir så rädd, att han pissar på sig i 
dag”, ”Jesus, kan inte hjälpa honom ändå”. Mera bråk och 
mobbing, även från några av klasskamraterna, var den 
utveckling som följde.
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Det fanns några i min klass som aldrig mobbade mig, utan 
kunde göra mig sällskap ibland. Jag vill rikta ett särskilt tack 
för det till er, Per-Johan Nordström, Kjell Bergdahl, Peter 
Franzén, Rolf Persson, Lennart Nilsson och Mats Sörell.
Jag vill också rikta ett tack till en flicka som då hette Mona 
Persson. Hon kunde ibland säga ”passa dig Kjell, dom väntar 
på dig bakom hörnet eller i korridoren”. När jag blev 
förvarnad, kunde jag invänta att alla gått in i klassrummet och 
komma in sist, och då hade jag klarat mig den rasten. Jag vet 
inte om Mona minns detta, men jag glömmer det aldrig, 
eftersom hon var en som försökte lindra på sitt sätt. Visst 
fanns det fler som var ”snälla”. Det fanns en flicka vid namn 
Barbro, hon kunde komma och fråga, hej, hur är det eller, är 
du mycket ledsen? De här personerna betydde mycket för 
mig, genom att de kunde säga att: Kjell kom nu så går vi, 
eller Kjell, skall vi göra det eller det. När det var val till ex. 
vis ett brännbollslag, blev jag alltid sist, om inte någon av 
dem valde in mig i sitt lag, ibland trots de andras grymtningar 
och buanden. Detta registrerade jag varje gång, och kände hur 
bra ni var som kompisar, men jag minns också hur ont de 
andras beteenden gjorde i mig.
Mamma förstod att det inte var bra med mig, så hon for till 
skolläkare Thurnell för sängvätningen skulle ”kollas upp”. 
Återigen blev det en resa till Hudiksvall med rälsbussen, men 
det var bara över dagen. Jag minns hur glad jag var, att jag 
inte behövde stanna kvar, utan fick åka hem tillsammans med 
pappa.
Den eftermiddagen innan rälsbussen skulle avgå mot Ljusdal, 
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bjöd pappa på kondis. Jag kan ännu, så här lång tid efteråt, 
komma ihåg hur glad jag var över att pappa och jag satt på 
kondis och åt bakelse och bulle. Tänk, att något så enkelt, kan 
betyda så mycket, när man är liten. Läkarna i Hudiksvall och 
Ljusdal hittade inga fysiska fel, men talade om att min 
situation i skolan var känd, eftersom Dr. Thurnell också var 
skolläkare och hade hört från lärarna att ”de är inte snälla 
med Kjell”. Det sade att ”bäst är om han kan byta skola eller 
vänta ett år”, men pappa sade: ”kan inte ni göra något, får vi 
väl se vad som händer”. Mamma och Pappa talade med 
pastorn i församlingen och två äldstebröder, (det är 
församlingsledare i kyrkan, som har förtroendet, att under 
tystnadsplikt hjälpa till med problem och svårigheter. De tar 
ett speciellt ansvar för, att be till Gud för det problem och den 
person det gäller). De kom hem till oss, smörjde olja på min 
panna och bad för mig, enligt bibelordet i Jakobs brev kapitel 
5, vers 14. Från den stunden var jag Helad! Jag var torr 
och ren, dag som natt, hur mycket de än skrek pingstvän, 
sparkade, slog och mobbade på alla konstiga vis. Ett sätt att 
mobba, var att ”stämpla” min fot. Det gick till så, att några 
höll fast mig och sedan stampade någon till på foten med en 
klack, för att lilltån skulle göra ont. Att bli stämplad, var ett 
sätt att ”se hur ont jag hade” när de sedan jagade mig, 
haltande mellan sig. Flera gånger var strumpan och skon 
blodig, när jag kom hem. Detta har gett mig en stel lilltå som 
minne för livet.
Jag var inte så rädd för mina plågoandar i förväg, men jag var 
på ett konstigt sätt, skräckfylld för den fysiska smärtan. Det 
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var nog vid denna tid som jag lärde mig att ”hata” det de 
gjorde, men inte mina plågoandar. D.v.s. jag lärde mig skilja 
på sak och person. I min tanke var det mobbarna som var i 
underläge, fega som måste vara flera mot en.

När jag skriver detta, kan jag återigen minnas känslan av en 
stor svart hjälplös sorg. Har du känt en total tomhet och 
ensamhet någon gång, då vet du vad jag menar. Det där som 
är som en okontrollerbar obegriplig klump, som hela tiden 
vill växa. Den ena stunden är det en stor förtvivlan och nästa 
en aggressivitet och ilska som man nästan inte kan tygla. 
Mobbing i alla dess former, skapar utanförskap. Detta 
utanförskap formar den mobbade för hela livet. De sår, den 
mörka självbild, det låga självförtroendet och den rädsla som 
skapas i själen, följer med upp i det vuxna livet, om den 
mobbade inte får stöd och hjälp. Det som verkligen 
permanentar effekterna av mobbing, särskilt i låga åldrar, är 
när barnet vet att vuxna vet om det som sker, men inte  
stoppar det. 
Jag återkommer mer om detta längre fram i boken.
Sommarloven var naturligtvis en återhämtningens tid för mig.

En brusten gren

Vi var mycket ute och lekte i skog och mark under hela min 
barndomstid. En dag vid klättring och lek hemma i skogen 
sommaren 1963, klättrade jag upp till toppen i ett stort träd. 
Det var en asp med torrtopp. Just den aspen var ett 
favoritklätterträd, för den stora stammen delade sig i flera 
stammar ca 2 meter upp. Från ca 6-7 meter höjd, i den övre 
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delen av den stora aspen, gick den torrgren av som jag satt 
på, och jag ramlade handlöst med huvudet före neråt. Med 
huvudet ca 1 meter från marken, blev jag hängande i ena 
foten, som fastnat i en klyka mellan två av de grova 
förgrenade stammarna! Alla skrek och några hämtade hjälp 
av vuxna som kom och lyfte ner mig. Folk samlades och 
mammorna i kvarteret talade om änglavakt. Det var stora 
stenar som vi ställde oss på under trädet, så att vi kunde nå de 
nedersta grenarna. Det var på dessa stenar som jag skulle ha 
hamnat med huvudet före, om jag inte fastnat i klykan. När 
benet fastnade i klykan, ryktes min höft ur, men hoppade 
tillbaka igen. Jag haltade länge efter detta. Har du dykt från 
en trampolin från den höjden, så vet du hur fort man faller. 
Tänk dig att det tar tvärstopp, då förstår du vad som skulle ha 
hänt, om jag fallit på stenarna. Den kvällen var det glädje och 
ett ”tacksägelseämne”* över att Guds beskyddat mig. 
Mamma och pappa tackade Gud för att ”änglarna var med 
och beskyddade”. Redan då började jag fundera på, varför 
jag inte fick dö, då skulle jag ju slippa grabbarna i skolan. 
Jag, Vilgot och pappa brukade ofta cykla upp till Forsnäset i 
Ljusnan för att fiska i forsarna. Nu kunde jag inte följa med 
på flera veckor, Det var svårt att hoppa mellan stenarna, 
eftersom det smärtade i höften. Lika ont var det när jag skulle 
cykla, så känslan var inte på topp som du förstår.

*Ett tacksägelseämne är för mig som kristen något som skett, och där man 

förstår att Gud har hjälpt på något vis. Ämnet är händelsen och man 

tackar Gud för hjälpen.
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Min höft var skadad, och jag hade mycket värk i den. Därför 
haltade jag när jag började i 3:e klass 1963. Haltandet var 
tydligt när jag gick, och mina plågoandar började mobba mig 
för det, jag fick heta svedelinken (sammansatt av Svedman 
och halta eller linka på hälsingemål) hela min fortsatta 
skoltid. Ibland skulle mobbarna tvinga mig att inte halta. Jag 
minns särskilt en gång alldeles i början, när de knuffade i kull 
mig och skrek, ”sparka´n på höften, så sluter han å halta”. 
Några höll ner mig under tiden som de skrek och svor, någon 
sparkade på höften så att jag skulle sluta halta. Smärtan var 
outhärdlig och jag kunde knappt gå hem. Detta skedde flera 
gånger, troligen fick jag halta flera år längre p.g.a. alla 
knuffar och sparkar. 
Mobbingen och trakasserierna pågick av och till. Jag blev 
härdad med tiden och hade slutat att gråta. Jag vet inte om du 
vet hur det känns, att uppleva en smärta, men ändå inte 
kunna visa att det gör ont. Det är som att inom sig ha en stor 
svart klump som vill explodera, men hela du vägrar. Till slut 
hamnar klumpen så långt och djupt inuti dig, att du vet att 
”nu kommer det inte att synas”. ”Klumpen” växer sakta hela 
tiden och blir liksom hårdare och hårdare för varje gång som 
man utsätts för mobbningen. 
När man slår sig vid en olycka då känns smärtan men när 
smärtan kommer av att någon vill skada dig, då upplevs den. 
Det är därför som denna klump skapas, tror jag. Gråten finns 
som ett stort tryck inom dig, men tårarna kommer inte ut, 
utan rinner bara inom dig. Även i din ensamhet finns 
klumpen kvar, fast tårarna inte vill komma ut. Det gör bara så 
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ont, så ont, så ont, att du nästan vill slå dig själv någonstans 
för att slippa känna denna inre smärta och komma undan, fly 
bort genom att känna någon annan smärta. 

På sommarlovet mellan klass 3 och 4 var jag mest ute och 
fiskade, jag kände mig trygg på något sätt tillsammans med 
Vilgot. Vi uppehöll oss ofta nära flottningen som pågick.
Även denna sommar fick vi följa med pappa flera gånger på 
flottarbåten, som han körde. Detta var det bästa som jag 
visste, det var spännande och jag var stolt som en tupp, för 
det var MIN pappa, som körde den största flottarbåten. Om 
jag mins rätt så var detta den sista sommaren som man 
flottade i Ljusdals Flottningsförening. Sedan blev det 
timmertransporter på lastbil som gällde. 
En dag på sensommaren ringde telefonen och jag svarade, det 
var en tant som hette Britt, hon var gift med Tore Turesson 
som jag var bra kompis med i kyrkan. Hon ringde och 
frågade mig, om jag ville fara till skogen och tjäna lite pengar 
på att plocka vitmossa. Det kunde man tjäna bra med pengar 
på. Hon berättade att just denna säsong betalade man extra 
bra. Hon ville veta om jag ville, för då skulle hon prata med 
mamma, så kunde både mamma och jag få åka med i deras 
bil, för att tjäna en slant på mossan.

Ett litet gladare minne, för att visa att jag inte minns bara 
jämmer och elände från min tillvaro, är från slutet av denna 
sommar 1964. Vi hade söndagsfrämmande av några familjer, 
mamma skulle bjuda på middag och alla var samlade vid det 
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stora rumsbordet. Jag minns inte varför vi hade denna 
middag, men det var högtidligt, det var fest och glädje. 
Kanske var det bara för att det var roligt att träffas och prata.
Nu var det så, att pappa hade fått alla sina tänder utdragna 
och fått löständer i stället. Det var ju vanligt på den tiden, att 
man inte lagade upp de tänder som fanns, utan det var 
löständer eller tandprotes som gällde. När vi äter efterrätten, 
som var glass och syltade päron, får jag se att pappa blinkar 
med ett öga åt mig. Jag visste då, att han hade något bus på 
gång. Plötsligt, börjar han jämra sig, tar med den stora 
handen för munnen och hakan och hummar, ååå, mm-mm, 
låter det. Alla stannar upp i ätandet och pratet, mamma frågar 
med förskräckt röst, ”vad är det? Men vad är det”? Pappa 
tittar upp och så TAR HAN UT ÖVERGOMMEN OCH 
SÄGER MED ETT TANDLÖST FLIN, DET ILAR I DOM 
HÄR SÅ HEMSKT! Först blir det alldeles tyst, sen brister 
alla ut i ett jätteskratt. Det var som om pappa på något sätt 
skrattade tillsammans med mig då han säger, ”Kjell och jag 
måste få ha lite skoj när det är fest".  Pappa var ibland en 
riktig rolighetsminister, som kunde hitta på de mest dråpliga 
saker.

Berndt, som nu var vuxen, flyttade till Stockholm för att 
arbeta åt försvaret, så nu var han inte längre hemma med oss. 
Han var ju mycket äldre än mig, men han hade samma 
fiskeintresse som oss och han kunde sitta i timmar ”bakom 
flötet”.
Berndt samlade på frimärken och han lärde mig att hantera 
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dem på rätt sätt, när man blöter loss och torkar frimärkena, 
och att använda speciella fastsättare när de skulle in i albumet 
som jag fått av honom. Att sortera med tandningsmätare och 
leta vattenstämplar var grundläggande för en filatelist. Jag har 
fortfarande kvar mina album och alla de frimärken och 
förstadagsbrev som han skickade hem från Stockholm. 
Flottningen var slut, och även denna sommar plockade jag 
mossa, och kunde köpa lite av varje som jag ville ha. Jag 
minns hur stolt jag var, när jag hade egna pengar att köpa 
flugor och spinnare till fisket för. Känslan att inte vara 
oduglig sporrade mig. Den här sommaren var det lite 
speciellt med fisket, för under vintern så hade pappa tillverkat 
långrevar, långa linor med hundratals krokar, som man 
agnade med daggmask och sedan lade ut för att fånga ål. De 
första mörka augustikvällarna när regnet föll, så var vi ute 
och letade daggmask med ficklampor. Daggmasken kryper 
upp ur marken när det regnar och är mörkt. Den är känslig för 
vibrationer, så det gällde att smyga sakta fram. De ålar som vi 
fick på långrevarna, sålde vi sedan.

”Men det blöder ju inte” sa doktorn

När sommarlovet var slut, och skolan nyss hade börjat, var 
jag hemma och snickrade med en morakniv. Jag skulle holka 
ur änden på en rundstav av trä och slinter med kniven, när 
träet spricker. Kniven går rakt in i handen som jag håller 
rundstaven med, den träffar bredvid tummens innersta led 
och skär genom alla blodkärlen där, den går rakt igenom hela 
den tjocka delen, så att spetsen sticker ut lite genom skinnet i 
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handens insida. En stark stråle blod som pulserar syns, sedan 
skriker jag. 
Mamma kommer och lindar en ren handduk runt såret. När 
hon ringer efter ambulans får hon svaret, att det inte finns 
någon ambulans inne, utan att de skulle sända en droska 
(taxi). Mamma inser att jag kommer att förblöda, eftersom 
det skulle ta minst 15 - 20 min innan taxin skulle komma. 
Hon visste att det skulle ta ytterligare minst 10 minuter till 
distriktsläkaren, som var närmast. Mamma börjar ropa på 
Jesus och tacka för blodet på korset. I sin enkla tro på vad 
som står i Bibeln, i detta fall Matteus kapitel 8 och vers 17, 
att Jesus offrade sig på korset för våra synder och för våra 
sjukdomar, så tackade hon för Jesu offer. Jag minns att jag 
blev svagare och svagare, och i taxin fortsätter mamma att be 
högt. Chauffören tittar och tittar på oss, därför får mamma 
säga åt honom att börja köra. När vi kommer fram till doktor 
Thurnell orkar jag inte gå in själv utan stöd, allt är som i 
dimma. Jag hör honom säga, att han fått larmet och att han 
väntat minst 40 min. Då han tittar på de genomblodade 
handdukarna, säger han, ”det var ett dåligt tryckförband det 
här”. Sedan hör jag honom säga med hög och skärrad röst. 
MEN DET BLÖDER JU INTE! Då svarade mamma 
spontant, ”jag ropade på Jesus, jag”. 
Dr. Thurnell svarade; ”ja visst ja, ni är ju troende”. Trots att 
jag var så svag, var det som om talet var förstärkt på något 
vis, jag hörde tydligt, men såg suddigt. Sedan berättade 
mamma, att när han skulle göra rent och sy ihop, så visade 
han för henne hur de stora blodkärlen, som pulsådern mynnar 
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ut och delar sig i, var helt genomskurna. Doktorn hade sagt 
något om att ”märkligt att han inte blöder ihjäl”. Han har 
förlorat mycket blod, men det har slutat blöda, trots att inget 
tryckförband finns. Det blöder inte nu heller när jag gör rent 
det!
Ärret har påmint mig många gånger att ”ropa på Jesus och 
tacka för blodet på korset” då det varit svårt. Ibland när jag 
berättat om ärret som jag har efter kniven, har frågan kommit, 
om det är samma sak som när man ”stär blod” (är uttryck för 
att stilla ett blodflöde med böner eller ramsor). Jag brukar då 
svara med att jag inte vet. Men ett vet jag, och det är att 
mammas bön och barnsliga tro på bibelns Gud fungerade.
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Mellanstadietiden, en fortsatt plåga. 

Vår klass blev förflyttad till Sjöbo skola när vi skulle börja 
4:an, dels för att det inte fanns plats för oss i Vij Skola, och 
dels för att vår klass var så stökig. I Sjöbo var det en äldre 
lärare som hade oss som sin sista klass, under 3 år fram till 
sin pensionering. På den tiden hade man en och samma lärare 
i alla ämnen och ett klassrum, utom i slöjd och sång och 
musik. På någon av de första sång- och musiklektionerna 
skulle alla elever ”sjunga upp”, för att se om man var tonrätt, 
som det hette. När det var min tur, förstörde några pojkar för 
mig, så att jag inte fick någon möjlighet att sjunga, de ropade 
i kör, SJUNG HALLELULIA, SJUNG HALELULIA. Den 
sångfröken som kom till skolan, sade därför, ”det är bäst om 
du inte sjunger alls”. Efter detta, var det dags för musikprov. 
Alla skulle pröva att spela på blockflöjt, men jag som inte 
sjungit upp, fick inte pröva. Pojkarna sade, du som är 
Pingstvän kan väl spela på halaluliacittra i stället, sedan 
skrattade man åt mig. Fröken försökte inte ens tysta dem. 
Senare när de andra i klassen hade sång och musik och sjöng, 
spelade och hade skoj, fick jag sitta och läsa för mig själv.
Detta svek från vuxenvärlden var det som gjorde mest ont. 
Detta att fröken inte kunde, eller inte ville, försöka stoppa det 
som skedde. Jag gjordes till en lovlig hackkyckling,   ett   
lovligt offer   att slå på. Denna   känsla av att ”det var   
tillåtet” sänkte mig.   Jag började finna mig i min situation.   
Jag minns att jag började tänka, att när inte ens de vuxna kan 
få slut på detta, så varför skall jag försöka? 
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Jag funderade ofta på vad det var för fel, om det var mig det 
var fel på, och varför jag kände mig helt värdelös. Nästan 
varje dag fick jag höra skriken: ”svedelinkjävel eller 
pingstvänsjävel eller jävla idiot” i kombination med någon 
form av slag knuffar eller sparkar.
Jag tänkte att: kanske de har rätt att mobba, kanske jag var 
född till hackkyckling, att jag nog var ”knäpp”, dvs. en aning 
förståndshandikappad. I denna mobbingsituation, började jag 
se mig själv som en udda typ, som inte var värd nåt. 
Naturligtvis var det ett resultat av att jag ständigt fick höra de 
flesta av mobbarna skrika detta. Jag tror också att debatten 
om kristendomsundervisning i skolan eller inte, att kristen tro 
inte var viktig, skapade för föräldrar som visste om att deras 
barn mobbade, en ursäkt, man gömde sig bakom den politiska 
viljan att avkristna skolan. Detta grundar jag på att flera av 
barnen kunde fortsätta mobba trots att pappa ringde deras 
föräldrar, detta ringande gjord bara saken värre.

Jag var inte barndöpt i Svenska Kyrkan, utan mamma och 
pappa tyckte att dop, det får man bestämma själv när det skall 
ske. I bibeln, Markus evangelium, Kapitel 16 och vers 16 står 
det tydligt, att man skall tro först och döpas sedan. Detta är 
vad man kallar troendedop, och det dopsätt som man 
använder inom Pingströrelsen och inom flera andra 
evangeliska samfund.
När jag bestämde mig för att bli döpt, minns jag hur noga det 
var med att man skulle förstå innebörden av det som skulle 
ske. Både pastorn och någon mer samtalade med mig om 
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detta. Jag måste säga, att visst var jag ännu ett barn den första 
februari 1964, men jag hade beslutat mig för att vara en 
kristen. Jag minns mina tankar, att oavsett detta mitt beslut 
kommer jag att bli retad för att vara pingstvän. Även om jag 
inte teologiskt fattade allt, förstod jag att dopet var ett bevis 
på mitt val att vara en kristen. Det var naturligt för mig att 
göra detta val, och glädjen som jag kände när jag döptes den 
kvällen var stor. Speciellt kände jag glädje över, att jag var en 
kristen på riktigt och att jag hade valt detta själv. Ingen hade 
tvingat mig och ingen hade hindrat mig.
Jag tror att det var då jag började formas till en person som 
ingen skulle bestämma över. Jag avgjorde själv, vad jag 
skulle tycka och tänka. Jag minns hur jag sade för mig själv, 
” ingen skall bestämma över mig”. Nu var jag Pingstvän, nu 
stämde det som barnen på skolan skrek efter mig. 
Naturligtvis visste flera på skolan att jag hade blivit döpt 
Pingstvän, och när jag kom till skolan fortsatte mobbingen 
och utfrysningen. 
En tisdag i 4:e klass, när vi åkt ifrån skolan i Sjöbo och 
lämnat bussen vid Vij skola för att gå hem till Nore, så skulle 
mina plågoandar ”dra ut benet” som de sa. De tog tag i foten 
och släpade mig runt i stora cirklar på grusvägen, så att 
sidan/ryggen blev bar och de släpade och släpade tills blod 
syntes på vägen. Då skrek en av pojkarna, ”han blöder, nu 
sticker vi”. Den gången bestämde jag mig för, att tala om vad 
som hänt. Jag förstod att jag måste. 
Jag var hemma i 3 dagar, sedan var det helg, och då kunde 
jag vila mig i 2 dagar till. När jag kom till skolan, förstod jag 
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att pappa hade ringt till skolan, för sedan var det lugnt i en 
månad ungefär.
Det var ofta samma gäng på 3-5 killar som mobbade. De sade 
ofta, att pingstvänner skall man hata, hata, hata, hata. Jag var 
ständigt misstänksam och på min vakt, alltid på helspänn, för 
att om möjligt komma undan mobbingen. Har du någon gång 
känt dig förföljd och rädd, skyndat dig undan, medan du hela 
tiden kollar om den eller det som hotar dig kommer efter dig? 
Annars kan du aldrig förstå hur det var för mig hela dagarna, 
hela tiden. Situationen var så svår, att jag än i dag, 46 år 
senare, när som helst kan höra skriken och svordomarna. Men 
nu upplever jag när jag skriver denna bok, att de gamla såren 
som jag haft i min själ är läkta, trots att alla minnen finns 
kvar. Jag kan skriva om dem med en känsla av vemod, men 
också med motivationen att berätta hur mobbing skadar och 
förstör.

Mamma och pappa hade det ekonomiskt svårt under en 
period, därför att pappa hade varit sjuk och inte kunnat jobba. 
Inför den julen gick några grannar i kvarteret runt och 
samlade in pengar till oss. Detta hände flera gånger, när 
någon blev sjuk i kvarteret.  Alla var arbetare, och det var 
dåligt med försäkringskassa på den tiden. De flesta familjer 
hade byggt hus nästan samtidigt, och hade nästan samma 
ekonomiska situation. Man hjälptes helt enkelt åt när det 
gällde.
I skolan var det aktuellt med skridskoåkning. Jag ville gärna 
lära mig åka skridskor, men vi hade inga pengar till 
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skridskoköp. En dag sade mamma till mig, ”jag skall be att 
du får ett par skridskor, Gud kan ge dig ett par, skall du se”. 
Vi bad till Gud, och sedan for jag till skolan. På lunchrasten 
kommer det fram en flicka, som hette Britt-Mari, (jag tror 
hon var från en by som heter Gunnarsbo.) till mig och säger: 
”mamma sade att jag skall ge dig dem här, för de är över”, 
och så ger hon mig, ett par helt felfria och snygga skridskor, 
ett par så kallade hockeyrör. De var i precis rätt storlek, och 
minst lika fina som de andra killarnas skridskor. Tack Britt-
Mari! Jag fick uppleva, att ”jag var inte bortglömd av 
Gud”.
När jag kom hem, berättade jag alltihop, och mamma ringde 
hem till Britt-Mari och tackade. Då berättade Britt-Maris 
mamma, att flickan berättat hur de behandlade mig. Hon hade 
frågat, om inte Kjell skulle kunna få skridskorna, för att 
pojkarna inte skulle vara stygg med Kjell eftersom han var 
utan. Gud hade använt en Britt-Mari i tjänst, för att en bön 
skulle bli besvarad. Jag var tacksam för denna hjälp, men min 
misstänksamhet mot allt och alla blev svårare allteftersom 
tiden gick. 

Hemma på vinterkvällarna kunde jag hjälpa pappa att binda 
fiskenät, eller försöka göra ett flugkast till flugfisket. Ibland 
låg jag bara och slappade på mitt rum och läste äventyrs-, 
fiske- eller jaktböcker. Uppfinningarnas bok lånade jag hem 
och läste i, det var om olika motorer och teknik. Under tiden 
lyssnade jag på musik. Det var radio eller Berndts gamla 
rullbandspelare som gällde. Jag gillade att lyssna på kristen 
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musik och främst gospel med Mahalia Jackson eller Pelle 
Karlsson, men också Alf Hambe med sin ”Göta Kanal, 
lummig och sval”, Hasse och Tage, Povel Ramel och Carl-
Gustaf Lindstedt. Ett radioprogram som jag alltid försökte att 
lyssna på var Dickie Dick Dickens, ett äventyrsprogram med 
humor, klass och spänning.

Skolan fortsatte med sitt vanliga innehåll av trakasserier och 
elände. Efter att jag kommit hem från en jobbig dag, när jag 
mobbats för att ”pingstvänner äter inte blodmat”, berättade 
jag för mamma om hur grabbarna skrikit och härjat.
Mamma och pappa hade aldrig förbjudit mig att äta blodmat. 
Största orsaken till att jag inte åt, var väl för att jag inte 
gillade smaken. Mamma, som tyckte att det var svårt att jag 
skulle ha det så jobbigt, ville ge mig en uppmuntran. Därför 
sa hon till mig: ”nu skall vi be om något gott”. Mamma bad, 
”sänd en ängel med mat som Kjell tycker om, så att Kjell blir 
glad igen”.
En dam som hette Birgit Öberg (hon tillhörde 
Missionskyrkan och var föreståndarinna på Tallnorets 
ålderdomshem) kom cyklande på eftermiddagen. Hon hade 
med sig en korg, som innehöll köpelimpa, messmör, 
prickigkorv och choklad. Precis det jag gillade mest. Birgit 
berättade, ”Gud sade åt mig att köpa det här och fara hit med 
det, när jag skulle cykla hem från jobbet. Jag fick det ”klart” 
för mig vid 2 tiden”. Det var just då, som mamma hade bett 
bönen om mat. Jag minns, att efter detta undrade jag ofta, 
vem som hade talat om för henne? Jag frågade henne en gång 
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som vuxen och fick till svar: ”jag känner, när Gud manar* till 
något”. Den som har varit med om ett bönesvar någon gång, 
vet vilken känsla av glädje och tacksamhet, som liksom bara 
kommer och fyller upp en inuti.
Ibland kom någon av mina plågoandar och skulle vara 
kompis med mig, för att sedan få mig att gå till något ställe 
där de andra väntade, för att håna och mobba mig. Detta 
förde med sig, att jag inte litade på någon, utan började se 
gemenskap som en risk för att bli kränkt.

Även sommaren 1965 var det mossplockning eller fiske som 
gällde. Jag fick min första moped, en röd Husqvarna 
Velociped, av en granne som hette Jonas Färlin. Jag fick den 
för att jag hade hjälpt honom med något, jag minns inte med 
vad. Det var en så kallad enpetare, med cykeltrampor och en 
växel. Efter mycket skruvande så startade den. Jag fick inte 
åka med den, mer än nedanför vår tomt. Kul var det i alla fall 
att skruva och mixtra, för att förstå hur den var byggd, och 
för att få den att fungera.
Det fanns två pojkar till i kvarteret, som hade gamla mopeder 
och gillade att mecka. Om och när mopederna startade, så 
körde vi på skogsstigar och meckade när de gick sönder. 
Kanske det var 20 % köra och 80 % mecka, men vad gjorde 
det? Det var något av befrielse att vara tillsammans med 
moppar och verktyg, kläder skitiga av olja och bensin som 
liksom skapade en gemenskap. 
Bada på den stora playan Noresand, fiska och mecka var den 
avkoppling som gav mig tid att glömma skolan.
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När vi börjat femte klass fortsatte mobbingen. Kanske har du 
sett eller upplevt mobbing på nära håll någon gång? Då vet 
du, att ibland kan även de som inte mobbar i vanliga fall, mer 
eller mindre tvingas vara med. Det hände ofta, att jag inte 
fick sitta i skolbussen. När jag försökte sätta mig blockerades 
platsen, och jag fick en smäll av en knuten näve med hårda 
knogar i bakhuvudet. Ibland kunde någon ropa till chauffören 
att: ”visst måste man sitta i bussen, kolla Svedelinken, han 
står”. En del chaufförer hade sett vad som hände och brydde 
sig inte, andra kunde till och med säga att ”sitt i bussen 
”genom högtalaren och då fick grabbarna roligt förstås. Jag 
fantiserade om att ”en dag skall de få se, då skall jag 
hämnas”. Jag visste att det var fel att hata, men hatet började 
gro mot mina plågoandar, och inte bara mot det de gjorde.

* För oss troende är en maning, eller att bli manad, när man i sin inre 

värld, får tankar eller direkta uppmaningar, att göra något, och dessa 

tankar inte slutar att komma, utan fortsätter tills man bestämt sig för att 

göra eller inte göra det som man tänker på.

Tvivel, hat och ”göra slut på allt” tankar

Fast jag bara var 11 år, blandades både tvivel på Gud, hämnd 
och hat i en enda svår häxkittel i mitt inre. Jag var nedbruten 
inombords så till den grad, att jag inte trodde att det kunde bli 
värre. Dessa tankar blev även min tröst. Inget kan bli värre, 
och om jag inte orkar med, så får Gud skylla sig själv. Då 
hoppar jag från bron över Noreån. Jag planerade i min 
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fantasi, och försökte komma på något sätt att försvinna, som 
inte skulle göra mamma och pappa ledsna.
Detta var verkligen ett problem för mig. Hur jag än 
funderade, visste jag att de skulle sakna mig. Jag skämdes för 
dessa tankar och berättade inte det för någon. Jag levde 
liksom i två världar, en hemma som var okej och en i skolan 
som var pest och bröt ner mig. Skolans värld började få stor 
inverkan även på min fritid, för jag orkade inte längre ha 
roligt hemma heller. Det var som om att jag inte kunde vara 
glad och inte ledsen, inget intresserade mig, och inget var 
roligt.
När sommarlovet kom 1966 så var det som om allt det ledsna 
inom mig inte ville släppa sitt tag om mig. Jag tänkte mycket 
på hur jag skulle kunna förändras, så att skolan skulle bli 
lättsammare. Jag utgick nog från att det var mig det var fel 
på, att jag måste förändras så att jag dög. Nu, när jag skriver 
detta, så kommer minnen fram som överraskar mig. Jag blir 
riktigt förvånad över, att minnet av att inte duga berör mig 
fortfarande. 

En kväll när pappa och jag var på fisketur uppe vid 
Bramsängsforsen, satt vi bredvid varandra och fikade i 
älvbrinken. Pappas blå termos stod framför hans fot, och han 
hade en sockerbit mellan läpparna som vanligt, när han skulle 
dricka ”kaffe på bit”. Då frågade jag pappa om han tyckte att 
”det var något fel” på mig. Jag minns tydligt hur han svarade 
på sin trygga hälsingedialekt, medan han höll sin stora hand 
på mitt knä. ”Men Kjell, dä förståru fäll, att dä inte kan va na 
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fel på den som bli släjen, det är fäll döm som slår och höll på 
å bråker som dä ä fel på”. Å förresten, in´t ska'ru fäll gå å 
inbillare att dä ä na fel på'rä, nä'ru kan skruva å fiska å klara 
av å mickla mä va som hälst. Nää, tänk så här, Gud ha skapa 
mäj som ja ä, å då få han fäll se te att dä bli na av’mäj åå”. 
Jag frågade om han förstod hur tufft det var i skolan, och han 
svarade: ” Mamma och jag, vi vet och förstår. Men vi tytjer, 
att om du kan å örker så ska’ru prata om dä. Berätta’ru så 
lättar’e på trycke. Inte skaru va rädd å prata om dä svåra, dä 
kan vi göra fler gånger”. Sedan satt vi bara där, och jag minns 
hur jag sög på orden: ”dä inte kan va na fel på den som bli 
släjen”.

Jag kommer inte ihåg om jag fick min första kamera, en 
Voigtländer mätsökar-kamera med närbildsaggregat, av 
Berndt som födelsedagspresent eller Julklapp. Men denna 
sommar fotograferade jag blommor, insekter och natur. Film 
och framkallning kostade pengar, men jag sparade ihop till 
Kodak diafim inklusive framkallning. Det gällde att tänka sig 
för innan man knäppte bilden, för 24 eller 36 stycken bilder 
på en film tog fort slut. Med kameran och mitt naturintresse 
blev det aldrig sysslolöst, eftersom jag kunde växla mellan att 
meka, fiska och fotografera.
En annan stor händelse detta år, inträffade i början av 
sommaren. En man som tillhörde kyrkan, Sven Ullmark, kom 
då och frågade, om jag ville ha en jordfräs som inte 
fungerade. Han visste, att jag gillade att meka med gamla 
mopeder och allt jag kom över. Jag svarade ja direkt. När han 
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kom med den, lastad i bagaget på sin grågröna Volvo PV, 
sade han, att jag skulle få fem kronor om jag fick igång den. 
Efter någon dag gick den att starta. Den hade en gammal 
sidvetilsmotor på några hästkrafter. Jag satte en plåt bakom 
den, och stående så körde jag omkring i terrängen.
Jag bytte senare bort jordfräsen mot en 2 växlad Puch-moped. 
Det var pappas fiskekompis, Kalle Svärd, som ville ha 
jordfräsen till sin sommarstuga. Han använde den under 
många år sedan, och kanske han använder den än i dag.

Lägret

Sommarens största händelse var, när jag fick fara på 
ungdomslägret Kungsnäsveckan på Lögdö bruk utanför 
Sundsvall. Det var ett ungdomsläger där ledarna var Pelle 
Karlsson och Dan Ekstedt. En kväll kommer det fram en helt 
främmande flicka (jag vet inte vem det var) och säger: Jesus 
har talat till mig, att gå till dig och säga att ”Jesus vill ge dig 
en gåva”. Hon visste inte vem jag var, jag visste att hon inte 
visste hur jag hade det, så jag trodde på henne och svarade: 
”Då kan väl du be för mig. Där och då, hände det ett under! 
Jag blev Andedöpt* och talade i tungor, precis som det står i 
bibeln. 
Det var ett språk som började fylla mig med kraft och lugn. 
Orden bara kom av sig självt på något vis, och jag mötte en 
inre kraft, som gav mig en slags inre resning, där de svåra 
känslorna inte fick så stort utrymme. Jag frågade en av 
ledarna, om han trodde att det skulle fungera när jag kom 
hem, och han svarade: ”det kommer att fungera var du än är, 
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hela livet, om du håller fast vid Jesus”. Det har sedan 
fungerat hela tiden. Visst deppade jag ibland, men styrkan 
som kom när jag bad, var oförklarlig och skön på samma 
gång. Jag kände en visshet om, att nu kunde jag klara skolan 
trots mobbing och förföljelse.

Blod, vuxensvek, Svedlinkjävel och andlig kraft i en enda 
mix

Sommaren 1966 närmade sitt slut, och jag började i skolan 
igen. Det gick bara någon vecka innan det var full fart på 
mina plågoandar. En dag efter en jobbig bussresa till skolan, 
så var det skapligt lugnt. Men i början av de två sista 
timmarna på dagen, (dubbeltimmar utan rast) som var 
teckningstimmar, var det en av mina plågoandar som ”råkade 
gå förbi”, han körde in passarnålen i min skinka med full 
kraft, när jag satt i min bänk. 
Jag satt kvar och kämpade med smärtan och bet ihop, jag 
kände det blev varmt och blodigt, men jag skulle inte visa 
något, så att de fick roligt åt mig. När jag reser mig upp vid 
lektionstidens slut, hade byxorna börjat torkat fast i stolen av 
det torkade blodet. Läraren som sett att jag mådde dåligt 
under lektionen, kom ner till mig och fick se blodet på stolen, 
sade bara att: ”torka ren stolen så inte städerskan ser detta, då 
blir hon sur”. Jag gjorde som han sagt och tänkte att, nu skall 
väl han ta itu med grabbarna, men sedan hände inget mer. 
När jag kom på skolbussen, ropade grabbarna ”sätt dig 
svedelinkjävel” i kör. De ropade detta gång på gång, liknande 
som man skanderar på en hockeymatch.
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Alla grabbar visste då vad som skett, och förstod att jag 
kunde inte sätta mig på grund av smärtan. Bussföraren ropade 
tyst i bussen och jag stod hela vägen hem framme hos 
chauffören. Den grabben som gjort detta, kunde sedan när 
som helst under en lektion, hålla upp passaren mot mig och, 
flinande med en hotande min, uttrycka ett hot.  Han gjorde så 
särskilt om jag räckte upp handen för att svara. När jag tog 
ner handen, lade han bort passaren. Detta pågick under 
merparten av den terminen. Jag kände mig totalt nollställd. 
Jag kunde inte ens glädjas åt, om jag fick vara i fred någon 
dag. Det enda som fick mig att kämpa vidare, var att 
ensamheten byttes ut mot den gemenskap jag kände med Den 
Helige Ande. Det var som att jag hade något som inte de 
hade, något som fick mig att orka med eländet.

På fredagskvällarna under höstarna, så brukade vi lägga ut 
nät för att fånga sik. Vi tog upp näten på lördagsmorgnarna. 
Denna höst så fiskade vi flitigt, för att det fanns gott om sik. 
Jag minns nog detta mest för att vi hade fått hem en ny båt, 
som pappa hade köpt. Det var en stor, men mycket lättrodd 
kölbåt i trä. Den hade tillverkats av en båtbyggare som hette 
Pekka Eilonen, han var en arbetskamrat till pappa sedan tiden 
då Pappa bodde i Loster.

Det var möten på NTO lokalen i Ljusdal. NTO-lokalen var 
nykterhetsföreningens lokal, och den hyrdes av församlingen 
vid större samlingar, eftersom den rymde mer folk än 
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Filadelfiakyrkan. Efter kvällsmötet frågade Roland Berglund 
mig, om jag ville följa med honom och Curt-Erik Persson (de 
tillhörde de äldre ungdomarna i församlingen), samt en tjej i 
deras ålder som hette Febe, till Hudiksvall på Nattmöte. Jag 
visste att där fanns det många ungdomar som trodde på Jesus 
som jag. Det började vid 22 tiden. Glädjen över att han, som 
var vuxen, frågade mig om att följa med var stor, och det 
betydde mycket för mig, (han anade nog hur svårt jag hade 
det och ville glädja mig). Tack Roland och Curt-Erik! Ni 
skall veta, att under resten av min ungdomstid tänkte jag 
många gånger på att ”det finns de som gillar mig också”. 
Nåväl, på hemvägen sladdade bilen när vi passerade 
Gryckesbo, och sedan studsade den mellan snövallarna. En 
mötande bil passerade precis när vi studsade tillbaka på vår 
sida. Vi åkte inte heller över snövallen ner på järnvägen, som 
gick alldeles intill Gamla Hudiksvallsvägen på platsen där vi 
studsade runt. Det blev alldeles tyst i bilen. När den stannat, 
frågade någon: ”hur gick det”? En efter en svarade vi ”med 
mig är det bra”. Bilen, en Opel Olympia eller Kapitän från 
50-talet blev sönderknycklad i alla skärmar, och Roland och 
Curt-Erik hjälptes åt att bryta ut skärmarna, för att vi skulle 
kunna köra hem. Curt-Erik sade på klingande hälsingemål: 
”änglavakt ä bra å ha rä näre behövs, och dä gjordä’re nu”. 

Det var några grabbar som jag kände som höll på med 
amatörradio. Teknikintresserad som jag var, så ville jag pröva 
på. Jag hade tur och hittade en gammal, men mycket bra 
radio, på en auktion för bara några kronor. Berndt som kunde 
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endel om elektronik, hjälpte mig att byta komponenter när 
han kom hem och hälsade på, så att den blev ännu vassare på 
att ta in svaga radiosignaler. Jag byggde en jättestor antenn 
efter en bok, som jag lånat på biblioteket. Antennen bestod av 
en lång tunn koppartråd som var uppspänd under halva taket 
på villan som ett stort nät.
Denna vinter var det DX-Ing som gällde på vinterkvällarna. 
DX-Ing är en hobby som innebär, att man söker och tar 
kontakt med radiostationer från hela världen. Det finns 
många radiostationer, som sänder program på kortvågsradio. 
Det är en sport, att försöka hitta deras sändningar, för att få 
en adress. Sedan skickar man in en rapport, som innehåller 
egna uppgifter vem man är, var man bor och vilken typ av 
radiomottagare man har. Rapporten skall dessutom innehålla 
sändningstid, frekvens, vad programmet hette och vad det 
handlade om. När man sänt in detta, får man efter en tid ett 
s.k. QSL-kort som är ett verifikat på att du hittat just den 
stationen. Jag fick sådana QSL-kort från radiostationer i 
många länder, från alla världsdelar. 
Skolan var som vanligt påfrestande, men jag vet att mitt hem 
och församlingen var det som gjorde att jag kämpade på. Jag 
tror, att även mina ”hobbyn” var en starkt bidragande orsak.

Nästan strypt

Sommarlovet 1967 kom återigen som en befrielse, och vi 
fiskade, badade och plockade mossa. Härliga tider utan 
mobbing, men en söndag var det en grabb i kvarteret som 
såg, när vi kom hem efter en Gudstjänst. Han ropade på mig 
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att jag skulle komma ner till skogskanten, nedanför mitt hem. 
Jag sprang dit med de fina kläder som jag hade haft på mig i 
kyrkan, jag hade en brun läderslips på mig som jag fått i 
julklapp. Han var något år äldre än mig och hade aldrig 
bråkat förut, så jag blev lite förvånad när han började dumma 
sig. Det visade sig, att han ville visa sig tuff inför någon 
kompis, som var på besök hos honom. När han började bråka 
med mig, så drog han åt min slips så hårt han kunde, och 
skrek kyrkjävel åt mig. Sedan minns jag inte så mycket mer. 
Vår granne Runo Nordlund som satt vid sitt köksfönster, såg 
alltihop. Han rusade ut, för han förstod att det hänt något. 
Han fick upp slipsknuten, som satt hårt åtdragen, berättade de 
för mig när jag vaknat till. Mamma och pappa kom dit lagom 
när jag vaknat. När pappa fått klart för sig vad som hänt, 
sprang han ifatt pojken och ledde hem honom till hans pappa. 
De kom senare på eftermiddagen hem till oss, och pojken bad 
om förlåtelse. 
Jag frågar varför han gjorde det och han berättar, att det var 
för att stajla för killen som var på besök. Han menade bara att 
skrämma mig. 
Jag har haft svårt för att ha något kring halsen sedan dess. 
Under många år använde jag helst inte slips, men numer kan 
jag använda slips om det behövs. Strypningskänslan kommer 
bara när det är trångt, om jag t.ex. knäpper översta knappen i 
en för trång skjorta. Jag har förstått att orsaken till att den 
fastnade så hårt åtdragen, var att slipsen var av läder som inte 
glider så lätt.
Denna sommar hände det som många grabbar drömmer om. 
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Min bror Berndt kom flygande i en militär vertolhelikopter, 
och landade på en äng nedanför där vi bodde. Jag kommer 
aldrig att glömma, när jag fick kliva in i helikoptern och titta 
lite. Den var jättestor och framme hos piloterna var det så 
många instrument och mätare, att jag bara stod och stirrade. 
Detta gjorde, att jag för resten av mitt liv alltid önskat att 
kunna flyga helikopter, och det önskar jag fortfarande. Jag 
vet inte om det var detta som gjorde, att Vilgot tog 
flygplanscertifikat, men troligtvis påverkades även han av 
denna spännande upplevelse. 
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En mörk högstadietid och driven till ett livsavslut

Första veckan i Stenhamreskolan fick jag stryk, för att jag 
inte uttalade de svordomar som pojkarna och två flickor 
bestämt, att jag skulle säga. Jag förstod att nu var det inte 
bara mig de mobbade, utan de mobbade också Den Helige 
Ande i mig. Han delade lidandet med mig på något 
förunderligt sätt. När jag gick hem den dagen från skolan, 
grät jag och talade i tungor, ensam för mig själv. Detta fick 
jag göra många gånger senare under min skolgång. Jag 
minns, att ibland när det var riktigt svårt, tänkte jag: ”om inte 
detta med Den helige Ande* är verklighet utan fantasier, så 
funkar det i alla fall”. 

Rånad under pistolhot

En eftermiddag efter skolan, var jag och handlade mjölk åt 
mamma på Björks Livs i Ljusdal. Sedan skulle jag in på 
biblioteket med låneböcker. När jag kom ut ur affären, var 
det en knarkare skulle ha pengar. Han öppnar dörren på en 
svart Volvo PV och säger ”pengarna eller livet”, och riktar en 
pistol mot mig. Jag svarade nekande, pengarna eller livet 
skriker han igen och skjuter ett skott, men träffar inget. Sedan 
åker han iväg med bilen. Jag skyndar mig in på biblioteket 
och kastar in några böcker som jag lånat, sedan cyklade jag 
hem det snabbaste jag kunde.
Mamma och pappa såg att jag var chockad och rädd när jag 
kom hem, och frågade vad som hänt. När jag berättade, 
ringde de polisen som kom och förhörde mig.
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Dagen efter hade polisen gripit mannen. De kom i polisbil 
och hämtade mig, för att jag skulle identifiera honom. Det 
gick till så, att det stod fem män bakom en ruta som man 
kunde se igenom bara från ett håll. Jag pekade ut en av de 
fem männen bakom rutan. Han erkände senare. Tidningen 
Ljusdalsposten skrev om saken, och polisen sade, att det var 
en svårt kriminell person som utfört rånförsöket. Att jag inte 
blev traumatiserad efter detta, utan kunde vara ute lika trygg 
som förut, var det bara förböner som åstadkom. Jag minns att 
i bönegruppen hemma, så bad man. ”Gör Kjell trygg igen”. 
Jag har aldrig varit rädd att vara ensam ute i mörker eller 
någon annanstans efter dessa förböner. Grabbarna i skolan 
hade läst i tidningen om händelsen och när det stod klart för 
dem att det var jag, så skulle de ge mig stryk för att jag inte 
”vände andra kinden till” utan kopplat in polisen som 
”hämnd”. För ”så skulle inte en kristen göra”.

* Du som läser detta och inte är en kristen, du kanske har svårt att förstå 
detta med en inre Gudsgemenskap och Den Helige Ande. Därför önskar 
jag, att också du skall få uppleva, att mitt i det jobbiga i ditt liv, finns 
bibels Gud som vill ha kontakt med dig och kan ge dig den kraft du 
behöver.
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 En av tidningsartiklarna

I skolan började några elever systematiskt att försöka tvinga 
mig till att svära. Jag bara vägrade. Jag kände, att om jag 
gjorde som mina plågoandar sa, så hade jag förlorat det sista 
jag hade, och de skulle vinna. Mina tankar började återigen 
kretsa kring att jag var värdelös, en som man skulle slå på. 
Jag var så van vid att inte någon vuxen brydde sig, att jag inte 
”skvallrade” längre utan led i min ensamhet. 
De vuxna på skolan såg vad som skedde. Att de svek, och 
inte ens stoppade trakasserierna inne i klassrummet, var det 
som smärtade mest. De vuxnas svek,  legaliserade att 
trakassera mig. Vuxna som inte reagerade på min utsatta 
situation, fast de visste, bekräftade bara att det var mig 
det var fel på. Jag kunde bara inte förstå VAD det var för fel. 

Sid   55



Från den tiden minns jag särskilt just detta, att det var känslan 
av övergivenhet, som startade mörka tankar igen. 
Jag bad, men tyckte inte att det hjälpte. Det blev svårt att be 
”böner” på vanligt sätt för orden fanns liksom inte. Ofta så 
frågade jag mig själv och Gud, hur Han kunde tillåta detta att 
ske. Hade inte han all makt? Jag kände att det enda som höll 
mig uppe, var att när det var som svårast i 
mobbingsituationerna, ”liksom flydde jag på något 
förunderligt vis in i en samhörighet med Den Helige Ande. 
Det uppstod en ”kompisrelation” med Anden som var verklig 
inom mig. 
Ibland hände det att Den Helige Ande sade: ”gå en annan väg 
hem”. När jag gjorde det, visade det sig dagen efter, att någon 
av pojkarna frågade: ”varför gick du inte hem i går”? Vi 
väntade på dig, men du får på käften nu i stället. Det blev ofta 
i mindre omfattning, när vi var i korridoren än om vi var 
utomhus. Den Helige Ande gav mig styrka att härda ut. 
Samtidigt, i de stunder när jag fick vara ifred, ifrågasatte jag 
min rätt att existera. Jag var ju värdelös!

Bäste läsare, för att du skall förstå detta med min tro på Gud 
och Den Helige Ande, så försöker jag förklara det så här: Om 
du tänker dig, att du aldrig skulle kunna känna dig trygg, och 
att du alltid måste vara rädd. Samtidigt vet du, att även om 
omvärlden ser vad som sker, så får dina plågoandar skada dig 
utan att det händer något. Då kanske du förstår, att 
situationen för mig var så svår, att ”flykten” in i mig själv var 
mitt enda egna alternativ. Men jag upplevde, att det fanns 
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någon som jag kunde känna gemenskap med, inte bara i 
vardagen, utan även när jag ”avskärmade” mig från 
omvärlden. Jag hade lärt känna den djupa andliga 
gemenskap, som tron på bibelns Gud ger.  I församlingen och 
hemma i familjen var jag välkommen, men inte i skolan. Jag 
trodde, att bara tiden gick så skulle jag klara av detta, för 
svårare kunde det väl inte bli? Min bön förändrades till att jag 
började ”prata” till Jesus, det var som ett samtal med vilken 
som helst. Jag pratade med honom om, att nu måste han bara 
ordna någon som stöttade mig under skoltid, någon som jag 
visste hade med Gud att göra. Svaret på bönen, om att få en 
person som stöttade mig under skoltiden, blev en gammal 
tant. Hon fanns ju redan, fast jag inte fattade vilket stöd hon 
varit och var för mig. Jag förstod det inte förrän Gud visade 
mig det. Anna Hallman, medlem i pingstförsamlingen 
Ljusdal, var en pensionär och ”bönetant” när jag växte upp. 
En såndär glad gammal tant med basker och knut i nacken. 
Hon var min ”förebedjare”, dvs. jag var en person som hon 
ständigt bad för. Hon var barnkär, och gillade att prata med 
barn. Jag lärde känna henne redan när jag var riktigt liten. 
Hon sade, att eftersom jag inte hade någon farmor i livet (hon 
dog före jag föddes), så kunde hon vara min farmor i stället. 
Jag brukade gå till henne på håltimmarna, för att få vara i fred 
en stund från mina plågoandar. En dag, då det varit riktigt 
svårt i skolan, och mobbingen varit alltför tuff, gick jag ner 
till centrum, för att sedan gå till tant Anna. Jag behövde ta 
igen mig efter en ovanligt våldsamt knuff-slag-spark 
situation. Detta hände vårterminen 1968. Jag var helt 
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uppriven inombords. Jag kände en gnagande förtvivlan, med 
ifrågasättande om det var värt att ”tro”, att vara pingstvän, 
när konsekvensen var denna fruktansvärda mobbing. Tant 
Anna hade känt på sig, att ”Kjell hade det svårt” som hon 
uttryckte det. Därför började hon gå mot skolan, med stöd av 
den blå, trehjuliga sparkcykeln. Det var då, utanför 
Skoglunds klädaffär mitt i Ljusdals centrum, som jag mötte 
henne. Redan på långt avstånd, såg jag att hon kom. Ovanför 
hennes huvud såg jag en ljus ring, en skimrande gloria. Jag 
förstod inom mig, att nu var det något speciellt på gång. Jag 
blev helt lugn, och en trygghet fyllde mig. Tant Anna gick 
rakt fram till mig. Jag glömmer aldrig orden hon sade: ”Kjell, 
på min morgonbön talade Gud till mig: ”Gå till Kjell, han 
behöver tröst. Förlåt mig, Kjell, att jag dröjde ett tag, men jag 
har sån värk. Men till slut måste jag gå och tala om för dig, 
att Gud bryr sig om dig”. Sedan tillägger hon: ”Gud har en 
uppgift för dig i framtiden. Nu är jag lugn och nu skall jag gå 
hem igen, nu när jag ser att du klarat dig skapligt i alla fall”. 
Jag följde med tant Anna hem, där tackade vi Gud 
tillsammans och hon bad: ”tack för att jag, som är så gammal, 
får vara en Guds tjänarinna”. Jag tackade för denna hälsning 
som betydde så mycket för mig, och för att Tant Anna var i 
Guds tjänst.

Jag gick den tekniska linjen i högstadiet. På den tiden valde 
man inriktning redan inför 7:an. Jag, som valt teknik, kunde 
inför årskurs 9 välja praktisk eller teoretisk linje. Den 
verkstadslitteratur, som vi då hade i sjunde och åttonde klass, 
har jag nu sett användas i gymnasiets verkstadsutbildning. 
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Mina plågoandar mobbade mig mycket ofta och svårt under 
den här tiden. När jag skriver om detta så kan det uppfattas 
som om det var grovt våld varje dag, det var det naturligtvis 
inte, men det var ständigt något slag, någon knuff eller något 
nedsättande och hånfullt tilltal. Tilltal som Svedelinkjävel, 
pingstvänsjävel, din kristna faan, bögjävel eller stick och dö 
din frälsta hallelulia idiot.

Änglar i arbete

En gång, hände det som inte får hända i en verkstad. Vi 
skulle lära oss att svarva. När läraren hade spänt fast ett 
axelämne i svarvchucken på min svarv, och ställt in det rätta 
varvtalet, gick vi efter ritningen för en sista genomgång. Då 
var det en pojke, som lossade åtdragningen på chuckgreppet 
och ändrade till max varvtal på svarven. När jag och läraren 
gick tillbaka till svarven, sade läraren åt mig att starta 
svarven. Då rusade den upp i 2800 varv/minut, stålaxeln 
lossnade och flög just precis bredvid mig och läraren och in i 
en vägg av rödtegel, där det blev en rejäl grop. Läraren sade, i 
chocktillstånd. Nu hade vi änglavakt! Sedan svor han 
skrikande åt grabbarna, sprang till rektorn som gjorde en 
anmälan till polis och skolkurator. Bara för att de skulle ”se 
till att jag inte skvallrade hur jag hade det” i kommande 
polisförhör, fick jag en omgång ”kompanistryk” när lektionen 
var slut, dvs. misshandel med sparkar och slag, tills jag blev 
liggande i ett dike. Jag lyckades ta mig hem med hjälp av Bo 
Bergman, som stannat kvar på avstånd för att ”se till att jag 
kom hem”. Händelsen med svarven resulterade i, att vi fick 
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en ny verkstadslärare som hette Janne. Han uppmuntrade mig 
så mycket han kunde, men även han hade svårt att hålla styr 
på eleverna. Av polisutredningen blev det nästan inget, 
eftersom ”ingen kom till skada”. Det enda som hände var, att 
polisen och rektorn hade ”allvarliga samtal” med grabben 
som gjort det.

Jag minns speciellt ett tillfälle, när det var extra tufft. 
Mobbarna hade bestämt sig för, att jag skulle ”svära på att 
Jesus och bibeln var lögn”, för det hade en av pojkarnas 
pappor sagt. De slog och sparkade så att jag ramlade i kull. 
Sedan höll de fast armar och ben, medan en satte sig på min 
bröstkorg och tog tag i håret och dunkade mitt huvud i 
marken tills jag blödde i bakhuvudet och han fick blod på 
händerna. Då spottade han mig i ansiktet och skrek, "Skall du 
bloda ner mig din Jävel". De skrek, ”nu kan du ligga där och 
dö". Någon sa, ”tänk om han dör”! Då svarade en av pojkarna 
”Jesus kan väl hjälpa den jäveln", sedan lämnade de mig 
ensam att dö. Hur länge jag låg där eller hur jag kom hem, det 
minns jag inte. Det enda jag vet, det är att jag gick som i 
dimma, och någon stödde mig så jag inte skulle ramla, men 
jag vet inte vem det var. Kanske var det en ängel, för mamma 
sade att jag ”kom hem själv”, (var ensam när jag kom).

Mobbingen gjorde att jag kände att bönesamlingarna i 
kyrkan betydde allt mer för mig. Jag var med på de flesta 
bönesamlingar som fanns, hemma och i kyrkan. Jag gick av 
egen fri vilja, eftersom mamma och pappa aldrig hade tvingat 
mig att gå på möten. De var naturligtvis glada att jag sökte 
tröst i dessa möten, i stället för att till exempel vara ute bland 
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grabbar som sniffade thinner och solution. Sniffning var det 
alla pratade om, när det gällde droger, vilket skapade stor oro 
för deras föräldrar. I en av de bönesamlingar som jag var med 
på, så fick pappas kompis, Ingemar Eriksson, en profetisk 
hälsning* till mig. Så här minns jag, att innehållet var i 
profetian. Det är troligen inte exakta citat, men jag glömmer 
aldrig innehållet. 
”Du skall tjäna mig på en väg som Jag skall visa dig, och du 
skall få se att jag är med dig. Jag vill använda de gåvor jag 
gett dig, i tjänst för mig. Jag skall sända mina änglar som 
beskydd över dig, och låta människor se, att jag har makt att  
beskydda och bevara”. Profetian gav mig en ny framtidsvy, 
jag kanske kunde bli till någon nytta i alla fall, trots att jag 
”ingenting var värd”. Du som läser detta får förlåta, att jag 
hela tiden återkommer till denna känsla av att vara värdelös, 
som jag så hårt drabbats av p.g.a. all mobbing. Den var som 
inbränd i min inre värld. Jag var väl medveten om, att jag 
var en skadad person.  Jag hade formats till en grabb, som 
inte visade några känslor, härdad och misstänksam mot 
alla. 
Jag vill redan nu tala om, att när du läser vidare kommer du 
att se, att denna profetia att blivit uppfylld vid flera tillfällen, 
där jag överlevt som genom ett mirakel.
* För den som inte känner till begreppet ” profetisk hälsning”, så kan jag 
försöka förklara det så här: En profetisk hälsning är, när en person med 
profetisk gåva, uttalar en hälsning från Gud till en annan människa eller 
en grupp av människor. Det upplevs som, att det som sägs till dig tas 
emot och bekräftas i ditt inre, samtidigt som du bara vet att det är en helig 
stund och du bara känner, att det är Gud som talar genom någon.

Sid   61



Messerschmitt och drunkningstillbud

Jag älskade motorer och att skruva. I början av sommaren 
1968 köpte jag grannens Messerschmitt, en motorcykelbil, 
årsmodell 1954. Min granne var Sven Höglund, och han hade 
varit flygare under kriget. Han hade även varit test- och 
uppvisningsflygare åt flygvapnet. En av dåtidens, 30-40 
talets, mest kända svenska militära formationsflygare var 
bröderna Höglund.
Han visade och berättade om testflygningar med 
nytillverkade modeller. Han berättade även om varför han 
slutade att flyga. Han och hans bror hade flugit i formation, 
när han bror störtade och omkom. Sven sade att, det var som 
om allt det roliga med flyg bara försvann. 
Sven och jag var de bästa vänner, trots den stora 
ålderskillnaden. Jag jobbade så mycket jag fick i hans 
snickerifabrik, på kvällar och under sommarloven, Han hade 
konstruerat en maskin som tillverkade kilar till byggen. 
Kilarna skulle användas för att sättas in mellan vägg och 
karm när man monterar fönster och dörrar. Jag fick trimma in 
och jobba med maskinen som han uppfunnit. Det var mycket 
skruvande, men väldigt roligt. För att ändra, bygga färdig och 
justera maskinen, fick jag användning för hela mitt tekniska 
intresse och min begåvning, Man kan fortfarande köpa kilar, 
som tillverkats i den maskinen, från företaget som har den i 
dag. Företaget heter Tallåsen byggkil, om jag är rätt 
underrättad.
Jag åkte med Messerschmitten på gångstigar i skogen, men 
mekade för det mesta med den. I vårt kvarter så bodde det tre 
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poliser. En av dem hette Ove och han talade förmanande om 
för mig, att jag inte fick köra på allmän väg. Det var någon 
granntant som ringde och klagade över att det störde med 
höga farter och högt ljud i kvarteret. Jag lovade Ove och 
pappa att inte köra på allmän väg.
Tidigt på hösten 1968 lekte ett gäng småpojkar i 7-10 
årsåldern på den första tunna isen som frusit till på Lillvika 
nedanför lilla Noresand. Det är där Växnan har sitt utlopp i 
Noreån. Jag körde med min Messerschmitt i skogen på gamla 
körvägar, som numera liknade gångstigar med gräskanter. Jag 
kom dit just som en pojke gick genom isen. De andra 
småpojkarna blev rädda, men jag hoppade ur MC-bilen, och 
lyckades kravla mig ut och få tag i hans hand och dra upp 
honom. Sedan körde jag olagligt på landsvägen till hans hem 
med honom. Jag fick skäll av den andra grannpolisen, för att 
jag körde på allmän väg.  När jag talade om, att jag skjutsade 
hem grabben som var blöt, sade han: ”Gör inte om det, om 
det inte är så viktiga saker. Bra gjort grabben”. Detta 
”beröm” var något som värmde. Jag kände en glädje över, att 
någon som inte var kristen tyckte att jag gjorde något bra. 
Mamman till pojken, kom hem till oss någon dag senare och 
sade tack, med stora tårar i ögonen. 
Hon hade då fått reda på vad som hänt och hur det gått till.

Hat och änglar

Skolan fortsatte som vanligt, men med den skillnaden, att det 
nu var till kroppen nästan fullvuxna grabbar som bråkade. 
Mina plågoandar förstod ganska snart, att de bara behövde slå 
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några slag, för om man slog tillräckligt hårt, så räckte det för 
att jag skulle vika ner mig. 
Grabbarna, som mobbade mig brukade ge mig kompanistryk, 
vilket var lika med misshandel med sparkar och slag tills jag 
blödde eller kräktes.  En dag sa de, att bara för att jag var 
Kristen och svarade på bibelfrågor på lektionen, (återkommer 
senare med mer om detta) skulle de ge mig kompanistryk i 
”Knekarbacken” på hemvägen. Jag var skräckslagen av 
rädsla, för jag förstod att det var något speciellt som skulle 
hända. Det var flera som kom för att säga det samtidigt, och 
jag kände att det låg HAT i luften. Jag har många gånger 
funderat över hur det kan komma sig, att en atmosfär kan 
kännas så tydligt. Hatet ger nog starka signaler, som uppfattas 
av andra som att det är fara som hotar. Vilka är de krafter, 
som driver dessa onda företeelser?  Ja, inte är det några goda 
krafter i alla fall.
Det var under denna känsla av skräck som jag sade till Jesus: 
”Om du inte hjälper mig nu, så jag slipper få 
kompanistryk, då tar jag inte mer för din skull”.  Jag 
menade det jag sa, och jag hade fattat beslutet, att denna gång 
var det upp till Jesus att visa sin makt. Jag vet inte varför, 
men den här gången vägrade jag att smita undan. Jag visste 
att de skulle ta mig förr eller senare ändå, om inte annat när 
jag skulle gå på bron över Noreån, eller kanske nästa dag. 
När jag gick hemåt ser jag grabbarna stå där, men jag bara 
gick. De rörde mig inte, utan bytte sida på vägen så att jag 
kunde gå på min sida. Det hade aldrig hänt förut. Jag fattade 
ingenting.
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Dagen efter kom två grabbar fram och frågade: ”Vilka hade 
du med dig i går, var du så feg så du inte vågade gå hem 
själv”? Jag sade att jag gått ensam, men då blev de arga och 
lovade stryk bara för att jag ljög. Jag fick faktiskt aldrig 
kompanistryk för detta, och inte heller det kompanistryk som 
enbart gällde bibelfrågor på lektionerna.
På tisdagskvällens bönemöte kommer Tant Anna och säger. 
Kjell vad hände då, den dagen?, Gud sade åt mig att be för 
dig! Jag har varit så orolig, men jag kände att oron försvann 
senare på eftermiddagen. Jag berättade förstås, och hon sade 
att jag kunde vara trygg, för hon skulle fortsätta att be för 
mig. Tant Anna levde i samma trygga förvissning om Guds 
förmåga att svara på bön, som mina föräldrar gjorde.
Vid ett senare tillfälle, våren-72, träffade jag en av dessa 
grabbar. Han bad om förlåtelse för allt. Sedan talade han om 
att han förstått, att det var Änglar de sett den där gången i 
”Knekarbacken”, då de skulle spöa mig för att jag svarade på 
kristendomslektionen. Personerna eller änglarna var stora och 
konstigt klädda, liksom i långa ljusa rockar sade han. Han 
berättade, att han förstått att Jesus finns, ”Annars hade du 
aldrig pallat för trycket”. ”Jag tänker mycket på det ibland, 
förlåter du mig"? Jag sade, Visst, jag förlåter, strongt av dig 
att komma. Detta att du kom och pratade, läker många sår 
inom mig. 
Den kvällen och natten var det som om det ljusnade i mitt 
inre, det blev varmt och mjukare, på något sätt, men 
fortfarande kunde jag inte gråta ut.
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Kristendomslektionerna var svåra stunder, för den lärare som 
vi hade var feg. Han vågade inte ens stoppa grabbarnas 
framfart inne på lektionerna. Han hänvisade alla frågor som 
eleverna hade till mig med orden: ”Kjell vet, han är kristen”. 
Detta innebar, att ofta fick jag svara på frågan, för att sedan 
bli mobbad på rasten, för att jag svarat. Läraren visste om 
detta, men brydde sig inte. Han menade att ”du skall stå upp 
för din tro”. Själv så kom han undan de svåra frågorna, 
eftersom eleverna vände sig mot mig i stället för mot honom. 
Det fanns ibland tillfällen, där eleverna ville ställa läraren 
mot väggen, men han gled bara undan med att hänvisa till 
mig. Speciellt minns jag, att detta hände när frågor kom om 
den Helige Ande, och om han fanns, då var det jag som fick 
svara.

N  u, som nästan vuxen, började nya svåra känslor och tankar   
att genereras och registreras inom mig. Mycket mörka tankar 
på maktlöshet och värdelöshet, blandat med känslor av 
hopplöshet, började inta min inre värld. Jag kunde inte längre 
uppleva riktiga känslor, utan blev mer och mer apatisk. Jag 
började hata personerna som var mina plågoandar, och 
fantisera om hämnd     istället för att prata med Den helige   
Ande. Jag visste att det var fel, men det kändes skönt att i 
fantasin kunna hämnas för allt. Allt bara snurrade runt i 
tankar, som ibland resulterade i en uppgivenhet Det spelade 
ingen roll längre, de fick väl hålla på och slå mig då.  Jag var 
ju inte värd något annat ändå.   Jag började ge upp.   
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Repet,  änglar och profetia

Jag minns särskilt en gång, då allt i skolan var pest och 
svårigheterna bara ökade. Det som hände var att några flickor 
började mobba mig, samtidigt som grabbarna höll på. En av 
flickorna föreslog att man skulle klä av mig naken, så att jag 
skulle tvingas gå hem utan kläder. Jag visste att de skulle 
göra det, de menade allvar och skulle genomföra det. Som tur 
var, hann de bara få av mig jackan, tröjan och byxorna, när en 
lärare kom cyklande. Den gången sprang de undan, för 
läraren hoppade av sin cykel och skrek åt dem att: nu slutar ni 
annars kommer jag att slå er gul och blå.
Den dagen när jag kom hem, letade jag fram ett rep och tog 
det med mig,     utan att tala om för mamma vart jag skulle gå  .  
Hon kände nog på sig, att jag mådde väldigt dåligt, för hon 
hade sett hur blåslagen jag var på armarna. Detta var 
resultatet av, att två höll fast mig medan några andra skulle 
”slå ner mina armar” som jag höll som skydd för ansiktet. De 
orkade oftast inte bryta ner dem med en gång, för jag började 
bli vältränad i att hålla för ansiktet. Det värsta var, att de som 
mobbade var så skickliga på att dölja detta för andra. Jag tror 
fortfarande, när jag skriver detta, att det inte var många av de 
ordentliga eleverna på skolan, som visste vad som verkligen 
skedde. De som visste teg, och så här efteråt kan det ha varit 
så, att det kanske var två grupper som höll på utan att veta om 
varandra. En grupp grabbar i min klass och en från andra 
klasser. Jag vet dock, att flera vuxna visste om vad som 
skedde, men de gjorde ingenting. Jag undrar fortfarande, 
varför så många vuxna väljer att ”inte se”! All denna 
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mobbing, osynlig eller helt öppen, men alltid psykiskt och 
fysiskt verklig, hade knäckt mig.
Jag hade bestämt mig för att göra slut på allt. Känslorna sade 
mig, att Gud inte verkade ha makt att stoppa eländet. I 
kontrast mot dessa känslor, fanns det invärtes en liten glädje 
över den tro som jag hade. En glädje över hemmet och 
församlingen.     Samtidigt började ångesten växa över att   
ständigt få utstå sparkar och slag. 
Mina känslor sade en sak, men jag visste egentligen något 
annat. Jag kände och visste, att mina mörka tankar var fel, 
samtidigt som orken att fortsätta inte längre fanns. Alla sår 
och mörka känslor gjorde, att nu var det jag, bara jag, som 
måste göra något radikalt för att få slut på eländet.
Mamma gick efter mig, och stoppade mig med några ord som 
brände sig in i min själ: ”Kjell  ,   du   får   ha mörka tankar, det är   
naturligt i din situation. Jesus förstår dig,     kom så tar vi en dag   
i sänder. Det är snart sommarlov, då får du vila”. Jag följde 
med mamma hem, med repet i handen. När vi kom hem, 
böjde vi knä i bön och jag sade högt till Gud, ”ge mig kraft 
annars så blir det repet”. Jag var slut, helt slut. 

Skolan fortsatte likadant dag efter dag. Ibland, efter att jag 
fått lite stöttning av läraren Janne, var det något bättre, Det 
fysiska våldet hade avtagit i mängd, de hade väl tröttnat och 
Jannes agerande började ge resultat. Orden och hånet fanns 
där desto mera i stället. Janne tog de värsta bråkstakarna och 
samtalade med dem. Då blev det lugnt ett tag, men någon 
form av mobbing var det för det mesta.  Rektorn gled bara 
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fegt undan med orden, ”så farligt är det väl inte”.
Ungdomarna i församlingen hade en ungdomskör. Jag sjöng 
inte så bra, och vid ett tillfälle var det var det en av dem som 
sa det rent ut åt mig. Förmodligen var det avsett som ett 
skämt. Jag, som var svårt nertryck av all mobbing i skolan 
och plågad av alla öppna inre sår jag hade, tog naturligtvis åt 
mig mer än normalt, eftersom jag mindes musiklektionerna i 
skolan. Jag tänkte: ”skall de också börja nu, då skiter jag i 
alltihop”. 
Marta som var sångledare, såg hur ledsen jag blev, och när 
jag sprang ut genom dörren, kom hon springande efter mig. 
Hon ropade, Kjell, Stanna! Men jag stannade inte. Jag bara 
sprang. Jag stannade inte, fast hon ropade igen, jag sprang 
hemåt i affekt, bort! bort! Bort från det smärtsamma. På 
vägen hem fanns landsvägsbron över Noreån. En tanke 
snurrade allt mer, jag ger upp. Just då, när jag står vid 
broräcket och kämpar med dessa mörka tankar, kommer det 
en dam. Det är mörkt ute och jag gråter, så jag ser inte klart. 
Hon stannar på ca 5 meters avstånd och frågar: "Kjell hur är 
det, du tänker väl inte"…. ”Jesus vet hur du har det och 
församlingen älskar dig”. Jag glömmer aldrig de orden! 
De orden gick rakt in i mig Ord, som liksom trängde undan 
allt det mörka, och berörde mig med en värme, som jag inte 
kan förklara. Jag får en frid inombords, som är oförklarlig. 
All storm bara stannar av, och jag skäms över mina tankar. 
Skamsen springer jag hem, utan att kolla vem det var. Jag bad 
om ny kraft, och tackade Gud för att jag fick en hälsning som 
gav FRID. Vem denna dam var som bara dök upp på det 
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viset, där och just då, kan jag inte fatta och förstå. Det kan 
bara ha varit en ängel, eftersom rösten och orden blev till ett 
förvandlande under inom mig. Jag frågade Marta senare, men 
hon hade inte varit där vid bron!

Josef Lado var talare på möten som församlingen hade i 
NTO lokalen, den lokal som senare blev pingstkyrkan i 
Ljusdal. Det var ”stormöten” och fullt med folk. Josef Lado 
hade, om jag minns rätt, suttit många år i fängelse i 
Bulgarien, ett land bakom järnridån under kommunisttiden. 
Där hade han blivit torterad och misshandlad för sin kristna 
tro.
Nu var han i Sverige för att predika och berätta om hur Gud 
kunde göra under.
Direkt efter predikan, började han profetera till någon och 
inbjöd folk till förbön.
Jag minns att jag satt och bad: ”Gud visa mig att du bryr dig 
om mig, jag orkar inte mycket mer, du som hjälpt Josef i 
förföljelsen för sin kristna tro, kan väl också hjälpa mig”! ·
Jag visste, att Josef Lado inget visste om min situation och 
vem jag var. Jag tänkte att, skall jag kunna lita på något, då är 
det han som skall göra det. Plötsligt avbryter han förbönen, 
riktar sin hand mot mig och säger, du där, kom fram. Jag satt 
tre stolar in på 5:e raden framifrån bredvid Tore Turesson, en 
man i församlingen. Han var en trofast vän, som alltid 
uppmuntrade mig på ett kompisaktigt sätt. 
Jag, som efter all mobbing hade en självbild som sade mig, 
att jag var värdelös, utanför, ingenting att vara 

Sid   70



tillsammans med, knäpp, en religiös dåre, en ”svedelink”. 
En person, ”den där som tror på GUD”, som man SKULLE 
slå och sparka på, sabotera och förstöra för, hacka på och 
ha roligt åt. Ständigt tilltalad som ”din Kristna jävel”. 
Jag går fram och böjer knä och han lägger sina händer på 
mig och börjar profetera! Så här minns jag att innehållet var i 
profetian. Det är troligen inte exakta citat men jag glömmer 
aldrig innehållet:
”Så Säger Herren: Jag har sett din situation och hur du har  
det i skolan för min skull. I mina ögon är du värdefull. Ja,  
jag har sett din ensamhet och att du känner dig övergiven.  
JAG har inte övergivit dig, jag har alltid följt det som hänt  
dig. Min ängel är alltid med dig, Jag har utvalt dig. Jag har  
kallat dig till en speciell tjänst, portar skall öppnas för dig.  
Portar som ingen kan stänga”. 
”Jag skall öppna de ointagliga kopparportarna för dig, och 
det skall bli till ett vittnesbörd om min kärlek och 
rättfärdighet. Du skall få se under ske i din vardag, och du 
skall få se hur jag är med dig, när du utför det som jag har  
danat dig till. Jag har kunskap att ge dig i rätt tid, och du  
skall inte oroas för problem som kommer. JAG är den som 
köpt dig och skrivit in ditt namn i livets bok. Jag är den som 
lagt ner de gåvor som du har i dig, jag har danat dig som du 
är. Jag har kallat dig till tjänst i mitt rike. Du skall få se, hur  
min vishet och kunskap kommer till dig, när du behöver den i  
din tjänst för mig. Jag är med dig hur det än ser ut. Jag skall  
öppna portarna för dig, portar som ingen kan öppna utom 
jag, portar som ingen kan stänga utom jag. JAG har 
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kontrollen. Jag har kallat dig till min tjänst”. 
Vilken upplevelse! Tänk att jag, vars självkänsla var absolut 
längst ner i botten, att jag i min situation fick höra något så 
fantastiskt från en tillresande pastor, en person som visste vad 
lida för Jesus var, en person som inte visste något om min 
situation.
När jag reste mig upp från bönen och skulle gå och sätta mig 
fanns det mötesbesökare utifrån som skrattade åt mig och det 
som hänt eftersom de ”visste” att jag inte skulle kunna bli 
något. Jag, den där som alla mobbade och skrattade åt, han 
som haltade svagt och ….
Det fanns nog inte många som fattade vad som hände i den 
stunden, men Tant Anna Hallman och Tant Lilly Svärd kom 
fram till mig efter mötet, och båda sade: ”Kjell, det var 
mäktigt och härligt det där”. Tant Lilly sade på ett mycket 
speciellt sätt, ”nu skall du ta vara på det där, förstår du, för 
när Gud talar, då ska man gömma det i sitt hjärta”. Sedan 
tillägger hon, eller om det var tant Anna, ”det här kommer du 
att bära med dig hela livet”. Och det har jag gjort, hur svårt 
det än har varit. Det är skrivet med en ”självlysande text” i 
mitt inre. När det blir mörkare, då lyser det klarare, särskilt 
orden: ”JAG har kontrollen”

Under det sommarlov som följde, jobbade jag lite, fiskade 
mycket och åkte moppe så det stod härliga till. Jag hade inte 
fyllt 15 år för det fattades någon månad, men jag körde ändå 
som de andra grabbarna i kvarteret. Jag mognade till som 
människa, och började se mig själv som en, som visste att ta 
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för sig när det gällde att meka och fiska. Ibland kom några 
grannar med gräsklippare och mopeder, för att jag skulle laga 
dem. En moppekväll var vi 5-6 grabbar som åkte runt 
planlöst och hade det ganska skönt. När vi åkt runt ett tag så 
kom vi till ett garage, där det satt fyra grabbar och drack öl. 
Jag funderade på att sticka därifrån, men då ropade en kille 
att jag skulle komma in och sätta mig. Jag kände den grabben 
som en hygglig kille, en som inte hade mobbat mig. 
Jag gick in i garaget och satte mig på några bildäck. Det var 
helt tyst och ingen sade något på en lång stund, det enda som 
hördes var en transistorradio med P3. Plötsligt säger en kille: 
”stäng av den där radion, nu skall vi fråga Kjell om viktiga 
saker”. Så frågar han: ”Kjell, du som tror på Gud, varför dog 
hans (=en av killarnas) mamma, fast de bad att hon skulle 
leva?” Jag satt helt överraskad av frågan, men så svarade jag: 
”jag vet inte svaret på det, men jag vet att Bibeln säger, att 
om man ber så skall man få svar”. 
En av grabbarna som suttit tyst sade då: ”Jag vet att mamma 
bad till Jesus innan hon dog, jag vill veta om hon kom till 
himlen, när hon bad till Jesus”. Nu kände jag att jag kunde 
svara. Jag berättade om, att i Bibeln står det, att den som 
åkallar eller ber till Jesus, han skall vara frälst och att den 
som tillhör Jesus kommer till himlen. En av grabbarna sa: 
”vad bra Kjell att du kunde svara, det kändes bra att höra att 
hans mamma kom till himlen. Den kvällen for jag hem, glad 
att fått förtroendet att svara på frågor som de hade, utan ett 
enda ont ord eller uppsåt för att reta mig.
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När jag började 9:an och läste teoretiskteknisk 9:a så orkade 
jag inte längre än till månadsskiftet november – december. 
Jag gick upp till rektorn och slog, med stor frustration, näven 
i hans skrivbord och förklarade, att eftersom de inte kunde 
göra så att jag fick vara i fred, så slutade jag på direkten. Han 
försökte säga något, men mumlade något otydligt om att han 
förstod. Sedan vände han bort sitt högröda ansikte. Då gick 
jag hem.
Den vårterminen var jag på trappstegsfabriken och jobbade 
av och till, röjde parker åt kommun någon vecka, för att 
sedan jobba som hantlangare åt en byggfirma under 
sommaren. Jag höll två murare och en murarlärling med bruk 
och tegel under tre veckor, men sedan kom en äldre 
byggmästare som hette Petrus Englund och sade: ”Vad är det 
för idiot som låter dig jobba så här? Det skall vara två 
hantlangare och du skall göra bruket”. Denne byggmästare 
såg till, att resten av sommaren fick jag jobba mera vettigt 
tillsammans med honom. 
Denna tid var en vilotid för mitt inre. Jag kände ingenting, jag 
var bara invärtes nollställd. Ibland kunde jag inte låta bli att 
fundera på vad som skulle hända med den profetia, som jag 
hört tidigare. Hur skulle det gå till? Jag förstod, att jag måste 
gå klart 9:an först, och sedan gå Bilelektriker eller 
mekanikerskolan för att få ett yrke. Jag gick om 9:an, 
eftersom jag avbrutit studierna, och alltså inte kunnat göra 
något bra resultat. 

Jag tror det var denna sommar som jag i början av augusti 

Sid   74



liftade helt ensam upp till Arjeplog, för att vara med på en 
”arbetsvecka”. Det var en vecka, där kristna ungdomar 
samlades för att sjunga och vittna om Jesus för andra 
människor, men också för att läsa bibeln och be för sina egna 
behov. Denna vecka var lite av ett äventyr. Vi fiskade och 
vandrade några dagar i Peijlekaisefjällen. När vi kom upp till 
toppen på Peijlekajse, så kände jag att naturen var det ställe, 
där jag kunde slappna av och vara nära Gud. Vi fick fiska i en 
tjärn som ägdes av samer. Det fanns gott om röding och 
öring, Jag hade med mig 30 st. rödingar som vägde 
tillsammans ca 22 kg. Dessa fryste jag in och tog med hem 
till Ljusdal.  Det var ett fantastiskt fiske som jag aldrig 
glömmer. Jag liftade med två unga män hemåt. Vi åkte i en 
VW ”bubbla” utan tanklock. Då hände det. Föraren somnade 
till, och vi kom ut i gruset med hjulen på högersidan. Den 
andre fick dock tag i ratten, och tillsammans så styrde de upp 
bilen på asfalten igen. När vi tittade på hjulspåren, såg vi att 
på den plats där bilen kom upp på vägen igen, var det bara 
några meter kvar till en bergvägg (bergskärning). Vi sade, att 
det var tur att någon höll emot, så att föraren inte ryckte till i 
ratten, för då hade nog bilen voltat in i bergväggen. Vi var 
skakade. Sedan vi lugnat oss lite, tackade vi Gud för 
Änglavakt.
Under denna vecka började mina tankar gå i riktning mot, att 
Gud nog kunde och ville använda mig ändå, trots att jag hade 
så dåligt självförtroende och levde med en självbild av att 
vara värdelös.
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Omstart

När jag kom till skolan hösten 1970, hade några av de 
bråkigaste eleverna också fått gå om sitt nionde år, för de 
hade så dåliga studieresultat. Dessa elever fortsatte att mobba 
mig likadant som förut.
Tant Anna sade på ett bönemöte, att hon ”kände på sig” att 
jag skulle få hjälp från oväntat håll. Hon hade bett till Gud 
om, att han skulle hjälpa och beskydda mig, så att de andra 
skulle få se, att de inte kunde hålla på och bråka.
En dag var det mycket turbulent i skolan för att vi hade en 
vikarie. Han kunde inte hålla ordning, och några av mobbarna 
som gick 9:an året förut, kom in i vårt klassrum. Jag hade 
svårare mattekurs, de hade allmänkurs och nu skulle de 
”skrämma skiten ur vikarien” så att han skulle ”veta sin 
plats”. När de kommer in i klassrummet, hoppar en av dem 
på mig och börjar ”puckla på” mig som vanligt. Detta för att 
se hur vikarien skulle reagera. Han kommer förstås ner till 
mig och missförstår situationen, så han skulle kasta ut mig 
också. Han åker på några rejäla smällar av bråkstakarna och 
sedan så ringer han efter polis. 
Vikarien skulle minsann anmäla bråkstakarna och mig, som 
orsakat bråket. Men då tar en av pojkarna som tidigare 
mobbat mig värst (han gick i vår mattekurs), och talar om för 
vikarien att han skulle lämna mig i fred, han sade: ”Kjell är 
oskyldig och är inte med på detta, han har det tufft nog ändå. 
De mobbade honom som de brukar göra”. Jag trodde inte 
mina öron. Men det var en oväntad hjälp, som aldrig hänt 
förut.

Sid   76



Det blev för mig en lektion om kraften i löftet från Gud: ”Jag 
är med dig och kan förändra fiender till din hjälp”. Skolan 
fortsatte som vanligt, men det var för det mesta inte något 
större våld. När något hände, blev det inte en ren misshandel 
utan mera skrik, slag och att man knuffade mig mellan sig, 
utan att jag ramlade. 

Det är speciellt en händelse som jag inte glömmer. Det var i 
korridoren på den då nyare, lågbyggda delen av skolan. Där, i 
korridorerna, fanns det runda pelare som var fristående. Det 
var rast, och några av grabbarna kom för att bråka. De tog 
min pärm, slängde den på golvet som de brukade göra i sjuan 
och åttan, och sparkade den mellan sig. Den gled lätt på 
stengolvet. Jag brydde mig inte, så de ledsnade ganska snart. 
Helt plötsligt kommer två av de fullväxta grabbarna och 
trycker upp min rygg mot en pelare. Det som sedan hände 
måste ha varit planerat i förväg, för allt hände så snabbt. De 
tog tag i mina armar, bröt en arm bakåt runt på var sida om 
pelaren, och höll mig så. Smärtan var nästan outhärdlig, jag 
minns att det svartnade för ögonen av smärta, och jag måste 
bara skrika rakt ut. Sedan kom en liten kille, jag kände inte 
honom, men han gick troligen i sjuan det året. Honom 
tvingade eller ”lärde” de, att ta ett ”polisgrepp” som de 
kallade det. Det innebar, att trycka ner fingrarna hårt, 
uppifrån, framifrån, inåt mot halsen och ner bakom 
nyckelbenet på axeln. Detta hade jag varit med om många 
gånger, men nu, när armarna hölls fast bakåt, blev smärtan så 
svår, att mina ben vek sig. Jag vaknade med att ingen fanns i 
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korridoren, ingen hade stannat, för att se efter hur det var med 
mig. Jag vet att minst en lärare måste ha gått förbi, för han 
var den sista som jag såg komma gående mot mig, och jag 
minns att jag tänkte, att nu slutar det väl, när han kommer. 
Jag har tvekat att berätta om denna händelse, för att inte lära 
ut detta smärtsamma sätt. Jag har förstått, att de som vill veta 
hur dessa grepp skall tas, hittar dem på Internet i alla fall. Jag 
hoppas ändå, att ingen försöker sig på detta. Det som gör 
detta grepp så kränkande, är att det på något vis blir en så 
personligt inåtvänd beröring. Smärtan känns långt in i och 
mot halsen, och upphör inte förrän långt efteråt. ·
Denna misshandel var väl den enskilda händelse från nian, 
som satte det djupaste såret inom mig. Det var nog för att jag 
var helt utlämnad, och utan möjlighet att skydda mig, när 
armarna var fasthållna bakom pelaren. Troligen var det 
väldigt kränkande i 16-års ålder, att jag måste skrika ut 
smärtan, och återigen visa min totala hjälplöshet.
De ”vanliga” slagen och sparkarna brydde jag mig inte längre 
så mycket om. 
Visst gjorde det riktigt ont, men jag var härdad och tacksam 
så länge jag kunde klara lektionerna. Det var några grabbar, 
som gick i 9:an för första gången, som stöttade mig och sa 
ifrån: ”Nu slutar ni och mobba Svedman”. Det var särskilt en 
kille, som heter Tord Idlund, som ofta försökte gå emellan. 
Ofta lyckades han avbryta när det började spåra ur. En annan 
kille, som heter Lennart Ödlund, var tillsammans med mig på 
endel raster. Vi blev de bästa vänner, och har fortfarande en 
personlig och djup trygg kontakt med varandra.
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Jag fick jobb som springgrabb på Skoglunds 
Manufakturaffär. Det var en affär, där man sålde kläder av 
lite högre kvalitet. Det var mest på lördagarna, som jag 
jobbade. Där lärde jag mig, att ta ansvar för leveranser som 
skulle hämtas, packas upp och prickas av. Ivar Skoglund, 
som ägde affären, tyckte att det gick bra och berömde. Jag 
växte som person av detta beröm, jag dög något till. 
En lördag ropade han in mig på kontoret och sade, att han 
inte hann åka till postbanken med pengar som skulle sättas in. 
Han räknade upp 10000 kronor, och sade till mig, att fara 
iväg med dem till postbanken, och att jag inte skulle glömma 
att få med kvitto på insättningen. Jag trodde inte det var sant, 
jag hade aldrig sett så mycket pengar någon gång tidigare. 
Jag var förvånad över, att han vågade lita på mig, att han 
ansåg att jag kunde ta ett sådant ansvar. (10000 kronor 1970-
71 var ca 70000:- i dagens penningvärde, om jag räknat rätt.) 
Jag utförde uppdraget, och när jag lämnade in kvittot säger 
han: ”Kjell, jag visste att jag kunde lita på dig. Du skall veta 
att vi uppskattar ditt jobb och att kunderna ringer och talar 
om hur bra du funkar, när du kommer till dem med varor. Du 
kommer att klara dig bra i livet, om du fortsätter så här”. Så 
fick jag en slant extra som tack. Som du kanske förstår, så var 
denna händelse en oerhörd uppmuntran för mig, och jag 
kände stolthet när jag for hem.

När jag gick ut 9:an, så fick jag och en annan grabb dela på 
ett stipendium, Grönstedska stipendiet. När jag gick fram i 
skolans aula för att hämta det, så var det några burop, men då 
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sade rektorn att vi ger dessa en applåd. Visst var jag väl glad, 
men känslorna kunde liksom inte komma fram i mig. Jag 
visste att det var det finaste man kunde få som avgångselev, 
men troligen så var jag förstörd i mitt känsloliv på något sätt.
När jag kom hem, så satte mamma upp det i finrummet på 
väggen. Nu har jag det hemma på väggen som ett bevis på, 
att Gud hade klarat av att hjälpa mig igenom skoltiden trots 
allt. 
Den sommar som följde, jobbade jag åter igen på byggen 
några veckor, och vissa dagar arbetade jag på 
trappstolsfabriken. Och så fiskade jag, förstås.

Yrkesskoletid 
Jag hade börjat en yrkesutbildning i 
Bilelektriker/bilmekanikerskolan, den kallades för Farmen, 
och var belägen på Gärdeåsen i Ljusdal. Redan 2:a dagen 
kom det ett gäng och skulle nolla in oss ettor i skolan.

Döp han till satan

Flera av grabbarna visste vem jag var, så mig skulle de döpa 
till Satan, för att jag var religiös och det skulle ske i 
urinoaren. Där var det flera ettor som hamnade, men mig höll 
de kvar och skanderade ”Döp han till satan”  ”Döp han till 
satan” medan två grabbar, en i varje ände på rännan skulle 
pinka, så att jag ”döptes” i piss, Just som de skulle till att 
pinka på mig, kom det in ett annat gäng med grabbar, som 
direkt fattade vad som var på gång. Slagsmål uppstod om 
vem som hade rätt att nolla ettor. Under det bråket kom jag 
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loss, och klarade mig undan. Blöt var jag men inte nerpissad, 
vilket kändes som en seger. Annars skulle hela skolan ha fått 
reda på, att ”svedelinken blivit döpt i piss”.

Knivskuren

Det var en tisdag under en håltimme på bilmekanikerskolan, 
mellan kl. 10 och lunch, när det kom fram tre grabbar och 
skulle ”ta mig”. De hotade att ”märka mig för livet”, för att 
jag skulle veta att Jesus inte fanns. Några som var med, var 
samma grabbar som sabbat hela min skoltid. Helt plötsligt så 
drar en av dem upp en kniv och börjar fäkta runt med den. 
Jag rycker upp min arm som skydd och samtidigt blir jag 
vansinnigt arg (en av de ytterst få gånger jag slagit tillbaka) 
och fruktansvärt rädd, för jag förstod att det var allvar. Jag 
hoppar bakåt och då sätter en av de andra grabbarna 
krokbenen för mig. Jag hinner parera för fallet, men inte för 
kniven som ven genom luften, den träffar armen och skär hål 
genom overallen, en tröja och skjortan, kniven rispar ett 3 -4 
cm långt jack på vänster arms insida, strax ovanför 
handleden. Jag skriker och slår en ”rundpall” så hårt jag kan 
och träffar killen på armen så att han tappar kniven. Sedan 
kommer det fler grabbar, som hört bråket och avstyr mera 
bråk. Jag kan fortfarande skönja ett svagt ärr som minne efter 
denna händelse.
En lärare plåstrar om mig men ” vågar inte rapportera” för 
risken finns för repressalier från dessa grabbar. Inte heller jag 
”skvallrade” då jag visste att det bara skulle bli värre. När jag 
kom hem, så frågade mamma: ”har det varit nåt särskilt idag, 
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jag har varit så orolig för dig. Jag har suckat (tyst bön) till 
Gud hela förmiddagen, men efter lunch blev jag lugn”. Jag 
berättade alltihop och vi tackade Gud för att det gått bra.
Denna tisdagskväll så kom tant Anna på bönemötet. Hon går 
direkt fram till mig och säger: ”Kjell, vad har hänt i dag, jag 
har bett om beskydd för dig hela förmiddagen.” Jag berättade 
som det var och när hon såg plåstret sade hon: ”inte undra på 
att jag fick be om änglabeskydd för dig”. Hade det inte 
kommit flera grabbar, tror jag det gått riktigt galet. Killen, 
som hade kniven, var starkt påverkad av droger och thinner. 
Han fick senare lämna skolan pga. detta. 

I Bilmekanikerskolan lärde vi oss att lyfta ur och sätta i 
bilmotorer. En dag så tippade en V8-motor omkull inne i 
motorrummet, medan jag höll i för att styra in den i rätt läge. 
Jag höll emot reflexmässigt, och kände att det hände något 
mellan skulderbladen. Jag åkte in till sjukhuset för 
röntgenundersökning. Efter röntgen kommer Dr Fagerberg-
Norinder ut, och visar på den svartvita röntgenbilden, att en 
kota sitter lite på sned. 
Så frågar hon vad jag gör, och då jag talar om att jag utbildar 
mig till bilmekaniker/-elektriker säger hon: ”det är inget yrke 
du kan utöva efter detta. Det blir omskolning”. Jag kunde inte 
fatta att detta hänt, hur skulle det nu gå med Josef Lado:s 
profetia? Hur skulle Gud kunna använda en ryggskadad? 
Frågorna hopade sig, men samtidigt kändes det skönt att bara 
vara hemma. Äntligen kunde jag lämna denna svåra miljö, 
men jag minns, att jag kände mig som en värdelös krympling 
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både till kropp och till själ. Trots alla svåra känslor hade jag 
vunnit en stor seger: de hade aldrig fått mig att svära eller 
avsäga mig min tro!!

Jag hade svår värk, men började praktisera i församlingen 
vårvintern 1970, tillsammans med Hugo Lindgren som var 
evangelist. Han blev senare Japanmissionär och pastor i 
Edsbyn. Att jobba som evangelist, innebär att man sprider 
evangeliet (det glada budskapet) om Jesus Kristus till 
medmänniskorna. 
Gotthard Dahlbergs var då pastor i församlingen, och vi var 
aktiva under hans ledning. Många bad för mig, att min 
ryggvärk skulle försvinna, och att ryggen skulle läkas, men 
inget hände.
Min praktik i Pingstkyrkan Ljusdal gav mig en tid, då jag 
kunde ”slicka mina sår”, och börja tänka på nästa steg. Jag 
hade ett långt samtal med Pastor Gotthard Dahlberg, där han 
lyssnade till enstaka händelser som jag berättade, sedan sade 
han så här: ”Det är hemskt att höra detta, och att det får 
förekomma. Jag visste inte att du har haft det så svårt. En 
dag, när alla sår är läkta, kommer du att se bakåt på denna tid 
i ditt liv, där Jesus bli stor, och många andra får ta del i vad 
som en Gudsgemenskap kan innebära i svåra situationer”. 
Sedan bad vi tillsammans och han bad denna korta bön: 
”Gud, gör så att såren läker, och att du förvandlar detta till en 
styrka hos Kjell, i Jesu namn amen”. Jag minns att det hände 
något inombords, men förstod inte vad. Jag hade svårt att se, 
hur Jesus skulle bli stor, när denna skoltid egentligen bara var 
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ett enda elände. Så kändes det då, men bönen om att det 
skulle förvandlas till styrka, gillade jag. 

Helad

Någon dag senare, kom Per-Evert Olliggård, som då var 
nyfrälst, till mig och ville, att vi skulle åka på 
Nyhemsveckan. Vi åkte, och när vi väl var där, kunde jag inte 
sitta i bänkarna. Inte heller kunde jag ligga i tältet för att 
sova, på grund av värken mellan skulderbladen. En kväll, 
säger Per-Evert, ”men Kjell, du som tror på Gud, varför går 
du inte fram, så att dom ber för dig”? 
Jag skämdes, jag som var en kristen sedan länge. Det kändes, 
som om att jag inte hade tillräckligt med tro för att det skulle 
ske något. Men så tyckte jag, att för hans skull, han som var 
nyfrälst, så går jag väl fram så de får be för mig. Jag går fram 
efter inbjudan i kvällsmötet. Ingen kommer och lägger 
händerna på mig, så jag böjde knä lite på sidan om, uppe på 
estraden där det var mycket folk som ville ha förbön. Mot 
slutet av förbönsstunden, när de flesta rest sig upp, kom det 
en man och säger: ”men här ligger en till på knä”. Han bad en 
bön för mig, men inget hände. 
Jag går ner och sedan till tältet där vi skulle sova. Per-Evert 
frågade om jag blev frisk och jag visste inte hur jag skulle 
svara. Jag svarade något i stil med, det blir jag när Gud vill. 
Vi lade oss att sova. Jag vaknade av att Per-Evert väckte mig 
med orden: ”Kjell Vakna! bibelstudiet börjar snart, klockan 
är mycket”. Helt plötsligt, när vi sitter på bibelstudiet, stirrar 
Per-Evert på mig och säger, ”men Kjell, du är helad! Du har 
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sovit hela natten, du sitter ju här! Har du inte ont”? Jag 
svarade: ”det känns så, vi får se hur det blir”. 
På kvällen, tackade vi Gud, för att jag var bättre, och att jag 
skulle få vara frisk även framöver. När vi kom hem tillbaka 
till Ljusdal, fortsatte jag att praktisera i församlingen. Sedan 
dess har jag aldrig haft problem mellan skulderbladen, och 
när jag gör ett återbesök hos Dr, Fagerberg-Norinder, känner 
hon på kotan med fingrarna och säger, vad har hänt, den 
ligger bra, och jag som skulle skicka dig till Hudiksvall. Jag 
berättade vad som hänt och hon svarar, något i stil med, ”jag 
har sett under förr, men inte så fysiska”. I och med detta fick 
jag lära mig, att GUD KAN! Och GUD GÖR!

En dag kom vår pastor, Gotthard Dalberg, till Hugo Lindgren 
och mig för att fråga om vi ville följa med till en man, som 
önskade själavårdssamtal. Vi svarade att det kunde vi göra Vi 
började med att be för mannen, och förberedde besöket i bön 
innan vi åkte iväg. Pappa, som kände mannen följde också 
med den kvällen.
När vi kom in i hemmet hos mannen, sade han med hög röst, 
”Jag vill bli fri spritbegäret, hjälp mig”! Vi visste att han 
hade supit bort sin familj, hela sin gård och allt han hade. Vi 
började be för mannen, han kastade sig på golvet och började 
vrida sig jämrande och skrikande att vi skulle gå, han skrek, 
”lämna mig i fred! -lämna mig i fred”! Då befallde GD och 
HL, bestämt och tydligt, de orena andarna att lämna mannen i 
Jesu namn. Han blev liggande helt stilla, och sedan började 
han gråta. Vi tackade Gud för hans stora makt. Sedan den 
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dagen var mannen helt fri från spriten. Nu hade jag fått se, att 
Gud kan befria en människa som är bunden av spritbegär. 
Därmed borde han också kunna ge mig den hjälp som 
behövdes, för att hela min trasiga och såriga själ.

Under tiden som jag praktiserade i pingstförsamlingen i 
Ljusdal, hade jag fått tid för att gå igenom ett yrkesvalstest i 
Gävle, för att utreda vilket yrke som passade mig som 
”ryggskadad”. Testet visade på en teknisk 
problemlösarbegåvning, med riktigt bra resultat. Jag hade fått 
”papper” på att jag inte var dum i huvudet. Detta var något 
jag brottats med under hela skoltiden. Jag hade ju under alltid 
fått höra: ”din jävla kristna idiot”, ibland flera gånger om 
dagen. Nu kunde jag bara sträcka på mig, och dumpa denna 
mörka börda.
Jag fick erbjudande om, att få gå med ams-bidrag på en 4 årig 
teoretisk-teknisk yrkesutbildning för konstruktörer, på en 
skola i Gävle. Jag hade bara att komma in med ansökningar 
till höstens kurser. När jag kontaktade skolan inför 
höstterminen, fick jag besked om att det var fullt i 
intagningen för året. Jag skulle få vänta till nästa års 
elevintag.

Det jag skall berätta nu, är jag inte riktigt säker på vilken 
sommar det var.
På somrarna brukade pingstförsamlingen ha tältmöten mitt i 
centrala Ljusdal, på det stora Riotorget. Det är där 
kommunalhuset nu ligger. Det var tältmöten också denna 
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sommar på Riotorget. Om jag minns rätt, så var det Pastor 
Helge Dahlberg som var talare i dessa möten, och jag 
upplevde en Gudsnärvaro som var speciell. En kväll kommer 
det in en ”a-lagare”, som var stökig. Han går förbi oss på de 
bakre raderna, och sätter sig närmast mittgången, vid nedersta 
stora tältmasten. Helt överraskad ser jag hur han mitt i 
predikan rusar upp, stegar framåt mot talarstolen och ropa: 
”Jag skall ta dig din…”. Då räcker pastor Helge Dahlberg ut 
sin hand, och säger med bestämd röst: ”sitt ner i Jesu namn” . 
Mannen nästan rasar ihop på första bänken, och blir sittande 
stel och stilla tills mötet är slut. Jag går fram av nyfikenhet, 
för att se vad som skall hända, när Helge D kommer ner till 
mannen efter mötet. Mannen frågar i bedjande ton: ”får jag 
gå nu”? Helge D svarar: ”ja, i Jesu namn så får du gå”! 
Mannen reser sig upp och står helt stilla. Förundrad säger han 
högt och tydligt, som till sig själv, ”jag kunde inte röra mig, 
vad var det här?” Det var Guds kraft, svarade Helge D. Då 
går mannen ut ur tältet, helt lugnt.
Jag noterade noga, att mannen inte kunde vara våldsam. Tänk 
om jag hade kunnat göra likadant mot dem som mobbat mig. 
Denna händelse berättade jag, vid det förhör som jag utsattes 
för, när jag vägrade vapen inför militärtjänstgöringen. Om jag 
minns, så hänvisar jag till denna händelse när jag i förhöret 
fick frågan: ”Vad skulle du göra om din söndagsskoleklass 
blir hotad av en man med vapen”? Jag svarade då att: ”Jag 
tror att Gud har makt att ta hand om den situationen”, och det 
står nog så i rapporten.
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En omvälvande Söråkerstid.

Praktiktiden var slut, och jag måste ha ett jobb. Det var att gå 
till arbetsförmedlingen i Ljusdal. Svaret blev, att jag kunde 
åka till Gullfibers stora lagerutbyggnad i Söråker och jobba 
som truckförare. Truckförarutbildningen skulle jag få första 
veckan jag kom dit. I augusti månad satte jag mig på 
mopeden och åkte iväg de 17 milen till Söråker. Där fanns 
också min bror Vilgot. Han var evangelist i församlingen där.

En eftermiddag i februari 1972, så jobbade jag extraskift 
med utlastning av Gullfiber, och skulle handlasta upp några 
rullar från golvet på en SJ -pall, när en ”Vägg” (trave) av 
Gullfiberrullar på det stora lagret rasade över mig. Jag 
hamnade i en liten vinkel mellan trucken och golvet. Ovanför 
mig fanns tonvis med Gullfiberrullar. Varje rulle vägde mer 
än 20 kg. Jag var helt oskadd, när de efter en lång stund lastat 
bort allt isoleringsmaterial. 
”Vilken Änglavakt”, sa man. Alla stod undrande och 
frågade varandra, hur kunde det komma sig, att rullarna inte 
kommit på mig? Varför krossades jag inte? Jag fick den 
gången en stark känsla av, att det som hänt, var ett under. Det 
talades länge om detta, och nya instruktioner för att förhindra 
liknande tillbud skapades. Mina tankar började cirkla alltmer 
kring, varför Gud grep in med änglabeskydd, och varför det 
hände mig.
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Handen

På vår lediga tid var vi ute i skog och mark. Jag, min bror 
Vilgot och en man som nyligen blivit en kristen. Han hette 
Sten Eriksson och var från Härnösand. Vi var ute och kollade 
på naturen. Sten ville visa oss en sevärd natur med ett högt 
vattenfall. Han visade vägen till Västanåfallet som ligger 
efter vägen till Viksjö. Vi vandrade på stigen som gick upp 
till fallkrönet, för att se fallet och utsikten uppifrån. Jag gick 
ut, ovanför fallkrönet och skulle över till andra sidan, när jag 
halkade på den hala algbeväxta stenhällan, och följde med 
strömmen utför och över krönet som vattnet forsade över.
Jag förstod, att NU var det slut. Jag minns, att jag ropade på 
mamma och sedan på Jesus. Då var det som om en hand 
förde mig in under fallinjen, in på en smal klippavsats. Där 
stod jag och hörde Vilgot skrika, KJELL! KJELL! Sedan 
kom Vilgot och Sten över till den sidan som jag var närmast. 
De såg mig inte först, men de hörde mig svara. När de 
kommit ner till min nivå, såg de att jag stod på en 
klippavsats. Jag ville inte att de skulle ringa efter hjälp, utan 
jag hoppade in mot den avsats, som de stod på. Där tog de 
emot mig.
Vi skickade sedan en träkäpp utför fallet, på samma ställe 
som jag halkade, och den passerade hyllan med mer än en 
meter ut och ca 2 meter sidledes. Handen hade fört mig 2 
meter sida och 1 meter in. Sten Eriksson sade; ”att änglar 
finns, det vet jag nu”.
Jag blev nog lite chockad, för i flera nätter efteråt, upplevde 
jag känslan av att glida utför ett stup. Jag kan än i dag, när jag 
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tänker på händelsen, känna hur handen förde mig in mot 
avsatsen. Känslan är så tydlig, det kan beskrivas som när 
någon grabbar tag och håller i stadigt i skuldrorna med en 
stor jättehand. Det känns, att det finns trygghet och omsorg i 
denna kraftiga beröring. Jag hittar inte någon bättre 
beskrivning. Och jag glömmer aldrig denna känsla. Några 
månader efter händelsen vid Västanåfallet, var evangelist 
Roger Berg och jag på bilresa från Sundsvall till Söråker, när 
bilen kom i sladd. Den snurrade runt, men kom tillbaka i vår 
körbana, precis innan vi mötte en långtradare. Roger sade att; 
”det var en Hand tog tag i bilen och förde den tillbaka, för jag 
kunde inget göra”. Han vittnade senare om detta som ett 
tacksägelseämne på ett möte.
( Jag träffade Roger Berg i Örnsköldsvik för bara några 
månader sedan, och då samtalade vi om detta. Han sade ”då 
Kjell, var vi med om ett riktigt under”. Han kan inte heller 
glömma denna händelse, fast det är så många år sedan.) 
Jag började fundera på varför Gud lät mig leva. Jag minns, att 
en tid efter detta bad jag ofta: ”Gud, ge mig en orsak till 
varför jag lever”!
Jag fick bönesvar bara någon vecka efter mina frågande 
böner. På ett möte så profeterade Violet Wikström från 
Härnösand över mig och sade, ”Så säger Herren, Jag har talat 
om för dig om portarna som jag skall öppna, fortsätt att vara 
mig trogen, jag har kallat dig till tjänst”. Hon visste inget om 
Josef Lado:s profetia något år tidigare. Jag kände att Gud 
hade kontrollen. Jag visste att Guds änglar var aktiva, utsända 
för att beskydda mig. 
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När jag fyllde 18 år, så hade jag planerat att köra upp som 
privatist på Vägverket i Sundsvall så snart som möjligt. Jag 
hade övningskört med Pastor Wikström i hans högerstyrda 
Saab V4. Den hade han, eftersom han även jobbade som 
lantbrevbärare för att försörja sig och familjen, och ändå 
kunna vara pastor i små församlingar.
När jag kom till besiktningsmannen på Vägverket för att köra 
upp, använde vi denna högerstyrda Saab. Besiktningsmannen 
sätter sig i det vänstra framsätet och ser tveksam ut. När vi 
åkt en bit, avslutar han det hela med att ”det går inte bra det 
här, du håller för långt ut i mitten av vägen”. Jag var kuggad. 
Jag beställde en ny tid så snart det gick. När jag skulle köra 
upp denna gång, hade jag inte haft tillfälle att övningsköra 
under tiden mellan förra försöket och detta. Det enda jag 
körde var från Söråker och in till denna uppkörning med 
samma bil. Denna gång var det en annan besiktningsman som 
åkte med. När vi åkt en bit, såg jag blinkljusen från en 
ambulans spegla sig i ett skyltfönster, när vi närmade oss 
korsningen före där nuvarande E14 och E 4 möts. Jag 
tvärbromsade, så att besiktningsmannen flyger fram mot 
instrumentbrädan och tar emot sig med händerna. 
Ambulansen passerar med hög fart, alldeles framför vår bil.  
Besiktningsmannen sa ”mycket bra, mycket bra, jag såg den
inte, men du var uppmärksam”. Sedan körde vi vidare, och 
när vi kom tillbaka till vägverkets lokaler säger han: ”Jag 
förstår varför du blev kuggad förra gången, jag ser på 
protokollet att det var en besiktningsman, som troligen aldrig 
åkt högerstyrd bil förut. Nu är du klar och kommer att få ditt 
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körkort”.
Nu hade jag körkortet, och bara veckan efteråt, köpte jag en 
Opel Rekord 1700 av 1962 års modell. Den köpte jag av en 
farbror, som hette Arthur Svärd och tillhörde församlingen 
hemma i Ljusdal.

En morgon vid sextiden, när jag kom hem efter nattskiftet, 
låg Vilgot på soffan i köket. Han var lika påklädd som han 
var, när jag åkte hemifrån vid 22 tiden på kvällen före. Jag 
frågade om han var sjuk, men han svarade; ”jag kommer att 
ligga här och be, tills någon kommer med en älgstek”. Jag 
tänkte, att nu har brorsan blivit knäpp.  Jag gick och lade mig. 
När jag vaknade kl.13. låg Vilgot kvar. Jag lagade mat till oss 
båda. Vilgot ville inte äta, utan svarade med: ”jag fastar”. 
Jag förstod att det var något speciellt, och frågade varför: Han 
svarade, att han ville veta från Gud, om han skulle sluta som 
evangelist eller fortsätta. Han berättade, att han ”lagt ut en 
ulltuss” (symboliskt efter bilden från ett ställe i bibeln, 
Domarboken 6:37-38, där en man som hette Gideon frågar 
Gud om ett tecken). Vilgots ”ulltuss” var, att någon skulle 
komma med en älgstek till honom i lägenheten. 
Jag åt upp maten och for iväg till jobbet. När jag kom hem 
vid 22.30 tiden, så låg han kvar på soffan. Jag blev orolig, 
och ringde hem till mamma och berättade. Hon svarade: ”Se 
till att han dricker vatten, och hälsa att vi ber till Gud för 
honom här hemma”. 
Jag pratade med Vilgot, och han berättade att han drack 
vatten som man skulle då man fastar. Jag gick och lade mig 
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för att sova den lördagskvällen, med stor oro för brorsan. Jag 
vaknade tidigt på söndagsmorgonen av, att någon bankade på 
kapelldörren en trappa ner. När jag skulle springa ner och 
öppna, passerade jag köket, och då såg jag Vilgot ligga kvar 
på soffan. Jag sprang ner och öppnade. Där stod en storväxt 
man, som frågade om Vilgot var hemma. Jag svarade 
jakande, och han följde med upp.
När han kom in i köket, satt Vilgot på soffkanten. Mannen 
sade: ”förlåt mig Vilgot, men jag har inte kunnat sova på två 
dygn, för Gud har sagt att jag skall fara till dig med en 
älgstek, och nu är jag här”. Mannen, som hette Sjödin, 
berättade att han först inte förstått att Gud talade till honom, 
och att han sedan inte vågade göra bort sig. Men nu orkade 
han inte vara olydig längre. Jag kommer aldrig att glömma 
Vilgots svar på mannens tal. Han sa; ”du skall veta att du har 
gått Guds ärende nu, jag har inte heller sovit de sista 
nätterna”. Sedan berättar Vilgot varför detta skedde. Glädjen 
var stor när de båda bad och tackade Gud tillsammans, medan 
jag bara observerade vad som hände.  Jag hade sett ett under 
ske, Gud svarade på bön och gav uppdrag till någon!
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Nästa steg i livet.

Jag hade känt och förstått att jag nu måste ta nästa steg i 
livet. Jag for till bibelskolan i Örnsköldsvik. Jag kände tydligt 
i mitt inre, att Gud kallade mig till tjänst på något sätt. I ett av 
vittnesbörden, var det en kille som var från byn Myra i 
Delsbo som skulle upp och vittna (berätta om en händelse där 
Gud har hjälp till) för första gången. . Han hette Hasse 
Hansson, och berättade så här på sin Delsbodialekt: ”Vi var 
ute å körde PV:n vi, vi va på hemväg te Delsbo vi en natt, 
från möten i Gävle. Öljelampa börje å lysa på instrumentbräa, 
å vi hadde ingen ölja mä oss heller. Men då sa nån, att vi ber 
att i nästa gål dä lyser, så skarom ha ölja hemma. Så köm vi 
te en gål däre lyste, ovvaför Söderhamn nårst. Vi stanna te, å 
rengde på dörklöcka vi, å då vare en gubbe som öppna å köm 
ut i långkalsöngan. Å trore eller in´t, men han hadde dan före 
köft hem ölja så vi feck te motorn. Ja tytjte att, va vi på ett 
Gudsuppdra så får han fäl ordnene för oss. Dä ä viktit me ölja 
i både motor å lampa så en inte bli stående när Jesus kaller 
öss hem. Amen.”
Publiken skrattade så hela kyrkan nästan gungade. Men det 
var en man, som registrerade noga vad Hasse egentligen 
berättade. Han vittnade senare om ett bönesvar, som bestod i 
Gud kan ordna så att materiella saker finns på rätt plats för 
sina barn, som tror barnsligt på att Gud KAN! När jag 
samtalade med den personen senare, bekräftade han att Gud 
hade visat för honom, att tro enkelt som ett barn är det som 
Gud vill. Vi hade båda fattat, att ingenting är omöjligt att 
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ordna för Gud. Där på bibelskolan fick jag se flera under, 
som verkligen fick mig att förstå Guds makt.

Jag led av svåra minnesbilder från min skoltid, och hade 
svårt för att se mig själv som en värdefull person. Jag led av 
svåra mindervärdighetskomplex. Inte kunde väl jag …. Men 
utåt var jag den, som kunde det mesta om teknik och bilar. 
Gud talade till mig så att jag förstod, att inuti var det en sak, 
och utåt var det en mask jag visade. Jag kände mig falsk som 
inte sade sanningen, när någon frågade hur jag mådde. 
En eftermiddag hade pastor Sven O Svensson från Örebro ett 
bibelstudium om ”hela människan”. Det gick ut på att Gud 
förvandlar och helar, inte bara Anden och kroppen utan även 
själens sår. För att detta skulle kunna ske, måste man ”lägga 
ner det som smärtar vid korset”, vilket betyder att man talar 
ut inför Gud i bön om det som finns inom en. 
Det blev som en storm inom mig. Skulle allt jag förträngt av 
mobbing och elände rivas upp igen? ”Aldrig”, sa jag till mig 
själv, ”det orkar jag inte”. Jag upptäckte ett område i mitt 
inre, som var fyllt av en slags känslomässig bitterhet. Eller 
det kanske mera var som en skorpa av ”känsloförbjudenhet”, 
som låste allt inom ett skal av skamkänsla över att ha varit ett 
mobboffer. Det var något som ingen skulle få veta. 
Där och då talade Gud. En man som jag inte känner, jag vet 
att han inte visste något om mig, frambär ett budskap till mig. 
Jag minns inte allt i profetian, men d  et började så här,   ”  mitt   
barn, du som lidit hela skoltiden för min skull, jag har sett  
och vet om, att du lidit svårt för att du tror på mig”  .   Orden,   
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som sedan följde, förklarade hur Gud har sett mitt elände  
och mitt lidande för Hans skull, att det som hänt mig, var  
upptecknat i en bok i Himlen, och att Hans änglar skulle  
vara med mig i de svårigheter som låg framför. 
Jag kände att hela detta skal liksom smälte bort, det försvann 
i en stor värme och frid. Jag fick känslan av att vara hel 
inombords, för första gången i mitt medvetna liv. Jag   kände   
mig värdefull, användbar, utvecklingsbar. Jag kände mig som 
en som kunde tjäna GUD!
Dessa positiva varma känslor hade jag aldrig känt på detta 
djupa sätt förut.
En kväll, strax efter denna upplevelse, uppmanades jag av en 
pastor att vara med i förbönen för några som gått fram i 
eftermötet. Då hände det som jag då, bara en gång tidigare 
varit med om, och som jag än i dag inte förstår hur det 
fungerar. Kraft strömmade genom mig till den jag bad för. 
Jag kände värme och frid flöda igenom mig, till den som jag 
bad för, på samma sätt som det står i bibeln. Personen sade av 
spontan glädje, ”kände du vilken värme som kom, jag har fått 
möta Gud i kväll”.
Jag var användbar för Gud! Jag kunde inte sluta att smaka på 
orden, jag var användbar! Användbar! Jag förstod att det 
skulle ta tid att läka alla sår inom mig, men samtidigt så 
kände jag, att nu hade läkningsprocessen börjat. Bitterhetens, 
eller mera skammens och de mörka minnenas svidande gift, 
var på väg att lämna mig.
En direkt bekräftelse på att Gud ville använda mig var, att 
under veckan som följde, efter det att jag kommit hem till 
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Söråker, kom pastor Gustav Vikström från Härnösand på 
besök. Han och hans fru Violet hade varit på bön i någon by. 
Under bönen talade Gud om för Gustav, att han skulle åka till 
mig med hälsningen, att Kaggeholm Folkhögskola på Ekerö 
var nästa plats för mig.
Jag visste redan detta inom mig, men hade inte talat om det 
med någon, för jag vågade inte tro på det själv. Nu 
bekräftades det genom Vikströms. Tänk att Gud skickade 
sina tjänare ända till Söråker, från ett bönemöte i en by 
utanför Stigsjö, för att ge mig denna hälsning. Att de for hela 
vägen bara för min skull, var stort. Violet sade: ”Jag ringer 
och ordnar för dig så att du kommer in, fast skolan redan 
börjat”. 
Jag kände det, som om jag skulle ge upp mitt tekniska 
intresse, men förstod att Gud skulle vara med i detta. Jag 
skickade alltså in alla ansökningshandlingar, och kom in på 
Fritidspedagogutbildningen, med inriktning på både 
kommunal och församlingsanställning. Arbetsförmedlingen 
ordnade, att jag fick denna utbildning betald av Ams istället 
för utbildningen i Gävle.

Till Stockholm, fri som en fågel, för ett nytt kapitel i mitt 
liv

Allt ordnades i snabb takt, och jag flyttade ner till Ekerö 
utanför Stockholm. När jag kör ner i min egen bil, tänker jag 
så här. ”Egen bil, fri som fågeln, bort från allt det jobbiga, nu 
börjar jag ett nytt kapitel i mitt liv”. Jag ber till Gud att allt 
skall gå bra, och att jag inte skulle hamna i svårigheter. 
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Kasettbanspelaren i bilen, en Philips med HiFi ljud som jag 
hade köpt, spelade Pelle Karlssons sånger. En ny tid hade 
börjat! Det var stort, jag var inte knäpp! Jag kände att det 
fanns en framtid som låg framför. 
Visst hade jag mött någon snygg flicka då och då, men inget 
som var allvarligt, eftersom mitt självförtroende var så svårt 
skadat.  Den sista knäcken på det området var, när en flicka 
som var ”tillsammans” med mig, samtidigt sällskapade med 
en annan kille i smyg. Detta gjorde, att jag inte kunde lita på 
någon. Jag misstänkte allt och alla. 
Så här efteråt kan jag se och förstå, att mobbingen hade 
skadat mig så svårt, att jag var känslomässigt och 
relationsmässigt handikappad.  Trots upplevelserna på 
bibelskolan i Örnsköldsvik, var det nästan som ett fängelse 
som jag stängde in mig i. Detta för att inte bli mer skadad av 
någon som hånade, svek eller sårade mig. Jag vågade inte 
heller tro på, att någon skulle gilla mig, Det var en sak, att 
inte behöva älta det mörka som varit. Det var en helt annan 
sak, att lita på någon. Jag såg alltså mig själv som en 
relationsmässigt störd person, som inte vågade lita på någon. 
Mitt skydd var att ha gemenskap på ett allmänt vardagligt 
plan, som inte engagerade några djupare känslor. 

Det hade gått så långt, att varje gång när en kompis sade att 
”jag kommer och hämtar dig så åker vi till stan”, så tänkte 
jag: ”det är det bra om han kommer, och om inte så struntar 
jag i det”. Det var ett sätt att i förväg skapa en begränsning 
och ett skydd, för att kunna intala mig själv om att jag nog 
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fattade fel, och på så sätt inte bli besviken av en sviken 
förväntan på något roligt. Det hände flera gånger, att jag lät 
överraskad, när den som lovat komma, verkligen kom, Jag 
fick då frågan: ”du låter överraskad, hade du inte fattat att jag 
skulle komma”?
När jag kom till Kaggeholm, hade jag lovat Gud att ”inte se 
till någon flicka”, utan att Han fick ordna det, om det var 
efter Guds vilja. Jag hade bett om, att Gud skulle göra ett 
under i mitt sinne och minne, så att jag inte betedde mig 
konstigt misstänksamt mot alla.

Gittan

Efter en tid på skolan, möter jag en riktig pangbrud, Gittan, 
den som var snyggast av dem alla. Den flicka som grabbarna 
använde orden ”läckrast och snyggast om. Det var henne som 
de pratade om i dagrummet på kvällarna. Denna böna, som 
grabbarna på logementet pratade om att ”den tjejen var värd 
att satsa på”, hon som pratade och var kompis med alla, både 
killar och tjejer. 
I min värld var det fullständigt omöjligt att ens kunna tro, att 
en sån tjej som alla grabbarna önskade sig, skulle välja mig. 
Det fanns andra flickor som var intresserade av mig, men jag 
vågade inte engagera mig med dem. Jag led fortfarande av 
mina inre minneskomplex.
Lite senare på hösten skulle vi åka på sångarresa upp till 
Örnsköldsvik. Gittan sätter sig bredvid mig i bussen och 
börjar prata. Jag trodde det inte var sant. Nu Kjell tänkte jag, 
nu måste du ha järnkoll. Du får inte, du kan inte, du skall inte, 
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för det slutar bara med mera sår. Det orkar du inte med, Kjell. 

Visst hade vi pratat lite tidigare också, och nog kände jag 
redan då, att det var något på gång, men nu blev det så 
allvarligt, att jag blev rädd, rädd för att avslöja hur jag var, 
mina tidigare erfarenheter och mitt egentliga inre. Jag tänkte: 
Jag gör en överenskommelse med Gud. Får jag be med en 
ofrälst person i kväll på mötet, då vet jag att du ordnar resten, 
annars får det vara. På kvällsmötet var jag noga med att inte 
hamna i en situation, där detta skulle kunna hända. Jag ställde 
mig uppe bland de andra sångarna, långt bak. Men i 
eftermötet blev det så, att jag måste (det fanns ingen annan 
ledig) be för en som ville bli frälst. I bussen när vi far vidare, 
bekräftar vi för varandra att detta känns rätt. Några veckor 
senare, gråter jag för första gången sedan barnaåren. Gittan 
kunde Lyssna! Gittan kunde lyssna med hjärtat! Hon dömde 
inte. Hon tröstade inte. Hon bara lyssnade. Så säger hon det, 
som jag aldrig glömmer. Gud har gett mig dig, och då 
kommer det att gå bra! 
När jag kom hem till mitt rum den kvällen hon hade sagt 
detta, ekade orden inom mig: ”Gud har gett mig dig! Gud har 
gett mig dig! Gud har gett mig dig”! Den natten tackade jag 
Gud för att jag levde, på riktigt, djupt inifrån min varelse. Jag 
tackade för änglabeskydd och att änglar gick vid min sida. 
Helt ofattbart att Gud ordnade detta. Jag tackade för att jag 
fått Gittan. Vi beslutade, att leva tillsammans med Jesus i 
centrum av våra liv. När vi förlovade oss, var vi i Ljusdal. Jag 
tog med mig Birgitta upp på Öjeberget i Järvsö. Därifrån kan 
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man se bergen och Ljusnans dalgång. Denna påskafton 1974, 
blåste det så kallt, att det gick nästan inte att stå där ute, men 
vi höll om varandra, bytte ringar och for hem till mina 
föräldrar.

Pappa berättade senare att Birgitta hade frågat honom om 
lov, för jag var inte myndig då, det blev man inte förrän man 
fyllt 20 år. Jag visste om det, men inte riktigt vad som sagts. 
Han hade kramat om Birgitta och sagt, att om hon hade 
bestämt sig, så kunde han garantera att Kjell hade ett Gott 
Hjärta och kunde arbeta. Hon var välkommen in i familjen. 
Vi hade ordnat en tårta, som vi smugglade in tidigare på 
dagen, för att de inte skulle veta få om i förväg när vi skulle 
förlova oss. Den kvällen vid 22-tiden så fick mamma och 
pappa, som hade lagt sig för natten, kliva upp från sina sängar 
och delta i ett förlovningskalas. Inom mig tänkte jag: ”Det 
ordnar sig nog för mig också”, jag kunde se framåt mot en 
ljus horisont. 

Nästan utan syre

Under min tid på Kaggeholm umgicks vi ofta med min äldsta 
bror Berndt, som bodde i Hägernäs. En dag ringde han och 
frågade om jag kunde serva upp hans bil, den behövde ny 
ljuddämpare. Jag körde bilen de ca 6 milen mellan Hägernäs 
och Kaggeholm, vad jag inte märkte, det var att den också var 
trasig i grenröret och läckte in koloxid i kupén. Utan att jag 
märkte det, blev jag mer och mer omtöcknad. Jag minns inte 
hur jag körde hem den, kamraterna på Kaggeholm hittade 
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mig liggande i korridoren, då var jag nästan inte kontaktbar. 
Lars Elfving, en studerande på skolan, skjutsade in mig till 
Serafimerlasarettet i ilfart och där fick jag syrgas, mitt blod 
var alldeles ljust och syrefattigt. Ett under att jag inte 
krockade eller kvävdes. Läkaren sade, att om jag inte fått 
syrgas, hade jag förmodligen inte klarat mig utan svåra 
skador. Vi tackade Gud för att det gått bra. Återigen frågade 
jag Gud, vad som var meningen med att jag skulle vara med 
om detta. Det som kändes som ett svar, var den inre tanken 
som kom så starkt:
 ”Jag har kontrollen och mina änglar följer dig”.

Jag jobbade på sommarlovet 1974 i Fjällbacka. Jag, och 
mannen som Birgitta jobbade som barnflicka hos under 
sommarlovet, åkte på en väg från Dingle till Fjällbacka. Vi 
mötte en bil i hög fart, som kom på fel sida i en snäv kurva. 
Han ropade ”JESUS” och vi klarade oss med en hårsmån från 
att krocka. Han och jag vet inte hur det gick till, men ”Vi 
krockade inte” ett mirakel med änglavakt” sade mannen. 
Innan vi var hemma, upprepade han flera gånger: ”märkligt 
att vi inte krockade, hur gick det till? Vi fick ju inte plats på 
vägen”! Återigen hade Änglarna varit aktiva i mitt liv. 

Birgitta och jag gifte oss 1975.  Vi har nu två vuxna söner. 
Birgittas pappa hette Hilding Johansson och hennes mamma 
hette Margit. De bodde i Örnäsudden, Sorsele. Det är en av 
de vackraste platser jag vet. Jag fick de mest underbara och 
rejäla svärföräldrar som tänkas kan. I deras hem fanns samma 
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enkla barnatro som i mitt hem. Jag var välkommen in i 
familjen redan från första stund, Alla hennes syskon, med 
eller utan familjer tog emot med öppna famnen, och det 
gjorde att jag kände mig hemtam direkt. Fiske, mest med nät 
för att få sik, var nästan vardagssyssla. 
Vårt hem har under många år varit jourhem, fosterhem och 
familjehem. Många barn har hittat tryggheten och mött 
kärleken i vårt hem under alla år som gått. Vi är fortfarande 
gifta när jag försöker skriva denna bok, och i sommar blev vi 
farmor och farfar för första gången. Det var Ronny och Anja 
som blev föräldrar. En stor glädjande känsla, som blandar sig 
med en önskan om att allt ska gå bra för lille Aron. Vi är så 
glada för Anja och Ronny. Det är bara så synd att de bor 
nästan 40 mil från oss.

Under sista året på fritidspedagogutbildningen ingick det, att 
man skulle praktisera, och jag valde att praktisera på 
Socialjouren i Stockholms centrum. En helg gick larmet och 
vi måste åka till en familj, där det visade sig vara en 
knarkarkvart. Två små flickor sprang nakna runt i 
vardagsrummet, där låg flera människor huller om buller på 
golvet. Barnen skrek och grät medan de trampade i spyor och 
söl, utan att få kontakt med någon av de vuxna. Det var 
barnens skrik som hade fått en granne att ringa polisen. Nu 
omhändertog vi barnen, och jag glömmer aldrig, när jag lyfter 
upp den minsta flickan, hur hon stirrade med skräckslagna 
ögon och hur hon luktade.
Helgen efter fick vi ett annat larm. Vi skulle åka till en 
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lägenhet, där ett brott hade begåtts. Det var allt vi visste, 
förutom att det fanns minderåriga som skulle tas omhand av 
oss. Det var bråttom, därför åkte vi bakom en polisbil dit. När 
vi kommer fram, är det en knarkarkvart i lägenheten. Det var 
en man som hade våldtagit en fyra- femårig flicka. Han hade 
brutit sönder hennes höfter och nu skulle allt detta tas 
omhand. Polisen rekvirerar ambulans, medan mamman 
berättar vad som hänt. Även hon var berusad, men hon kunde 
ändå berätta.
Vi fick ta hand om mamman och syskonet till flickan, medan 
en av de äldre socialassistenterna följer med ambulansen.
När jag kom hem tidigt den morgonen, förstår jag att detta 
inte var ett jobb för mig. Jag tog med mig jobbet hem i 
tanken, och kunde inte behärska mig för allt det raseri, som 
bara trängde på när jag tänkte på flickan. Jag kunde inte 
somna. På kvällen ringde jag Socialen och talade om att jag 
inte klarar att se detta. 
Jag avbryter praktiken där, och får möjlighet att praktisera 
resterande helger på blindinstitutet. Det var intressant att se, 
hur nyblinda och synskadade kunde lära sig att läsa 
blindskrift, och att gå med den vita käppen. Efter det som 
hänt, fullföljde jag utbildningen, men tanken på att jobba 
socialt hade jag lagt på hyllan.

Ronny

Vår första son; Ronny föddes 1 Maj 1976. Då bodde vi i 
Rinkeby. Vi hade varit hos min bror Berndt i Hägernäs och 
ätit chiliconcarne när Birgitta fick värkarna.
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Jag hade då en Opel Rekord Cupé 6, Diplomatutrustad med 
oxskinn och det där lilla extra som man kunde köpa till. Jag 
hade köpt den i Stockholm och fixat upp den. Jag började 
köra Birgitta in mot stan och ST. Eriks sjukhus, men först 
ville Birgitta åka förbi hemma, för att hämta en väska som 
hon skulle ha med sig. När vi kommer närmare Rinkeby, går 
kopplingsvajern av och jag fick växla utan koppling. Det gick 
det också, men från Rinkeby försökte vi få tag i en taxi. Ingen 
ville köra till BB, de var rädda för att vattnet skulle gå i bilen, 
sade de. Jag körde in henne själv. När vi kom in, kräktes hon 
upp all maten i korridoren, det var överfullt på BB, och jag 
ombads att agera hjälp åt barnmorskan. Allt gick bra och det 
var en fantastisk upplevelse att vara med och assistera. Det 
var inte så vanligt att pappor fick vara med vi förlossning på 
den tiden, därför kände jag mig privilegierad.

Denna sommar fick jag jobb på en parklek i Hallonbergen. 
Jag trivdes och fick användning för min utbildning. En dag, 
skulle barnen få pröva på idrott av olika slag. En pojke som 
var ganska stor för sin ålder, prövade på att stöta kula. Han 
snurrade runt och när han skulle stöta iväg kulan, far den ut åt 
sidan och träffar en pojke i magen. Jag såg att det tog 
ordentligt, men efter ett tag så klev han upp. Sedan rasade 
han ihop. Jag såg hur grå han blev i ansiktet och jag förstod, 
att han måste ha fått en inre blödning. 
Detta med olyckor, och vad man skall vara observant på, som 
t.ex., ansiktsfärg, hade vi lärt under lektioner för en läkare, 
som kom till skolan för att undervisa oss i Ledarutbildningen. 
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Den som var föreståndarinna sprang och ringde efter 
ambulans, fast pojken inte ville, han ville åka hem. Dagen 
efter träffade vi mamman, som kom och tackade oss. Hon 
berättade, att pojkens mjälte var spräckt och att läkarna hade 
sagt att han skulle ha förblött, om han kommit in någon 
timme senare.

Frontalkrocken

Tidigt på hösten 1976 fick jag jobb som Fastighetsskötare på 
Baptistkyrkan Filadelfia i Örebro, och deras Hotell Grev 
Rosen. Jag kunde dessutom vara aktiv i ungdomsarbetet. När 
jag och Birgitta flyttade till Örebro, hjälpte min bror Berndt 
mig att köra ner våra flyttsaker till Örebro med var sin bil. 
När vi var på hemväg tillbaka till Stockholm, körde vi 
sällskap i ca 70 km/timmen, för Berndt hade en släpvagn 
efter sin bil. När vi kommit ungefär 2 mil söder om 
Södertälje, det var vid niotiden på kvällen, ser jag att Berndt 
möter en bil. Sedan smäller det. Jag känner hur bilen flyger 
upp i luften. Jag tar tag i bältet, för att snabbt komma ur bilen 
om den skulle ta eld. Jag vet inte hur jag kommer ur bilen när 
den landat, men plötsligt står jag på vägen, bredvid bilen.
Jag försöker stoppa en bil, men den bara sticker iväg. Nästa 
bil stannar och hjälper till. Min bror såg i backspegeln att det 
hände något. Han vänder om för att kolla upp vad som hänt. 
Vi hjälps åt att ta hand om den andra bilens förare, som var 
svårt skadad. Jag hade bara fått lite skärsår och en stukad fot.
När ambulans och räddningspersonal kommer, frågar de om 
jag suttit bak. De tror mig inte när jag svarar nej. De säger, att 
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den killen måste de ha hämtat redan och farit iväg med. En av 
dem pekar på mig och säger: ”Han kan inte ha kört den bilen 
och stå här och prata, kolla genom radion och se till att 
polisen kollar, så att föraren inte har flugit ur bilen och ligger 
i diket någonstans”.
När vi kommer in på Södertälje sjukhus, frågar en doktor 
vem jag var, var jag kom ifrån, om Berndts bil och om 
Birgittas namn. De ville veta om det var jag som kört. De 
frågar samma sak om och om igen, för att kolla mitt minne 
och om jag hade fått några huvudskador. De berättar senare, 
att de fått larm om att den kille som kom in, måste vara svårt 
skadad. 
De skiktröntgar hela min kropp men hittar inga skador, 
förutom lite glassplitter i ett sår i pannan och en stukad fot. 
Vid två-tiden på natten kommer det in två polismän som varit 
ute på olycksplatsen och röjt upp. Nu ville de prata med mig 
och se på mig. De säger, att det måste vara jag som kört. ”Vi 
hittar ingen annan, och din bror Berndt säger samma sak, vi 
kan bara inte fatta, att du inte är skadad”. ”Du har ju tryckt 
ihop ratten totalt, det finns inte plats för någon i det vraket”! 
Dagen efter, åkte Berndt och jag ut till Södertälje 
Bärgningskår för att hämta de saker som fanns kvar i bilen. 
När jag såg bilen, började jag förstå vad poliserna pratade 
om. 
Min bil var en Saab V4. Förardörren var 44 cm bred och 
ratten helt hoptryckt. Hur var det tekniskt möjligt att 
rattringen var helt nerböjd, utan att jag hade några skador? 
Pedalerna var under framsätet, men mina fötter och ben var 
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hela. Det fanns helt enkelt inte plats för en människa i 
förarsätet. Killen på bärgningskåren i Södertälje sade: ”jag 
har bärgat i 30 år, och jag vet att ingen kommer levande 
ur den bilen om han sitter fram och kör”. En ängel måste 
ha tagit min plats för vem hade annars knölat ihop 
ratten? Den gången förstod jag, att änglarna hade fått 
jobba, och jag frågade Gud varför jag fick vara med om 
detta. Hans svar blev, ”du skall berätta detta och om ditt liv”. 
Jag förstod, att det gäller ett uppdrag och att det handlar om 
de öppnade portarna i Josef Lado:s profetia.

När jag börjat jobba på Filadelfiakyrkan i Örebro, blev jag 
bekant med en man som var medlem i kyrkan. Han var 
yrkesjägare ute på Segersjö, ett gods som ligger vid 
Hjälmaren. Vi blev kompisar, och han lärde mig jaga. Vi 
jagade mycket tillsammans trots att han hade en rökskada, 
efter att andats rök från en brand där han gjort en 
räddningsinsats, för att begränsa skadeverkningarna innan 
brandkåren kom. ·
Det var när han påbörjade arbetet med att evakuera 
människor ur den stora byggnaden, som han hade andats in 
giftig rök i sådan mängd, att han nu fått ständig huvudvärk 
som resultat. Han tog starka tabletter när det var som värst, 
och då var han inte riktigt medveten om omgivningen. Jag 
hade sett det någon gång, och det var hemskt att se hans 
lidande. Det var på grund av hans behov av att vara ute i 
friska luften, som han började arbeta som yrkesjägare. 
Det var en bra tid med många roliga händelser. Ägaren till 
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Segersjö Gård, Överstelöjtnant Greve Rickard Mt. Gomery, 
kallade mig för jakteleven ibland, eftersom jag var så 
intresserad. Jag var med och skötte om fasanremisser och 
utfodrade kungs- och havsörn med lungor från Sköllersta 
slakteri. Utfodringen måste ske med giftfri mat, eftersom 
örnstammen drabbats hårt av miljögifter.

Nära på flerasätt

Vid en jakt på Segersjö gods ställde en jägare ett vapen lutat 
mot en bil. Vapnet gled omkull mot vårt håll och skottet gick 
av. Det träffar ingen, men jag och den som stod närmast mig, 
kände tryckvågen. Kulan passerade mellan oss, och 
yrkesjägaren sa: ”det är tur att skaparen har sina änglar med 
när det behövs skydd”.
Det var alldeles tyst en lång stund. Sedan säger Greven, med 
en militärisk myndig stämma, något i stil med: ”ja, det var 
nog inte många centimeter, mellan kula och människa 
denna gång, vi får vara glada att det gick bra för Kjell 
som stod närmast". Åter igen funderar jag, under bön och 
tack till Gud för beskyddet, över vad som ligger framför.
 

Vi firade jul och nyår 1977 hos Gittans föräldrar uppe i 
Örnäs. Det ligger ca en mil utanför Sorsele. Vi besökte dem 
flera gånger om året, trots de 100 mil som vi hade att resa. 
Dessa resor gjorde vi gärna. Vi stannade ofta till för att vila 
och hälsa på hemma i Ljusdal, både på vägen dit och hem. 
Denna jul, när vi var uppe för att fira Ronnys första jul, blev 
Gittan svårt sjuk. Min svärfar Hilding och jag skjutsade in 
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henne till Lycksele lasarett på natten. Till Lycksele var det ca 
15 mil, och vi körde vägen över Gunnarn. Hon opererades 
akut, och det visade sig vara en stor cysta som vridit sig. En 
doktor sade till mig, att de skulle skicka in den som prov, för 
att se efter att det inte var cancer. Han ville förbereda mig på, 
att ”den såg inte bra ut”. 
Ronny var 8 månader gammal och där stod jag som ung 
pappa, med Gittan på sjukhuset, ovetande om utgången. Oron 
bara växte, Min svärmor Margit sade: ”Gud har kontrollen, 
Kjell”! Vi böjde knä tillsammans, Ronny låg och sov. Jag 
sade till Margit, att skulle jag gå en promenad.
När jag går där i vinternatten och ensamheten, när förtvivlan 
och oron växer, så ber jag: "Gud visa dig, så att jag vågar tro. 
Jag vet att du varit med förr, men varför detta?" 
När jag gått förbi bankbron, en liten bro på vägen mellan 
Sorsele och Örnäs, tog jag av på Lolokvägen, en väg upp till 
höger utan gatubelysning. Jag gick där i vinternattens mörker, 
med endast stjärnornas ljus på himlen som belysning. Det var 
en bitande kyla, under 25 grader minus, och jag liksom 
pratade ut min förtvivlan nästan utan ord. Det var ett samtal 
med Jesus, på samma pratiga sätt som i skolan. Då hände det 
något som jag aldrig kan glömma. 
Jag känner en Hand väldigt tydligt på min vänstra axel. Jag 
vänder mig om för att se vem det är, men där är ingen. Jag 
kan inte se någon, men handen känns tydligt kvar på min 
axel. Jag fylls av en FRID, så stor och påtaglig, att jag förstår 
att ”Gud har kontrollen”. 
Återigen fick jag uppleva ett under i mitt liv. Återigen känner 
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jag denna Hand ta på mig. När jag gick hemåt, visste jag att 
Gittan skulle bli frisk, När jag kommit in i stugvärmen igen, 
satt Margit och Hilding uppe mitt i natten och väntade på 
mig. De har en hälsning, som de fått under bönen, till mig. 
Hälsningen var, att Gud hade lovat att ta hand om mig och 
min situation, de ville vänta in mig, för att tala om detta när 
jag kom hem. Jag berättade vad jag varit med om, och vi 
tackade Gud tillsammans. Gittan kom hem efter några dagar, 
och vi fick beskedet senare att cystan var av godartad typ och 
ofarlig.
Vi for tillbaka till Örebro. Resan var tuff för Birgitta som var 
nyligen opererad, stygnen var inte ens borttagna ännu.

En vårdag ringde en granne till jobbet: ”Kjell du måste till 
sjukhuset, Ronny är svårt sjuk och har åkt in med 
ambulans”. Jag åker genast till regionsjukhuset i Örebro och 
möter Gittan som är helt förstörd av oro och gråt. Ronny var 
medvetslös utan att han slagit sig. Hon berättade att Ronny 
bara ”dog bort” i hennes armar. 
Hon var ute på gården när det hände, hon hade ropat på hjälp 
och någon granne hade ringt efter ambulans. Läkarna 
undersökte honom. Han hade kramper och var inte 
kontaktbar. Gittan som upplevt hur han ”dog bort” i sina 
armar var helt slut. Ångest och oro, över att mista pojken, 
fanns som en svart klibbig massa över oss och läkarna.
Ronny blev lite bättre en stund, och jag gick ut i korridoren 
och bad. Då kom det en röst i mitt inre; jag hörde den 
tydligt! ”Lugn, Jag har kontrollen!!” Jag kände igen rösten, 
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jag hade hört den förut, och denna hälsning var jag redan 
bekant med. Jag blev helt lugn. Jag gick in till Gittan och 
sade att ”det här går bra”. Gud har hört vår bön.
Strax därefter vaknade Ronny. Det visade sig, att han hade 
barnepilepsi, och att det vi sett honom gå igenom var ett s.k. 
”grand mal”, d.v.s. medvetslöshet. Denna epilepsi växte bort, 
och han var helt frisk efter bara något år.

På sommaren höll vi på och bygga en sommarstuga i byn 
Letsbo utanför Ljusdal. Vi for upp dit så ofta vi kunde. Jag 
höll på att bygga färdigt nocken på sommarstugan, när jag 
halkade och gled ner utför takplåten och landade på båda 
fötterna helt mjukt, fast sten och stubbar fanns där. Jag 
upplevde själva fallet, som att det gick sakta neråt, liksom i 
slow-motion. Det var ca 3,5 meter högt från takkanten till 
marken.  Jag hade halkat, kanat på plåten ca 2 meter ner till 
takkanten. Jag upplevde tydligt, att jag kanade på plåtarna i 
högre fart än jag föll. Änglarna fanns där, annars hade det 
slutat illa. Jag förstod att profetian om att Gud skulle sända 
sina änglar till beskydd”, var i funktion.
Återigen upplevde jag att Gud hade koll på läget. Gittan sade
att ”ska du slå ihjäl dig”? Du kan väl ha ett rep i alla fall. 
Sedan tackade vi för att det gått bra.

Min vapenfria militärtjänstgöring gjorde jag inom 
Civilförsvaret och hamnade på Räddningsskolan i 
Katrineholm. Där fick jag en utbildning i räddning, 
undsättning, brand och sjukvård. Vi var den sista kullen som 
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skulle utbildas, så att vi skulle kunna utbilda andra om det 
skulle bli mobilisering. Innan det var klart, valdes jag och 
ytterligare tre personer ut, för att utbildas till 2:e plutonchef i 
en räddningspluton. En räddningspluton leddes av en 
plutonchef, och plutonen delades upp i två likadana grupper, 
vilka leddes av två st. 2:e plutonschefer. Vi fick en fantastisk 
utbildning, som jag har haft nytta av många gånger.
Utbildningen var verkligt seriös och omfattande. Jag fick 
bättre utbildning än ambulansmännen fick på den tiden. Jag 
fick en brandmannautbildning med rökdykarintyg, HLR med 
rätt att i krig använda El-chock, ge sprutor och köra 
terrängfordon. Jag fick utbildning i undsättning, med allt från 
att bärga, hissa skadade, omhänderta skadade och använda 
full räddningsutrustning med maskiner, fordon och transport.
Under denna tid växte jag som människa på ett otroligt sätt. 
Jag blev trygg i mig själv under svåra, pressande situationer. 
Jag kände, att jag kunde mer, än jag kanske trott var möjligt.

Tillbaka i Örebro gick dagarna sin gilla gång. Jag hade slutat 
som fastighetsskötare, och jobbade på Dagab grossistlager, på 
ostavdelningen. Där hade jag ansvaret för inkommande varor, 
och fick gå en kortare ostmästarkurs för att kunna kontrollera 
kvalité och lagring av ost. Under denna tid så var jag och 
några arbetskamrater blodgivare, detta gav oss flera tillfällen 
att se Ingemar Stenmarks slalomframgångar under tiden som 
vi var på blodcentralen.
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En svår situation

En dag ringde telefonen på jobbet. Det var en kompis fru, 
som frågar om jag kan komma hem till dem omedelbart och 
ta emot den 13-årige sonen, när han kom hem från skolan. 
Min kompis hade avslutat sitt liv med ett vapen för han 
orkade inte med sin svåra sjukdom längre. Jag for direkt till 
hemmet. Jag hjälpte till med att ordna en del saker, för att 
polisen ska kunna ta hand om hans vapen. Jag stökade undan 
det värsta, och låste garaget där det hände. När sonen kom 
hem, förklarade mamman för sonen helt kort, att pappa är 
död, och att hon måste fara till sjukhuset och att jag skulle 
stanna kvar hos pojken. När jag var ensam med pojken, så 
kändes situationen svår. Vi satte oss i vardagsrumssoffan och 
grät tillsammans. En ordlös gråt som pågick en lång stund. 
Efter mera gråt frågade han så småningom: ”Var är pappa 
nu?” Jag svarade inte direkt, utan satt och bad tyst. Jag 
tyckte, att det var jättesvårt att svara, eftersom jag hört att den 
som själv avslutar sitt liv, går förlorad, missar himlen! Då 
kommer svaret till mig i mina tankar: ”Han har sitt namn i 
livets bok, han var sjuk och kunde inte veta riktigt vad han 
gjorde. I bibeln står det att den som inte vet, att det han gör är 
fel, den som inte kan tänka klart, han kan inte dömas”. Sonen 
såg på mig och sade: ”Pappa var sjuk. Då kommer han till 
himlen, som han sa att man gör, om man tror på Jesus. Och 
det gjorde pappa varje dag”. Efter detta korta samtal är det 
som om pojken slappnar av. Jag frågar om han vill följ med 
mig hem till Birgitta, tills hans mamma kan komma och 
hämta honom. Han svarar gråtande: ”Här vill jag inte stanna”. 
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Jag tog med mig sonen till mitt hem. 
Det var pastor Sven Nilsson som höll begravningen. Han 
talade om nådens Gud i sitt tal. Nådens Gud, som inte dömer 
dem som inte vet vad de gör. Han talade om vikten av att ha 
sitt livsmål klart innan sjukdom gör, så att vi inte kan tänka 
redigt och klart. Någon dag efter begravningen samtalade jag 
med Sven Nilsson om detta med självmord. En sådan svår 
fråga det var. Var går gränserna? Sven sade då: ”Guds nåd 
och vad som sker när vi dör, det vet bara Gud”. 
Men pastor Sven N var övertygad om att Bibelns Gud, han 
som offrat sin egen son för att vi skulle kunna nå himlen, han 
kände noga till vilka lidanden och vilken medvetandegrad 
man har över vad man gör. Och Gud dömer rättvist. Han 
bejakade, att mitt svar till pojken var ett ”bibliskt” svar, för 
”Guds nåd” räcker, och att Jesus sade: ”ingenting skall rycka 
dem ur min hand”. Inte ens sjukdom som slår så hårt, att en 
levnadsglad frälst människa avslutar sitt liv, när tanken inte 
längre fungerar klart. Jag har tänkt på denne pojke och svaret 
han fick, hoppas att det hjälpt honom sedan dess.

Robert

Den 13 februari 1979 föds våran Robert. En grabb med fart 
och fläkt visade det sig senare. Vi tyckte att våra barn skulle 
få växa upp i Norrland. Vi trivdes inte så bra på den platta 
Närkeslätten, utan längtade upp till skogar, berg och älvdalar. 
Denna längtan blev oss för stark, och vi for upp till stugan 
och Norrland så fort vi kunde vara lediga. Det var ju ”bara” 
ca 50 mil mellan stugan utanför Ljusdal, och oss i Örebro
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En ny tid i Ånge.

På sommaren 1980 sökte jag arbete i mina hemtrakter kring 
Ljusdal, eller i alla fall någonstans mitt i Sverige. Jag fick 
höra av en person som heter Rune Frisk (han blev min svåger 
senare) och är från Ånge, att där fanns det ett 
verkstadsföretag som behövde folk. Jag kontaktade företaget, 
och fick anställning. Vi flyttade till Ånge den första oktober 
1980.
Där fick jag använda min tekniska begåvning och kreativitet. 
Under de år som följde, skaffade jag den kompletterande 
utbildning som jag behövde. Jag läste på kvällarna och 
arbetade med utvecklingsprojekt på dagarna. 
Jag jobbade med mekaniskt montage på kraftverksrevisioner, 
oftast tillsammans med Tore Johansson som delade med sig 
av  otroligt mycket kunskap och erfarenhet.
Under denna tid, blev jag igenom jobbet anlitad som 
problemlösare åt industrin. Jag blev då ansvarig för ett 
projekt där vi  konstruerade en av Europas då största 
kantfräsmaskiner åt Avesta Sheffield. Den vägde ca 52 ton, 
och vi var det första företaget i Sverige som köpte in en 
Hitachi PLC dator för funktionsstyrningen. Det var Atlas 
Copco som tog in den till Sverige, och vi fick köpa deras 
visningsexemplar, eftersom det var bråttom med leverans av 
maskinen. Jag fick min utbildning i att programmera 
styrsystem i deras regi. I detta projekt så reste vi till England 
och Skottland. Jag och Ingemar Johansson fick då uppleva 
den svåraste storm som drabbat London på 100 År. Hela 
London blev strömlöst och mörkt den natten och vi stod högt 
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uppe i ett rum på Forum Hotell och såg detta scenario från 
första parkett. Jag har många fantastiska bilder från denna 
storm, på träd som fallit över bilar och byggnader. Denna 
storm fällde vart tredje träd i Hyde Park sade man på TV. 
Jag var, tillsammans med verkmästare Tore Johansson, också 
delaktig i att utveckla svetsmaskiner för användning inom så 
skilda verksamhetsområden som offshore och tillverkning av 
bränsletankar till rymdfärjor. Allt på uppdrag av ESAB.
Under denna tid utvecklade vi också betongblandare för en 
speciell lättbetong. Senare utvecklade vi också det 
betongkoncept som kom att heta SENAD LWC.
Då verkmästare Tore Johansson slutade sin anställning, 
fungerade jag som verkmästare och teknisk chef på denna 
industri, fram till dess tills jag slutade min anställning1995. 
När jag slutade där, var arbetsbetyget det bästa möjliga. I 
betyget står, att jag utvecklat det gamla smidesföretaget till 
en modern teknisk industri. När jag tänker tillbaka på denna 
tid, ser jag att jag trots allt fick min tekniska utbildning, fast 
på ett annat sätt än att gå på skolan i Gävle. 
En tanke kommer, när jag nu skriver om mig själv. Nämligen 
att de tekniska anlag som jag har, eller skall jag kalla det för 
en teknisk begåvning?, inte verkar ha försvunnit eller 
förstörts, trots mina mörka erfarenheter från skolan.
Det kan vara värt att notera som vuxen, att mobbingoffer 
tydligen kan bära med sig sin begåvning, och det går att 
utveckla den även efter en svår barn- och ungdomstid. Det 
som behövs för detta är nog att en helandeprocess sker med 
den mobbade.
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Detta betyg och min framgång som yrkesman skulle jag ha 
anat, när jag var en nedtryckt ”svedelink” i skolan, utan 
självförtroende och framtidshopp. 
En liten bidragande orsak till min mer eller mindre 
”ohämmade” förmåga att se problemlösningar är nog, att jag 
aldrig fullföljde min skolgång tillräckligt långt, för att få lära 
mig det där negativa begreppet ’det är omöjligt’. Undrar just 
vad jag hade blivit, om jag fått en helt vanlig skolgång, och 
tillsammans med alla andra ”likformats” till en väldresserad 
högskoleprodukt, med siktet mer inställt på karriär än att 
tillföra industrin något verkligt nytt. Visst finns det många 
verkligt duktiga högskoleutbildade tekniker, som är otroligt 
kreativa, men jag måste säga, att skolan verkar likforma en 
del personer så strikt, att deras ”våga vara kreativ” begränsas 
till ett användande av redan kända fakta. Naturligtvis saknar 
jag en hel del grundläggande baskunskaper, som exempelvis 
mer avancerad matematik. Men jag har samverkat med andra, 
som är högskoleutbildade, och det ger verkligen en kreativ 
och intressant miljö att jobba i.

Jag fick ny anställning i ett annat företag som ägdes av 
samma familj. Det var företaget SENAD Teknikbetong AB, 
där jag blev Chef för FoU, och ansvarig för den tekniska 
utvecklingen av detta betongkoncept.
Detta SENAD-äventyr är värt en egen bok, och jag skall 
försöka skriva den senare. 
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Ett barns bön om en mamma

Från det att jag kom till Ånge, var jag aktiv i barn och 
ungdomsverksamheten i församlingen. Vi hade läger samt 
hobby- och barnverksamhet med många barn i verksamheten. 
Ing-Mari Larsson från Sundsvall var anställd som evangelist, 
och verksamheten var minst sagt stimulerande och 
engagerande.

En kväll var det ett 25-tal ungdomar i de nedre tonåren, som 
samlats i gruppen Tonår. Jag hade talat om bön och bönesvar. 
I slutet av kvällen kom det in några föräldrar som skulle 
hämta sina barn. När vi skulle avsluta med bön, frågade jag, 
om det var någon som hade något vi skulle be för. Då räcker 
en kille som hade sin pappa i församlingen, upp handen. och 
sade: ”Kjell, kan vi be att vi får en ny mamma?” (deras 
mamma hade dött i cancer). Han hade också med sig sin 
yngre bror på träffen.
Jag tyckte det var lite pinsamt, för där var ju några föräldrar 
som inte var bekännande kristna och lyssnade. Jag tänkte och 
sade ändå: ”visst skall vi be om det”. Så jag bad ”Gud, du 
som är barnens vän, du har hört barnens bön och sett deras 
längtan efter en ny mamma, vi ber till dig i Jesu namn, att de 
skall få bönesvar. Någon av ungdomarna bad samma sak och 
efteråt, sade en av föräldrarna, det kändes fint det där, när ni 
bad om en mamma åt pojkarna. 
På hösten hade de fått en ny mamma, och i en 
ungdomssamling tackade vi för detta. Gud hade svarat på 

Sid   119



bön. Han skickade en kvinna ända från Skåne, till mannen, 
pojkarna och oss i Ånge pingstförsamling, där hon blev till 
stor glädje och välsignelse i barnarbetet.

Vådaskottet 1983

Vi var några kompisar som var ute och jagade småvilt i 
Ljusdal. Jakt och fiske var vardagsrekreationen och naturen i 
mittsverige är fantastisk. Detta gjorde att höstarna innehöll 
många jaktdagar. En gång när vi drack kaffe, ville en man 
titta på ett av vapnen. Han tog upp vapnet, och siktade mellan 
mig och en annan jaktkompis, för att kunna se genom 
kikarsiktet hur mycket det förstorade. När han tar ner bössan 
gick ett skott av. Hur nära det var, vet bara Gud. 
Jaktkompisen och jag hade ca 1 meter mellan oss. Gud talade 
till mig efteråt och sa: ”lev varje dag som om jag kommer 
snart”. Jag frågade mig åter igen, varför jag skulle vara med 
om sådana saker. Vad ligger framför? Jag tackade Gud, för 
att änglarna var på alerten och skyddade mig från en allvarlig 
olycka.

Använd av Gud

När vi hade flyttat till Ånge, hade vi i Pingstförsamlingen 
möten tillsammans med Filadelfiaförsamlingen i Alby. Där 
på ett möte fanns en kvinna, som inte varit med på möten 
sedan hon var ung. Jag, som var ny på platsen, visste inget 
om henne. Gud sade till mig: ”Gå till den kvinnan och säg: ” 
Gud har sett din längtan, han förlåter dig och vill frälsa dig. 
Han skall läka alla sår”. Då svarade hon mig: ”bara för att det 
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är du som inget vet om mig, så tror jag på att hälsningen är 
ifrån Gud”. Där, i bänken där hon sitter, överlämnar hon sig 
till Gud och blir frälst.
Hon berättade senare att det var sällan hon gick på möten för 
”det gjorde så ont av längtan tillbaka”. Hon mindes, att när 
hon lämnade församlingen var det som om något gick sönder 
inom henne. Nu, när hon blivit frälst på nytt, hade dessa sår 
läkt.
En annan man, som tillhört Albyförsamlingen, fanns med på 
ett tältmöte tillsammans med sin fru. Gud sade till mig. 
Profetera en hälsning över den mannen. Jag går fram till 
mannen i bänken och framför hälsningen att Gud har.... så 
och så. Han tittar på mig och frågade vem jag är. ”Känner du 
till mig”? Jag svarade: ”Jag inte vet annat, än att Gud hälsar 
till dig det som jag sagt”. Han började gråta, och vill bli frälst 
på nytt. Sedan kom han med i församlingen. Något år senare, 
flyttade han hem till Herren.
Det är sådana händelser som gör, att jag upplever mig vara 

använd av Gud.
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Industriäventyr och änglavakt

Käre läsare, nu skall jag försöka beskriva mina dyrbaraste 
minnen från min tid här i Ånge. Jag kommer att försöka 
berätta om dessa händelser i korta avsnitt. Jag vill berätta 
mina upplevelser rakt av, utan försök till tolkningar och 
förklaringar. 

Ett möte på vägen

På väg mot Ljusdal, mötte jag och min familj en långtradare 
från Dahlbecks transporter. De körde flera bilar från posten i 
Ånge, och kom ofta 2 och 2. Den första Långtradaren genade 
i en tvär kurva när vi möttes, det fanns inte plats för oss på 
vägen. Jag styrde av vägen, in i den höga hårda plogvallen. 
Bilen studsar inte ut igen, utan for över plogvallen och ner i 
diket. Ingen skadades. Vi hade knäppt händerna i bön om 
beskydd före resan, som vi brukar. 
Bilen borde ha studsat ut, eftersom plogvallen var så hård att 
jag kunde stå på den, och den förkromade kofångaren av stål 
på 142:an böjdes in på högra hörnet en bit. Detta gjorde, att 
när nästa långtradare som kom och skulle dra upp mig, hade 
vi problem med vallen, för bilen ville inte glida över den och 
in på vägen. Den kanade i sidlänges, trots att vi försökte dra 
den baklänges i de spår som blev när den for av vägen. 
Föraren av denna långtradare kommenterade detta med: ”Tur 
att ni inte studsade ut igen, för då hade ni hamnat under 
släpet”. Gud hade sänt sina änglar till vårt beskydd igen.
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Supportslipen Danes

En man på verkstaden och jag skulle slipa en axel. Av någon 
anledning så är slipen inställd på fel varvtal, och slipskivan 
exploderade. Den större biten träffade mig på armen, slog hål 
på overall, tröja och skjorta, och gick genom skinn och 
muskler ända in till benet. Även detta ärr finns kvar som 
minne av ”Guds Beskydd” Om den träffat bröstkorgen i 
stället, hade den gått rakt in där hjärtat sitter. Av en ren 
reflexrörelse, var min arm upplyft som skydd, när jag hörde 
att något var fel. Kraften i den exploderade, nästan halva 
slipskivan, var så stor, att armen som slog mig hårt i 
bröstkorgen, gjorde att jag tappade luften och for i golvet. 
Den andra stora biten slog ett stort märke i taket. Passerade 
alltså uppåt framför våra ansikten. Guds änglar var aktiva 
igen. 
Kommentaren var: Nu var det nära, tänk om den träffat i 
huvudet eller bröstet. 

Vi brukade titta efter hus ibland för att lägenheten vi hade 
var lite trång. En dag så träffade vi en man som berättade att 
de skulle sälja ett hus med en Uthyrningslänga på tomten. Vi 
for dit och efter sedvanlig bankärenden kunde vi köpa och 
flytta in Nyåret 1985. Vi bor fortfarande kvar där och Birgitta 
driver fortfarande Svedmans Rumsuthyrning HB som det 
numera heter. 
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Dömd till invalid

Min ländrygg krånglade, och jag hamnade på reumatologen i 
Sundsvall. Läkarna trodde att jag hade reumatisk feber, och 
där låg jag i två veckor bland dessa söndervärkta och 
förvridna människor. Beskedet kom som en dom, och jag 
frågade Gud, var inte livet mer än så här? Budskapen från 
dig, var de inte riktiga? Detta är ju slutet för mig! Jag 
våndades så mycket, att jag inte klarade av både värken och 
förtvivlan, samtidigt som jag hörde dessa förvärkta 
människors jämmer. Jag bad en sköterska att jag skulle få 
ligga på ett eget rum, så att jag skulle kunna sova, utan att 
störas av patienternas jämmer. Jag fick ligga längst ner i 
korridoren under nätterna, för det fanns inga enkelrum lediga 
på avdelningen.
Denna situation skapade kaos inom mig, men på något sätt 
kände jag, hur mammas, pappas och församlingens böner för 
mig på något underligt sätt höll mig uppe. Tankarna började 
komma: ”Jag har fått hjälp från Gud förut, han kan också 
hjälpa ur detta”. 
Jag blev bättre och skickades hem. Oron för reumatism var 
stor, och jag ville inte prata om det, utan förträngde det så 
gott det gick. Ibland tvivlade jag på att detta var reumatiskt, 
eftersom det satt på samma ställe hela tiden. En tid senare 
kom ryggvärken tillbaka. Jag hade jobbat på kraftverk med 
att svetsa grova stålkonstruktioner och monterat stora lager, 
ett tungt och krävande jobb. Nu var det semester, och vi var i 
sommarstugan när smärtan kom. Det var en obeskrivlig, 
brännande värk. Jag, kunde inte gå själv, benen bar mig inte. 
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Birgitta fick hjälpa mig till bilen och vi for hem. 
Förlamningen släppte lite. När jag ringde till Sundsvalls 
lasarett sade de, att om benen domnade bort igen, skulle jag 
omedelbart komma ner. 
När jag tog mig upp till försäkringskassan för att sjukanmäla 
mig, sade en man, väldigt spydigt ”jo, det är ju en regnig 
semester nu”. Underförstått, att jag inte ville förbruka 
semesterdagar när det regnade. Jag tog väldigt illa vid mig, 
eftersom jag verkligen hade ont. Han uppträdde helt enkelt 
illa, och efteråt förstod jag att det var ett sätt för den onde, att 
försöka slå ner mig och min tro på Gud.  Efter många 
smärtlindrande tabletter och 2 hemska dygn blev jag nästan 
lam. Jag hade fått akut så kallad ”ridbyxa” och var mer eller 
mindre förlamad i benen. Jag åkte ner till Sundsvalls sjukhus. 
Där konstaterades, att jag hade något som tryckte på 
ryggmärgen. De röntgade med kontraströntgen, som visade 
dubbelt diskbråck. De förberedde en akut operation. När jag 
skulle vända mig i sängen, tog jag tag i handtaget som 
hängde ner ifrån bygeln över sängen. När jag tog i och 
försökte lyfta mig, gick läderremmen av, och jag rasade ner 
med en duns. Då blev det bråttom, för nu var smärtan så svår 
att jag fick kramper. De fick inte ge mer morfin, utan det blev 
akut operation direkt. 
Man måste operera genast. Jag fick veta, att nerverna låg så 
hårt i kläm, att det var 50 % chans att ett ben skulle fungera 
dåligt efter operationen. När jag låg på operationsbordet och 
skulle sövas ner, sade jag till narkosläkaren att jag ville be en 
bön först. Han svarade, ”det är bra, lugna patienter är de 
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bästa, när man skall sövas”. Jag bad att Gud skulle ta 
kontrollen över operationen och min situation, jag 
överlämnade mig till Guds omsorg och hans änglar. 
Allt gick bra, operationen lyckades, och jag blev helt 
återställd. Det visade sig alltså, att orsaken till all värk inte 
var reumatisk feber; domen var upphävd! Detta har jag tackat 
Gud för många gånger.
När jag kom hem till Ånge igen och började kunna gå ute, 
gick jag upp till försäkringskassan och träffade den man som 
var spydig mot mig. Jag visade på sjukintyget och sade, ”det 
här var min regniga semester det”. När han läste sjukintyget 
blev han alldeles röd i ansiktet. Han bara lämnade det på 
disken och gick in på ett kontor, och en annan person fick ta 
emot intyget.
Jag tänkte, att nu gör han inte någon patient ledsen någon mer 
gång i alla fall.

Om jag än vandrar i dödsskuggans dal...

Vi hade stora jobb på kraftverket Järnvägsforsen. En dag 
jobbade vi i tunneln, nere vid turbin 1. Kraftverket hade 
nyligen tömts på vatten, och man installerade utrustning i 
turbinhallen. Vi fick som uppdrag, att montera stoppklackar 
för de stora luckor som öppnar och stänger vattenflödet till 
turbinhjulet. De heter ledskenor och är, om jag minns rätt, 14 
till antalet, och fungerar som gasspjäll på en bil. De saknade 
stoppklackar, och vi skulle svetsa fast dem på det stora 
fundamentet som ledskenorna var monterade i. Vi tog svetsen 
och förflyttade oss in till stället, där vi skulle börja svetsa. Jag 
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visste inte, att en felande 220 Volts arbetsplatsbelysning hade 
ställts in i stället för den förskrivna för 24V, som vi brukade 
använda. De ser nästan likadana ut. Jag tog lampan och satte 
den mellan knäna, för att kunna se medan jag arbetade. När 
jag satte handen mot stagfoten, (stålfundamentet) till 
turbinen, kortslöt jag strömmen, den gick in genom höger knä 
och ut till jord genom vänster hand. Jag föll ihop sittande mot 
en vägg, och tippade framåt. 
Jean Grelsson (tack Jean) såg detta och höll mig sittande, tills 
hjälp kom. så att jag inte skulle falla omkull och drunkna i det 
ca 3 – 4 dm djupa vattnet. Jag minns bara fragment av det 
som hände. De, som tog hand om mig i väntan på 
ambulansen, sade att jag pratat och skulle bara vila ett tag, 
men de förstod att jag var skadad. Jag vaknade upp i 
ambulansen i Stöde, och sedan minns jag att jag är på 
Sundsvalls sjukhus, där de försökte få hjärtat att slå rytmiskt 
igen. 
Ibland såg jag pulsen på skärmen, sedan försvann allt igen. 
Jag hörde hur vårdpersonalen samtalade, och när jag var 
vaken, frågade de mig: ”har du inte dödsångest”? Jag 
svarade: ”nej, jag känner bara en stor FRID”. Jag tror det tog 
3 dygn innan jag var hemma igen, utan men. Doktorn sade att 
strömmen måste ha passerat på utsidan hjärtat. Sedan 
tillägger han ”Så där nära döden är man bara en gång”. 
Du kan tacka Gud att du lever!
Senare, strax före jag skulle skrivas ut, kom en ur personalen 
in på rummet och frågade: ”Är du en kristen”? Jag svarade 
”Ja”. Då fick jag kommentaren; ”Inte för att jag är 
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bekännande troende, men om du visste vilken Frid det var här 
inne, när du var dålig”. Guds änglar var med även denna 
gång och när jag tänker på denna olycka, så kommer det ett 
bibelord till mig: ”om jag än vandrar i dödsskuggans dal".
Efteråt blev det en utredning om vems fel det var, Man kom 
fram till att en chef som inte ens var närvarande på 
kraftverket, var ansvarig. Jag fick frågan om jag skulle 
stämma honom, för då skulle jag få juridisk hjälp med det. 
Jag kunde inte anklaga en man, som inte hade med saken att 
göra på praktiskt vis, bara för att någon ur personalen 
slarvade mot bättre vetande, så jag avstod.

En spräckt hjälm

Återigen var vi ute på montagearbete. Vi jobbade på 
Krokströmmens kraftverk, med att brotscha de låspinnar, som 
låser generatorn så att den inte kan rotera, utan hålls fast på 
exakt rätt plats.  Jag och en kille från Laforsen, ligger i ett 
kryputrymme, med tvärmåtten ca 0,5x0.6 m, som går runt 
under generatorn. 
Då släpper en koppling till en 1” tryckluftsslang med 12 bars 
tryck. En dubbel klokoppling, börjar slå runt åt olika håll med 
våldsam hastighet och kraft. Den träffade min hjälm så att 
den flög bort mot min kompis. Hjälmen fick en 
”slaghålsspricka”. Jag for bakåt och klarade mig. 
Kompisen mitt emot blev chockad, för att han såg att det tog 
hårt, och trodde att jag blev medvetslös och dog. Jag minns 
hur tyst det blev när de stängde tryckluften och hur 
omtöcknad jag var, men oskadad. Att jag inte träffades igen 
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av den vispande slangen med den tunga järnkopplingen, var i 
sig ett under. Alla talade om ”änglavakt” och ”som ett under 
klarade han sig”. Åter igen hade Guds änglar, eller som jag 
hellre säger, ”mina änglar som Gud har sänt ut för att hjälpa 
och beskydda mig”, varit aktiva på ett mirakulöst sätt.
Jag börjar nu fatta och förstå, att allt det jag är med om, är 
alldeles mycket för att det bara skall hända människor i 
allmänhet. Jag funderar över vad som är meningen, och 
kommer fram till att Gud kanske vill visa mig, att han 
verkligen har makt att bevara och beskydda. Något annat svar 
har jag inte, möjligen att Han på detta sätt har hindrat den 
onda makten att omintetgöra det som Gud vill att jag skall 
utföra för honom. Många funderingar har jag över detta, men 
är hela tiden trygg och lugn.

Bäste läsare av denna bok, hoppas att du kan förstå det som 
jag försöker beskriva. 
Att du kan förstå något av denna omtumlande process i mitt 
inre, som väcker alla dessa frågor som jag inte kan besvara. 
Det fanns dagar, då jag inte alls tänkte på detta, och andra 
dagar, när mitt inre var fyllt av dessa svåra frågor: Varför 
skall jag klara mig? Vad händer nästa gång? Klarar jag mig 
nästa gång något händer? Och, den största frågan, hur skall 
Gud kunna använda mig? 

Spännande möten med tågresenärer

På en tågresa mellan Stockholm och Ånge, började jag be 
där jag satt. Jag bad; Gud låt mig få bevis för, att du kan låta 
kraft gå ut genom mig till andra och att du vill använda mig 
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mitt i vardagen, inte bara i möten på helgerna.
Jag började be; Låt mig vara ett bönesvar för någon. Det är en 
spännande bön att be, och det blir spännande så det räcker, 
när Gud svarar på en sådan begäran.
När jag sitter där på tåget kommer Den Helige Ande över mig 
med en värme, som inom mig var så påtaglig att jag blev 
fysisk törstig. Jag går till restaurangvagnen som då var 
fullsatt. Den enda plats som var ledig, var mitt emot en halvt 
berusad man som satt och drack öl. Där verkade det inte vara 
någon som ville sitta.
Jag köper mitt kaffe, och just då, i det ögonblicket, förstår jag 
att jag skall sätta mig mitt mot mannen. Det bara stod helt 
klart för mig, att det var där jag skulle sitta. Jag tvekade, men 
då kom Guds order, en inre tydlig påminnelse om att jag i 
min bön, bett om, att få vara ett bönesvar, jag upplevde detta 
som en utmaning. Hade jag menat allvar med min bön?
Jag satte mig vid mannens bord och såg då att han hade 
nästan inga fingrar på händerna, det var bara korta stumpar 
kvar. Han frågade direkt med bruten finsk dialekt, om jag inte 
drack öl för att jag var en kristen! Mitt svar blev jakande och 
då började han berätta om sitt liv. När han berättat ett tag, 
upptäckte jag att han slutat att dricka ur glaset och bara 
fokuserade på mig.
Varje paus var som en enda lång förväntan eller fråga. I 
väntan på att han skulle berätta färdigt, satt jag bara tyst, 
lyssnade och bad inom mig själv. Han avslutar med att säga: 
”pengar, har jag så det räcker, men inom mig finns ett 
tomrum som skriker efter bevis, för att Gud finns”. Och titta 
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på mina händer, vad skall jag med pengar till?
Jag svarade med orden: ”Gud har sänt mig i din väg, för att 
du skall få en hälsning från Gud”. Hans kommentar blev 
omedelbart ett högröstat ”Jag tror inte, förrän jag känner 
Guds kraft”. Folk började titta konstigt på oss, de trodde väl 
att det var bråk på gång. Jag tog hans händer i mina händer, 
men då reste han på sig.
Han ställer han sig, mitt emot mig i gången, för jag hade 
också rest mig upp. Han räcker fram sina händer och jag tar 
dem på nytt i mina händer. Jag önskar honom Guds 
välsignelse, för jag tror att han skall gå Då skriker han högt, 
”Nu känner jag Raften"! nu känner jag Raften"! Du är en man 
som har med Gud att göra!”  Därefter säger han: ”när jag 
kommer hem skall jag gå till kapellet”. Sedan bara vänder 
han sig om och går. Jag har inte sett honom sedan dess, men 
jag kände att det jag varit med om, var en Gudsupplevelse 
som den mannen behövde. Jag hade fått bönesvar på direkten.

Jag reste en hel del i arbetet under denna tid. En gång på en 
tågresa hem från Stockholm till Ånge, var jag försenad och 
fick boka om till ett senare tåg. Där på tåget, var det en 
mamma med ett barn i 2-3 års ålder. Barnet sprang i gången 
och busade med andra passagerare. Jag satt och bad tyst för 
mig själv, då barnet kom fram till mig och lekte titt ut. Jag 
deltog i leken.
Mitt emot mig, på andra sidan gången, satt en proper 
affärskvinna och stirrade ut genom fönstret. Jag kände att 
Gud manade mig till att vara uppmärksam, något var på gång. 
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Barnet började med samma lek med affärskvinnan. Hon 
svarade barnet med ett ”Hej”, med en röst som var fylld av 
gråt. Så sade hon något om att ”tänk, vad barn är oskyldiga 
och rena”.
Hon tittade på mig och frågade om jag var en kristen, som 
kunde sitta och be. Hon kunde inte ha sett det, utan hon måste 
ha känt det på sig. Sedan kom det en fråga, som gjorde att jag 
riktigt studsade till. ”Vet du vem du ber till? Det finns så 
många konstiga kyrkor nu för tiden, och jag vet inte på vilken 
Jesus, jag skall tro. Jag svarade, att jag tror på bibelns Jesus, 
den som jag lärt känna som barn. Den barnatro som hjälpt 
mig till nu, och som jag upplevt fungerat som min trygghet 
och beskyddare.
Hon uttrycker sin längtan efter att få reda på, om Bibelns 
Jesus var den som hennes mormor (eller farmor) bad till, när 
hon var liten. Jag frågade då, var hon brukade gå på 
gudstjänst. Svaret kom direkt. ”I ett frikyrkokapell hemma, 
där jag också var med på några barnmöten ibland.”
Brukar, du gå på möten nu för tiden, frågade jag och hon 
svarade; "jo, ibland, men det har varit en blandning av både 
den ena religionen och den andra, och ingen har gett mig 
FRID". ”Jag söker och har bett till mormors Gud, om att 
möta någon som kan tala om hur man ska be, för att få 
kontakt med den riktiga Jesus”. 
Jag började berätta om min bön till Gud och Jesus, om att få 
vara ett bönesvar i mitt arbete. Att detta var ett sådant 
tillfälle, att jag oplanerat måste boka om till detta tåg. Jag sa, 
att när hon skulle be så kunde hon börja med att tala till Gud, 
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i Jesu namn. Då började hon storgråta, och mascaran rann ner 
för hennes kinder, när hon tittade upp och frågade: ”Hur skall 
jag veta att det är bibelns Jesus, jag ber till?" Då citerade jag 
det ställe i bibeln, där Jesus presenterar sig själv som ”jag är 
vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom 
genom mig”. Sen förklarade jag orden som Jesus sa för 
henne. Jesus sade: ”Den som kommer till mig, skall jag 
sannerligen inte kasta ut”. Jag förklarade vad det betyder, och 
vi samtalade om frälsningens väg. Jag sade, ”du kan be så 
här”: ”Fader Vår som är i himmelen, i din son Jesus Kristus 
namn, hans namn, som det står i bibeln om, hjälp mig så att 
jag får Din FRID och förlåt mig för de fel jag gjort”.
Hon svarade med att åter fråga, hur hon skall veta att det är 
rätt Jesus. Jag svarade; "En bön efter bibelns ord ger garanti, 
för att det är Bibelns Gud och Bibelns Jesus, som kommer att 
svara". Sedan bad vi tyst tillsammans.
När hon var framme vid platsen där hon skulle stiga av, sade 
hon farväl med orden: ”Jag skall be till denne bibelns Jesus så 
fort jag kommer hem". Jag kände en märkligt stor glädje 
inom mig, speciellt över att få vara ett direkt bekräftat 
bönesvar.

Gud använde mig trots allt. Tankar började komma, som 
handlade om att både mina dåliga erfarenheter, där Gud sänt 
sina änglar till min hjälp och till mitt beskydd, och mina bra 
upplevelser, kunde Gud förvandla till vittnesbörd om att Han 
har makt att hjälpa i svåra situationer.
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Julblomman

Jag körde bil ner till mina föräldrar i Ljusdal strax före Jul, 
med blomma och julklappar. När jag passerade en avtagsväg 
till ett par, som jag visste att mina föräldrar var bekant med, 
började Gud tala. Jag visste vilka det var och kände dem 
sedan jag var ung. Jag hade inte träffat dem på många år. 
Gud, gav en order, Det liksom nästan hördes i bilen eller 
inom mig. Kjell, du skall åka till dem med en Julblomma. Jag 
började resonera med mig själv om, att varför skall jag göra 
det? Det är väl bättre, att jag ger lite mer tid till att vara 
tillsammans med mina sjuka föräldrar? 
När jag kommer ner till dem, började en oro att växa inom 
mig, jag var inte lydig Gud. Jag bestämde mig för att köpa en 
blomma och åka dit. När jag kommer dit, öppnar frun med 
stor förvåning. Jag berättar att Gud sänt mig dit med en 
hälsning.
Då kommer mannen ut i hallen, han hade rödgråtna ögon och 
så säger han: ”jag har varit i bön hela eftermiddagen om att 
Gud skall sända någon, för att vi skall få bevis för, att Gud 
inte har glömt bort oss. Du är sänd av Gud”. Vi samtalar och 
ber tillsammans, och det var mycket glädje och tack till Gud i 
det hemmet, när jag åker hemåt.
Jag hade återigen fått vara ett bönesvar.

Glasögon i forsen 

Pappa var en hängiven fiskare, och att meta i Ljusnans 
strömmar var det bästa fritidssysselsättning som han visste 
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om. En dag ringde mamma upp till mig och talade om, att 
pappa hade tappat bort sina alldeles nya glasögon i forsen. 
Kan du komma ner och leta, frågade hon. När jag kom ner till 
dem i Ljusdal någon dag senare, talade pappa om var han 
varit. Han sade att ”det är inte lönt för de har farit med 
strömmen och är borta”.
Mamma insisterade att vi skulle fara och titta i alla fall, sen 
sade hon: ”jag känner på mig att ni hittar dem, jag ber under 
tiden, så att de kommer till rätta”. Mamma bad: Gud hjälp 
Kjell så att han hittar dem, skapa fram, skapa fram, så att vi 
får ett bönesvar! Mamma brukade be så barnsligt. Orden 
”skapa fram” var något som hon ofta använde i sin bön, om 
det var något omöjligt som hon önskade skulle ske. Det var 
så enkelt och självklart, hon trodde att skaparen själv kunde 
skapa nytt, om det behövdes för att ge ett fysiskt bönesvar.
Pappa och jag for iväg till forsen. Det var helt igenmulet. 
Pappa sade: ”titta vad svart det är på himlen, det blir nog 
regn”. När vi kommit ner till vattenbrynet, frågade jag var 
han stod någonstans. Han svarade, pekande med hela armen, 
där ute stod jag och vadade iland här. Jag vadade ut i den 
riktning som han pekade. C:a 20 meter ut i strömmen 
försökte jag se reflexer på bottnen från solen som just brutit 
fram. Jag gick sakta fram och åter, och där!!, bara efter en 
kort stund, såg jag blänket från glasögonen i forsen på ca 0,7 
meters djup. När jag vadat in till stranden, är solen bakom 
molnen igen. Pappa sade: ”mammas bön gjorde’rä”, (gjorde 
det, på hälsingemål). "Tänk att vi hitta’rom, dää, dä trodde 
jag allri” .”å sola ho titta fram precis när du vada där ute”.
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Vi samtalade om hur detta gick till, och kom fram till, att 
Gud på sitt sätt hade låtit molnen skingra sig vid rätt tid. 
Sände han en ängel eller en vind? Eller en ängel med en 
vind? Vi vet inte hur det skedde men det var en helig stund 
där. Vi förstod, att vi varit med om att Gud påverkat naturens 
förlopp, som svar på mammas och vår barnsliga bön. Jag har 
aldrig förr eller senare, sett att en så blygrå himmel delat på 
sig, för att sedan återigen vara gråsvart över hela det område 
som man kunde se av himlen.
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Mitt liv förändras radikalt

En dag första veckan i september 1998, var jag på tjänsteresa 
från Krigsbyn som ligger norr om Sundsvall till ett 
företagsbesök i Sundsvall. När jag kommer till trafikljusen 
vid infarten till Sundsvall, där motorvägen slutar, blir det rött 
stoppljus. Då kommer det en bil med full hastighet, enligt 
honom själv 110 km/timmen, och kör rakt in i dragkroken på 
min bil.
Mina armar föll rakt ner, förlamade för en kort stund. Det 
blixtrade till för ögonen och en dov smärta kom i nacken. 
Min bil slungades ut i korsningen, och bilar bromsade på den 
korsande vägen. När jag kom upp till akuten, så undersökte 
de mig och tog en skelettröntgen. Vi ser inga fel, sade de. Jag 
skickades hem med ett recept på starka värktabletter. Dagen 
efter, besökte jag vårdcentralen i Ånge, och Dr Lehnberg 
sjukskrev mig med diagnosen whiplash skada.
Jag visste inte vad det var, men efter några månader började 
jag förstå, att skadan inte skulle läka ut. Allt bara förvärrades. 
Ingen ville tro på mig, utan jag käkade värkpiller och jobbade 
tills kroppen inte orkade mer. Man bad för mig, men inget 
under hände.
Efter ungefär ett och ett halvt år for jag ner till Sundsvalls 
sjukhus, och satte mig på akuten. De remisser som skickats 
dit, hade inte besvarats, och jag ville bli riktigt undersökt med 
datortomografi eller skiktröntgen, så som läkaren i Ånge sagt 
i sin remiss. Jag kände att något var helt fel i nacken. Jag 
hade otroligt mycket smärta, domningar i armarna, 
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svettningar som bara kom helt plötsligt utan anledning samt 
hjärtklappning som bara kom utan ansträngning. Jag befann 
mig i en situation, där kroppen talade sitt tydliga språk, men 
ingen ville tro på mig. Man bara skyllde på allt, från ”det 
finns ingen tid”, till att ”du måste förstå, att det tar tid att läka 
sån´t här”.

En dag skulle jag prova ut nya glasögon hos en optiker på 
Ikanohuset i Sundsvall. Jag hade under en lång tid tyckt, att 
jag såg så konstigt. Vid provningen så funkade det inte så bra. 
Optikern tittade på mig och bad nästan om ursäkt när hon 
sade, att hon måste få fråga en sak. Jag svarade förvånad ja 
när hon frågade, om jag hade en hjärnskada eller en 
hjärntumör. Mitt svar var förstås nej, men hon sade, att hon 
måste remittera mig till Ögonkliniken i Sundsvall, för det var 
något som inte stämde. 
När jag efter lång väntan och en gnagande oro om en 
eventuell hjärntumör kommer dit så konstateras det att  efter 
hjärnröntgen och alla undersökningar troligen har haft en 
mikroblödning i syncentrum efter bilolyckan, ärret efter den 
ger mig en något annorlunda bild av ex, lampor i mörker och 
att mina ögonmuskler inte synkroniserar fullt ut. När vi väl 
visste vad det var så kunde optikern ordna med specialglas 
som bättrade på det hela men jag blir fortfarande ganska 
snabbt trött i ögonen när jag skall koncentrerat titta på något.
Detta hade skapat en stressituation i vilken mina farhågor 
pendlade mellan ”håller jag på att bli knäpp” och ”är det 
något annat, kan det vara en tumör som trycker på i nacken”? 
Värst var det att aldrig få sova riktigt en enda natt, utan att 
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vakna med svåra smärtor i axlar och armar. 
Efter att tydligt deklarerat, att ”jag åker inte härifrån förrän 
jag blivit röntgad” och väntat nästan 7 timmar, kommer det 
en läkare, han säger att han skall titta på mig och ställer sig 
bakom mig. Jag talar om, att han inte får röra på min nacke, 
utan att ta det försiktigt och han svarade att ”nej jag skall bara 
känna lite”. Han tar tag om mitt huvud och vrider till.  Då 
viker sig mina ben och jag far i golvet med ett stönande. 
Det som sedan hände kanske man inte skall skriva om, men 
jag gör det ändå. Jag fullkomligt exploderade av ilska och 
förtvivlan inombords och smärtan gjorde att det svartnade för 
mina ögon. Jag vet att, hade jag kommit upp på mina ben 
direkt, hade jag nog slagit ner läkaren. Jag tror inte att jag 
hade kunnat behärska mig. Jag tyckte att han betedde sig så 
dåligt åt, det var som om han skulle testa om det jag sade var 
sant. Han skall just skynda sig att hjälpa mig upp, men då 
kommer det in annan personal som ser mig på golvet och 
frågar: ”vad händer här”? 
De hjälper mig upp, och ber mig sitta ner och vänta. Sedan 
kommer det in en överläkare, han pratar med mig och frågar 
”är du så känslig i nacken”? Jag skall inte röra dig. Du skall 
få en tid med dig hem för röntgen om några dagar. Smärtan 
var outhärdlig, och de skickade med mig de starkaste 
värktabletter de hade med orden ”du skall inte behöva gå 
längre såhär, vi syns snart igen”. Denna dag var jag totalt 
omkring tio timmar på Sjukhuset. Jag var helt slut, men de 
skickade hem mig ändå för det ”fanns ingen säng ledig”. 
Röntgen visade på tre mer eller mindre skadade diskar i min 
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nacke och de föreslog akut operation i Uppsala.
Några dagar senare undersöktes jag av en kirurg från 
Uppsala. Honom presenterade de som den kirurg som skulle 
operera mig. Man hade samlat några läkare i ett rum, och där 
gick vi igenom röntgenbilder och det som hänt mig. Efter det 
att han undersökt mig med både stick och drag utanpå 
armarna och hela överkroppen, utan att jag nämnvärt kände 
av det på olika områden, sämst var höger armen. Han 
förklarade sedan vad han gjort, med orden, det här kommer 
från nacken och du har dålig känsel på stora områden. Han 
höll i mitt huvud och förde det mycket varsamt i olika lägen 
och när vi kom till lägen där jag började toksvettas eller 
stönade, blev jag tydligen blek, för han sade någonting om att 
”det här är ju inte bra”. 
Han började intervjua mig, han verkade ha all tid i världen, 
och när jag tagit igen mig en stund, började jag att känna ett 
förtroende för honom och kunde berätta hur jag hade det. Vi 
gick åter in till röntgenbilderna, och han förklarade bilderna 
från datortomografin. Bilderna visade, hur ryggmärgen låg 
knappt ett pennstreck från, eller nästan direkt mot diskarna. 
Jag började ana vad som skulle komma, och efter en stund 
kom hans uttalande, ”det här kan vi inte operera, det är för 
stor risk för att du blir mera skadad.”
Medan jag var där gjorde han underlaget till en 
invaliditetsbedömning, och sedan skickades jag hem. För 
första gången efter skadan, kände jag att jag inte höll på att 
bli knäpp, utan att det fanns en orsak till mina problem.
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En tid senare fick jag träffa en dam på Försäkringskassan. 
Hon hade kompetens och tid att lyssna. Efter ett långt samtal, 
beslutade hon att skicka mig för utredning till Alfta Rehab, 
som ligger i Hälsingland. I dag är jag så tacksam för detta, för 
där fick jag genomgå noggranna undersökningar och tester av 
kunnig expertis, jag fick kunskap om just min skada och hur 
skadan handikappar.
Där fick jag börja en lång rehabilitering som inte är slut än. 
Den har fortsatt på Österåsen, där jag just nu sitter och 
skriver en liten bit på denna min berättelse, om hur Gud har 
varit med mig genom livet. Jag kan berätta om människor 
som har det mycket svårt, många människor som jag mött på 
dessa rehab-ställen. Människor som jag har fått berätta för, 
hur min tro bär mig genom prövningarna. Gud har använt 
mig många gånger till glädje och hjälp för dessa människor, 
som haft det svårt i sin sjukdom eller skada.

Jag kan summera vad jag upplever i denna min skada, som 
handikappar mig mer än vad som syns utanpå, med orden: 
”Gud är med mig som en handikappad också. Han använder 
mig i sin tjänst och det är stort. I detta handikapp, i de 
djupaste och mörkaste mörker, kommer Guds Ljus som en 
stor   frid  .   Det finns inget mörker som är mörkt för Gud. Han 
är Ljuset, och Han ser mig. Jag har fått profetiska budskap till 
mig, om att Gud ser min situation. I en profetisk hälsning 
berättades det om detaljer, som ingen annan visste något om. 
Detta har gjort, att jag inte behöver tvivla när det är som 
mörkast och svårast. Hälsningen var verkligen adresserad till 
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mig. Men visst funderar jag på, varför Gud inte gör ett under 
med min nacke. Jag har pratat med Jesus om detta. Jag har 
sagt att jag väntar på ett under, så det vet han om. 
Jag har tidvis försökt att jobba deltid. Det har funkat av och 
till, men det verkar som om jag inte kan jobba så mycket som 
jag vill. Detta är en stor saknad för mig, då jag trivs med att 
arbeta och forska, lösa tekniska problem och vara aktiv inom 
industrin.
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Sjukdom-död och änglar på uppdrag

Snöskoterolyckan

Min son Robert har alltid varit motorintresserad. Han var en 
van snöskoterförare, redan vid 16-års ålder hade han en snabb 
sportskoter. Han körde då från hemmet i Ovansjö till Ånge. 
Han åkte på skoterleden, som gick efter en oanvänd väg 
parallellt men riksväg 83. Den vägen hade han kört flera 
gånger dagarna före, men så en dag hade någon plogat en 
anslutande väg, och lagt upp en snöhög mitt i skoterleden. 
I mörkret ser han inte snöhögen i tid, och därmed var olyckan 
ett faktum. Han slungas av skotern, men något på skotern 
träffar integralhjälmen, så att bågen som skyddar hakan 
spricker. När han kommer till sjukhuset, träffar han en polis 
som besöker honom. Polismannen studerade motorcykel- och 
skoterolyckor och hur hjälmar skyddar huvudet. När han såg 
hjälmen talade han om, att den kraft som behövs för att 
spräcka denna typ av hjälm, en av de säkraste hjälmarna, är 
så stor, att den är dödlig. 
”Du har haft änglavakt grabben”, blir polismannens 
konstaterande. Robert hade fått en lindrigare hjärnskakning, 
och var hemma dagen efter. Återigen får jag se och förstå att 
änglar kan skydda på ett mirakulöst sätt.

Robert singelolycka med bilen år 2000 

Nästan på samma ställe där snöskoterolyckan inträffade, fick 
Robert sladd på bilen, en BMW 535, en morgon när han kör 
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till arbetet i Ånge på riksväg 83. Han körde av vägen. Bilen 
träffade mitt på en sten så att den vände, och med 
sidan/undersidan av bilen stannade den mot en grov björk. 
Bilen vek sig, och när räddningstjänsten kom, hade Robert 
krupit ur bilen och stod nästa helt oskadad vid vägkanten.
Senare, när Robert, hans kompisar och jag tittade på 
skrothögen som var kvar, sade Räddningsledaren på Ånge 
Brandkår till oss: ”det behövdes många änglar för att Robert 
skulle överleva den kraschen”. ”Att skyddsänglar finns, det 
fattar man, när någon överlever detta”!

Vätskebrist

En kväll började jag må dåligt. Insjuknandet var mycket 
hastigt, och jag började kräkas. Det som jag kräktes upp var 
blodblandat. Inte lång stund efter detta, så började det likna 
en riktig magsjuka, men det som kom ut från kroppens alla 
öppningar var blodblandat. 
Vi hade dåligt med läkare på vårdcentralen, därför fanns det 
en tillfälligt inlånad läkare från Sveg. Hon hette Jaktlund, och 
när jag kom dit, sade hon till en sköterska. ”Beställ ambulans, 
jag misstänker sorkpest eller sorkfeber”. Hon hade nyligen 
varit med om ett sådant fall, och hon kände till lite om detta. 
Jag hade hört någon gång, att det fanns något som hette 
sorkpest, och att den fann man första gången inte långt från 
Ånge. Jag hade även hört, att något år tidigare hade en man 
dött av detta i Ånge. 
Då blev jag väldigt fundersam. Vad menade Gud? Vad är 
detta? Vad händer? Alla frågor kom som en stor flod över 

Sid   144



mig. Jag förstod att läget var allvarligt, och sade tyst för mig 
själv: ”Ske din vilja Gud. Du har varit med mig förut, var 
med mig nu också”. Det kom blod i urin, avföring och när jag 
spottade. Det rann vätska ur mig och jag torkade ut. Ingenting 
fick jag behålla. När jag kom ner till Sundsvalls lasarett, blev 
jag inlagd på infektionskliniken. Efter några timmar där såg 
jag som i dimma p.g.a. vätskebrist, och jag försvann av och 
till in i en töckenvärd. De gav mig vätska både intravenöst 
och med sond. Jag fick något som nästan var som gel med 
medicin i, men inget verkade hjälpa. När det var som sämst, 
var jag helt utan syn, det var bara grått. Jag förstod, att nu är 
det nära slutet. Då hörde jag rösterna från personal som sade: 
”Vänder det inte nu, vet vi inte hur det går”. Jag minns att 
min tanke var: ”Friden finns kvar, då är det okej med 
evigheten, annars så skulle jag vara orolig nu”.
När jag återkom till klart medvetande, kände jag att Guds 
Frid fanns i rummet, det var så stilla och sådan trygghet i 
bibelordet som kom till mig, ”min frid ger jag er….” Jag fick 
inga men efter denna svåra pärs. När jag berättade, att jag 
hört vad de sade om att ”om det inte vänder snart”, 
kommenterade en läkare det med orden "hörde du det"? ”Jo, 
det var nära, men jag tror inte du får några svårare men av 
detta”. Läkaren berättade sedan, att det varit ett mycket 
snabbt och aggressivt förlopp. Han sade också, att eftersom 
de fick in mig så snabbt, hade njurarna troligtvis inte hunnit 
ta skada, så jag repade mig snabbt. Återigen hade jag 
överlevt, med Läkarnas och Guds Hjälp.
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Gomseglet

Det var influensatider och även jag drabbades av svår hosta. 
Jag har alltid haft svårt att kräkas, för det har gjort ont i 
halsen. Denna gång hostade jag så att jag kräktes, och helt 
plötsligt gjorde det riktigt ont. Det rann massor av blod ur 
halsen. Vi ringde till vårdcentralen, som sade till oss att 
komma ner omedelbart.
När vi kom dit, visade det sig att gomspenen och en större del 
av gomseglet hade lossnat. Gomspenen var svälld, lång och 
stor. Den irriterade struphuvudet så jag fick hosta hela tiden. 
De skickade mig med ambulans eller taxi, det mins jag inte, 
de 10 milen till Sundsvall. De var rädda för, att luftstrupen 
skall bli så irriterad, att även den skulle bli inflammerad.
Innan jag for iväg med ambulansen fick jag reda på, att om 
struplocket blir inflammerat och svällt, kan man kvävas. Det 
var tur för mig, att det fanns en läkare på plats, som visste 
vad hon skulle göra. Jag förstod att detta var en ovanlig 
händelse, för en av de äldre läkarna hade bara sett detta en 
gång tidigare. Denna överläkare berättade även han, att risken 
var mycket stor för struplocksinflammation, och då kommer 
risk för kvävning som ett brev på posten. Om jag inte fått 
hjälp så snabbt, så hade jag alltså kunnat kvävas.
Nu började jag att återigen fråga Gud: ”varför allt detta”? 
Samma tankar och samma funderingar som tidigare, kom 
återigen i mitt inre. Det var som om Gud svarade inom mig: 
”Berätta vad jag kan göra.” Berätta om änglavärden och 
berätta om tryggheten i Mig”.
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En sista chans på Hudiksvalls lasarett

Mamma hade ramlat och brutit lårbenet, nu hon låg på 
Hudiksvalls sjukhus och var nyopererad. Hon hade som 
rumskamrat en äldre tant, som var mycket svårt sjuk. Mamma 
hade bibeln på sängbordet, och läste ur den på kvällen, men 
sade inget till kvinnan i sängen bredvid. Mamma bad för oss i 
familjen och sedan för kvinnan bredvid, tyst för sig själv. På 
natten vaknar mamma, hon ser att lyset är tänt vid den gamla 
kvinnans säng. När hon tittar bort mot kvinnan så ser hon hur 
kvinnan vinkar mamma till sig. Mamma hör, att hon med 
svag röst säger kom, kom. Mamma frågade, vad är det? Och 
kvinnan svarar, kom, kom.
Mamma kände en ”maning” (mamma kallade det alltid för en 
maning, när Gud talade till henne om ett uppdrag) att kvinnan 
ville bli frälst. Mamma frågade, vill du bli frälst, kvinnan 
svarade svagt, ja. Mamma frågade: ”Vill du jag skall komma 
och be för dig”? Kvinnan svarade ”ja” igen. Mamma kliver 
upp, ställer sig vid kvinnans säng och ber för henne. Kvinnan 
knäpper också sina händer. Kvinnan såg glad ut efter detta, 
och när mamma frågade, tror du på Jesus, svarade kvinnan 
”ja”. Då sade mamma: ”Då är du frälst nu, du kan vara lugn”. 
Detta berättade mamma för mig, när jag kom och hälsade på 
dagen efter. Då stod sängen tom där kvinnan legat. Jag tänkte 
att mamma drömt det hela och frågade en sjuksyster hur 
natten varit. Hon svarade: ”Jo, vi hittade din nyopererade 
mamma stående vid sängen där i natt, med knäppta händer”. 
Var är kvinnan då, frågade jag, ”kom med ut, sade hon”. I 
korridoren berättade hon, att kvinnan somnat in på 
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morgonsidan, alldeles lugnt. När mamma kom hem igen, 
berättade hon flera gånger med stor glädje: ”Tänk att Gud 
kunde använda mig till att vinna en själ för himlen”. Hon 
tackade Gud för detta. Hon tyckte, att det var denna händelse 
som bar henne genom smärtan under konvalescenstiden.

Lurad på .... bevarad från bitterhet

Jag drabbades av en mycket svår händelse, kanske det 
svåraste som jag upplevt. 
Den är komplicerad att beskriva och kräver stort utrymme. 
Därför vill jag spara med att redogöra för detta 
händelseförlopp till en eventuellt kommande bok om vad som 
hände i SENAD Teknikbetong AB. 
I mycket stora drag handlar det om, att ens närmaste vän 
utanför familjen sedan 22 år tillbaka sviker och lurar en så 
totalt, att till och med ens barnatro börjar påverkas. Jag 
nämner detta här för att tala om, att Gud kan bevara från 
bitterhet även när man blir grundligt sviken. Händelsen är för 
mig ett bevis för, att Gud kan hjälpa även igenom svek och de 
svåraste situationer. Av egen erfarenhet vet jag nu, att Gud 
med sin FRID kan göra, så att bitterheten inte får fäste och 
plats i en människa.

En hälsning på Alfta Rehabs parkering.

Jag hade haft det extra jobbigt med värken och ledsamheten 
över det som hänt med SENAD Teknikbetong AB. Vid detta 
tillfälle var jag på väg till bilen på parkeringen, för att åka 
hem från Alfta Rehab efter några behandlingsdagar. Jag hör 
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då någon ropa: ”Visst heter du Kjell va?”, ”Hallå där är inte 
du Kjell ifrån Ljusdal?” Jag svarade jakande, men kunde först 
inte känna igen vem det var som kom emot mig. När han 
sträcker fram handen och hälsar med ordet Frid, så känner jag 
igen pastor Samuel Olofsson, trots att det var många år sedan 
vi träffats.
När vi hälsat, så säger Samuel: ”jag har en hälsning från Gud 
till dig”. Samuel kunde omöjlig veta hur jag hade det, Han 
berättade sedan, att där på parkeringen kom Guds ande helt 
plötsligt över honom. Han kände tydligt inom sig att han 
skulle ge mannen där borta (mig) en hälsning och när han 
ropade kom han ihåg mitt namn. Hälsningen var ungefär så 
här: ”Gud har sett din situation och du kommer att få 
uppleva, att jag ger dig kraft i de situationer som kommer. 
Jag är med dig och mina änglar skall vandra vid din sida som 
de alltid gjort. Det du går igenom skall du vittna om, för att 
visa för andra att jag har kontrollen”.
Jag var mycket glad och tacksam för att Gud sände denna 
hälsning med en som inget visste, för just då var det mesta 
nattsvart. Nu började det ljusna lite för mig igen. Jag visste, 
att Gud hade kontrollen oavsett hur jag kände det.

Pappa flyttar till himlen

När min älskade pappa hade en vecka kvar till han skulle 
fylla nittio år, var det dags för honom att flytta från denna 
jord till sitt livsmål, himlen. Jag hade inte suttit vid någons 
dödsbädd förut och mina bröder som bor i södra Sverige 
skulle inte hinna hem, det förstod jag. Mamma, som var 
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dement och liggande i sin säng sedan en längre tid, kunde 
inte heller närvara. Jag förstod att jag skulle vara ensam i 
denna sista stund med pappa. Jag kunde få kontakt med 
honom, för han var helt klar i huvudet in i det sista men han 
hade förlorat talförmågan. Vi brukade kommunicera med 
händer och ögonblinkningar sedan mer än ett år tillbaka. När 
jag kom till hans sjukbädd, tog jag hans hand och frågade om 
han visste om, att jag var där. Han tittade upp och han 
svarade som vanligt med en handtryckning och blinkningar 
med båda ögonen, medan leendet spreds över hans läppar. 
Där låg nu min pappa, denna kraftkarl som med sina 185 cm i 
strumplästen och var så vältränad och stark att han vid 75 års 
ålder bar en 5 meter lång rå björkstam, med 20 cm 
toppdiameter, över ett hygge vid sommarstugan. Jag har ett 
foto på detta som minne. Nu var det bara en nedbruten kropp 
som inte orkade längre, som fanns kvar av denna forna 
kraftkarl.
När jag hälsade från mina bröder och från mamma, log han 
och han svarade, att han förstod. Jag frågade om han hälsade 
till dem, han blinkade ivrigt när han trycker min hand som 
svar. Jag läste ur hans älskade bibel, och vi bad tillsammans. 
Han visade tydligt att han var med. Med vårt tecken och 
minspråk, frågade jag honom om han hade det svårt, jobbigt 
eller ont. Han svarade med att titta bort, vilket var ett tydligt 
nej.
Efter ett tag frågade jag, om han visste om att han var väldigt 
sjuk och svag. Han tog en stund på sig, så jag frågade om han 
hört frågan. Han svarade tydligt: ”ja” På min fråga, om han 
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visste att det var dags att flytta till himlen snart, så log han 
med hela ansiktet, såg in i mina ögon, tryckte min hand och 
blinkade med ögonen. Under hela tiden vi samtalade, så 
fuktade jag hans torra mun.
Jag bestämmer träff med honom i himlen, och han bekräftar 
det återigen med ett leende, blinkningar och handtryckning. 
När jag förstår att det närmar sig slutet, då hans andning blir 
tyngre och långsammare, försöker jag sjunga vår sång, ”till 
himmelen jag går, dit synden aldrig når, ett härligt land…” 
Jag sjöng den, om och om igen, han håller min hand och ler. 
På det sättet, flyttade han till himlen i stor frid.
Himmelen kändes så nära, att jag förstod att någon hämtade 
pappa. Det var så stor frid, att jag kände hur sorgen byttes i 
en djup tacksamhet över att få vara med om detta, och en stor 
glädje över att hans lidande var slut. Vi skall ses en dag, 
pappa och jag. Hemma i himlen skall vi sjunga en sång av 
tacksamhet till Jesus, som ordnade så att vi kom in genom 
pärleporten. Du som läser, kanske funderar på om detta med 
att ”flytta Hem”. Du kanske funderar över att ”jag förstod att 
någon hämtade pappa”. Det är samma förvandlande frid som 
jag känt och mött tidigare och i bibeln kan vi läsa om hur 
Jesus berättar i en liknelse om en person, som blev förd till 
paradiset av änglar. Det var Lasarus, den fattige tiggaren vid 
den rike mannens bord. Jag tror och upplevde, att det var på 
samma sätt pappa fick ”komma Hem”. 
Den andliga världen är lika verklig som den fysiska, det är 
min erfarenhet.
När han flyttat till andra sidan, kallade jag på sköterskan. 
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Hon kom och tittade till pappa, för att sedan ringa efter 
distriktssköterskan, som skulle komma och konstatera 
dödsfallet och skriva dödsattesten. När hon kommer, så är det 
en sköterska som inte jag kände igen och som var inlånad 
från ett granndistrikt. När hon öppnar dörren in till pappas 
rum, stannar hon till och säger med förvåning i rösten: 
”vilken frid det var här, var han en Kristen?”. Ja, svarade jag, 
sedan går hon in i rummet.
Jag tror att de flesta människor kan känna om det är FRID 
eller ångest och oro i en situation. Troligen så känner vi på 
oss, om friden som finns vid ett speciellt tillfälle är äkta eller 
om det bara är en avslappnad tillvaro. När jag samtalat med 
andra personer om detta, så möts man av ”det känns inom en” 
och att ”känslan av en helig stund verkar anknyta till något 
inom oss. Samtidigt som jag skriver detta, vill jag säga ett 
stort tack till personalen på Koppargården i Ljusdal för den 
fantastiskt fina omsorg och vård som de gav mamma och 
pappa. Jag vill även säga ett stort tack till Lillemor, som gav 
mig ett verkligt fint stöd denna kväll.

Mamma flyttar till himlen

Det var sommar, och tio månader hade gått sedan pappa 
flyttade till det himmelska hemmet, när min underbara och 
kärleksfulla mamma närmade sig sin hemfärd. Hon hade 4 
månader kvar till 89 år. Innan mamma blev dement, 
samtalade vi om himlen. Hon sade ofta, att hon ville flytta dit 
i stället för att ligga som ett kolli och ha värk. Hon längtade 
hem till Jesus, som hon sa. Vi bestämde fler än en gång, att 
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träffas där. 
Nu var det dags för flytten hem till Jesus. Denne Jesus som 
hon levt tillsammans med sedan 17 års ålder. Vi bad 
tillsammans, hon bara låg där och såg glad men trött ut. Jag 
bestämde med henne ett möte i himlen, men jag vet inte om 
hon fattade allt. Denna gång hann mina bröder komma hem, 
och vi turades om att vaka över mamma. När jag hade vakat 
tills Vilgot kom hem till mamma, var jag trött och då tog han 
över och jag for hem till sommarstugan för att sova en stund. 
Efter några timmar ringer Vilgot och berättar att mamma 
hade flyttat till det himmelska hemmet, och att det skedde i 
stor frid.
Jag skulle kunna skriva mycket om mina fina föräldrar, de 
levde för Jesus, för oss barn och för församlingen. I mitt hem 
var det mycket av skoj, och ofta förekom det skratt och 
småbus av olika slag. Pappa var en riktig pajas när han ville, 
med bus och spratt som ingredienser, där mamma kunde 
hänga på. Mitt i allt detta fanns det ett allvar, som blandades 
in i vardagen. Trygghet och kärlek präglade hemmet, där 
Jesus och det kristna livet var grundläggande för familjen.
Sportfiske och bärplockning är det som jag är uppfödd med. 
Tänk vad roligt och spännande det har varit på fisketurer och 
bärplockaräventyr, som pappa och jag har gjort. Mamma 
kunde vara med ibland, men mest på bärplockning, som hon 
gillade bäst. Mitt i alla dessa aktiviteter tillsammans, så var 
skoj, bön och nynnande på en sång självklara ingredienser i 
vardagslivet.  
Du som läser detta, kanske tycker att det är naivt och 
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underligt att tro på en pärleport eller ett liv efter döden. Min 
bibel lär, att vi människor är evighetsvandrare. Mina egna 
erfarenheter bekräftar för mig, att den himmel som Bibeln 
talar om är verklig. Om den inte fanns, så skulle jag inte 
kunna känna gemenskap med Den Helige Ande, eller fått 
känna närvaron av den andliga verkligheten och tryggheten 
när det gäller. Min barnsliga, enkla tro på en levande Gud och 
på Jesus, förstärker denna min övertygelse. I bibeln finns 
denna port beskriven i Upp. 21:21.

Rehabilitering

Den rehabiliterande behandling, som jag behöver för att inte 
bli sämre i min nackskada, gör att jag i olika omgångar får 
fara till Österåsens behandlingshem, som ligger en bit utanför 
Sollefteå. 
Där finns det en mycket kompetent och bra personal, att det 
är så ett av de ständigt återkommande samtalsämnen som 
finns i dagrummen på kvällarna.
På dessa kvällar samtalas det om alla livets väsentligheter och 
oväsentligheter, som du nog förstår. Där har jag sett den 
längtan som finns efter inre frid och ro. Ibland har jag fått 
frågor kring min tro, och när jag svarat, är det flera som 
gratulerat mig till att ha funnit en tro som bär. Jag har förstått 
att många har en längtan efter Frid och Trygghet!

Under en period, när det var riktigt jobbigt med värken var 
jag på Österåsen Rehab för min Nackskada. Det var i juni 
2005, försommarväder med sol och klarblå himmel, och jag 
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gick ut i deras park och örtagård. Jag satte mig ner för en bön 
i tanken, en ordlös bön om att få en hälsning från Gud. När 
jag suttit en stund så kommer det en liten fågel väldigt nära.
Jag fick då dessa verser liksom till mig i mina tankar, och 
skrev ner dem på en lapp. 

Solens aftonvarma strålar
genom de ljusgröna löven lyser

Trädgårdssångarens sång, den porlar
och jag går här i örtagården och myser 

Från Afrika har du flugit hit 
Hur orkar du, som är så liten?

Det är ju så en lång bit
Är du inte alldeles slut, och sliten?

Varför sjunger du, som är så grå?
Sjunger du med sådan glädje, för din kära?

Du som är oansenlig och bland de små
Att du med sådan styrka, tonerna kan bära

Sjung, lilla fågel, när du bland löven dig gömmer
Din sång sprider glädje, fast jag dig sällan ser

Jag lyssnar, så att jag värk och skador glömmer
medan mot solen, jag tittar och ler
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Jag vet att jag kan vara glad
fast jag känner mig sliten och grå, 

Här, mitt bland alla dessa nya blad
till din glädjesång, jag lyssna få

Du lilla gråa fågel där,
din sång får mig, att börja tänka

Det är tur, att från skaparen du hjälpen bär
så att glädje till oss, Han kan skänka.

Det är kanske svårt att förstå detta, men jag upplevde i min 
inre värld, att änglavärlden var nära.  Jag upplevde, att fågeln 
kom så nära intill mig på ett sätt, som visade att denna 
hälsning var från en osynlig värld. Jag kände mig lite som när 
korparna kom till Elia med mat, (Bibeln: 1 Kung.17:4-). Här 
kom en fågel med ”mat för min själ”. Vem skulle kunna 
ordna detta? om det inte var en Ängel, som utsänd för min 
skull, arrangerade detta.
Du tycker kanske att det är barnsligt att tro på detta. Du må 
tycka så, men likafullt så hjälper det mig att orka vidare. Hur 
skall jag förklara det? Det funkar ju och för det tackar jag 
Gud. Vem ska jag tacka annars?
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Ett korsmärkt paket

På mitt arbete var det, som vanligt, väldigt mycket att göra: 
En kväll när Mats Bränström och Leif Nyquist jobbade över, 
så var jag där en stund, då ringde telefonen, det var vid 21.30 
tiden. Det var Mats fru Margona, som ringde från deras hem i 
Härnösand. Hon behövde en bil till nästa morgon för att 
skjutsa barnen, den bil som hon hade var sönder. Mats som 
planerat att stanna kvar i Ånge över natten, tyckte att det var 
lite svårt att bara lämna jobbet, som var så viktigt.
När jag stod i korridoren utanför kontoret, talade Gud till 
mig: ”jag har resurser, tänk på alla gånger som jag har lovat 
att hjälpa till”. Jag hade under vinternätterna i korta stycken 
fått i uppdrag av Gud, att skriva ner hur Gud jobbar med de 
begåvningar och den kreativa förmågan, som han skapat i oss 
människor. I detta material finns det en liknelse, som handlar 
om ett korsmärkt paket. Det blir ju ett kors, när man slår ett 
snöre runt ett paket, och korset är ju även symbolen för Jesu 
seger på Golgata. Symboliskt kan vi rekvirera det vi behöver 
från det himmelska förrådshuset. Den Helige Ande ordnar så 
att tjänsteandar, änglar förmedlar det vi behöver på något 
övernaturligt och Gudomligt sätt. Jag kände att jag skulle 
berätta detta för Leif och Mats, just denna kväll i denna 
situation. Jag berättade, och sedan bad vi efter denna princip. 
Bönen var ungefär så här: ”Gud, du som har lovat att vi får be 
om vad vi vill, vi ber att du, med ett korsmärkt paket, ordnar 
så att Mats inte behöver åka hem. Vi ber att Den helige Ande 
skall sända dina tjänsteandar, för att hämta ut det från 
förrådshuset och leverera till Margona, så att detta blir till ett 
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bönesvar. Vi ber dig om det här i din son Jesu Kristi namn, 
amen”. Efter ungefär 20 minuter ringer Margona igen. 
Förvånad berättar hon för Mats, att en granne hade ring och 
sagt, att de förstått att det var fel på bilen, och att de inte 
behövde sin egen 2:a bil nästa dag, den kunde hon ta. Mats, 
Leif och jag blev både glada, överraskade och stärkta i vår 
tro, då bönesvaret kom direkt.
Jag förstår att änglarna var aktiva igen.

Kreativitetsuppdraget

Det kändes som en ”maning” från Gud att jag skulle skriva 
ner ett Bibelstudiematerial för någon. Jag visste inte för vad. 
Under flera vinterkvällar från höst till vår, kände jag mig 
inspirerad, att skriva ner det som Gud gav mig i tankarna. Jag 
orkade bara skriva ner en kort stund varje gång för värken i 
nacken och tröttheten i ögonen
Efter att jag var klar med materialet, gick det en tid. Fram 
mot försommaren träffade jag vid ett möte en representant för 
ICCC, den kristna handelskammaren. Han talade då om att 
deras bön var, att de skulle få tag i ett seminariematerial om 
kreativitet och Den helige Ande. Då förstod jag, att det var 
ICCC som skulle ha mitt seminariematrial. 
Jag tog då, vid sittande bord, fram materialet som jag fått från 
Gud under vintern. Jag hade tagit med mig det när jag åkte 
dit, för jag kände på mig att nu var det dags. Jag frågade: ”är 
det detta ni bett om”? Han tittade igenom dokumenten, reste 
sig upp, skyndade fram till en annan person och berättade, att 
nu hade bönesvaret kommit. Jag använde sedan detta material 
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i en seminariehelg inom ICCC. Det var många som efteråt 
berättade, att det blev till välsignelse för dem, och att de ville 
beställa kompendiet.

En intressant händelse som skedde där, var när mina två 
kompisar Leif och Mats, stod framme vid talarstolen på 
seminariet tillsammans med mig. Det kom fram en man, som 
inget visste om oss. Han talade om, att när han såg oss tre 
där framme, såg han i en syn tre män i den brinnande 
ugnen. Han förstod, att det var en hälsning till oss, att Gud 
var med oss i de svårigheter som vi befann oss i just då. Både 
Mats och Leif hade drabbats av turbulensen kring SENAD 
Teknikbetong AB.
Jag vill, och om jag orkar skall jag försöka skriva ner detta 
material i en ny bok, riktad till de personer som är kreativa 
och vill använda sina begåvningar i tjänst för sin skapare, 
samtidigt som de utvecklar sin inre kreativa människa. 
Det är helt otroligt att jag, med min brokiga bakgrund, kunnat 
få vara med om detta. Att jag, på Guds uppdrag, fått ta fram 
ett seminariematerial om hur ens inre människa skall växa 
genom att tillåta, att ens begåvningar får användas i Guds 
tjänst.

Svårigheter i industrin mixad med Guds support.

Ärlighetens pris

När jag var i Stockholm på uppdrag i arbetet, uppstod det en 
konflikt mellan mig och min arbetsgivare. Jag ville inte ställa 
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upp på, att leverera provningsintyg som det ändrats 
siffervärden i. Jag sade rent ut, att sådant sysslar jag inte med. 
Även om vi uppnått dessa värden själva i vårt labb, så kan vi 
inte sätta in de resultaten i en rapport från ett oberoende 
provningsinstitut.
Min chef blev arg och körde ut mig från mötet. Jag upplevde 
att ärlighet kostar.
Det var första gången under de 20-talet år som jag varit 
verksam inom industrin, som jag blivit utskickad från ett 
industrisammanträde, och jag kände mig väldigt nere. Jag bad 
till Gud att jag skulle få en uppmuntran under de timmar, som 
jag väntade på att tåget skulle gå hem till Ånge. Jag bad att 
jag skulle få vara ett bönesvar för någon. Jag visste att det är 
det bästa som finns.
När jag gående närmade mig Sergels torg, kände jag plötsligt 
en kaffetörst som var otrolig. Jag gick mot caféet som ligger 
vid Klara kyrka, det som har Nils Ferlin som staty utanför 
sig. Jag visste inte varför, men jag bara promenerade vidare, 
förbi kaffet mot kyrkan. När jag kom dit, såg jag en liten 
skylt där det stod, att kaffe serveras i kyrkan. Jag nästan 
fördes dit, det bara blev så. 
Inkommen i kyrkan, såg jag en liten skylt, som visade att det 
finns kaffe till vänster i lokalen. Men nu var jag helt plötsligt 
inte törstig längre. Jag vände mig om och gick mot 
mittgången. Då såg jag en gammal man sitta på en stol i 
bönestället, till höger när man kommer in i kyrkan. Jag hade 
nu förstått, och kände på mig, att Gud ville något. Kunde det 
vara så, att jag skall få vara ett bönesvar via denne man? Jag 
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gick fram emot mannen, som reste sig upp och sade. ”Jag såg 
dig när du kom in. Jag har väntat på dig i nästan 2 timmar nu. 
Jag fick order av Den helige Ande att träffa dig här i dag, 
redan tidigt på morgonen när jag var i bön”.
Min spontana tanke var, att det är nog en som bara surrar, 
men jag lyssnar väl. Jag frågar vad mannen hette, för jag 
tyckte att jag kände igen dragen. Men han ville inte svara så 
där direkt, utan ställde en motfråga. Visst bad du om tröst och 
hjälp efter en dyster händelse i dag? Jag sätter mig ner på en 
stol, tagen av förvåning. Jag insåg, att nu händer det något. 
Mannen sade, att han hade ett uppdrag att förmedla, en 
hälsning till mig, men han ville veta vad som hänt först. Jag 
förklarade kort och sammanfattande vad som hänt, och då 
kom hälsningen. Han sade: ”Gud säger att han sett dig, följt  
dig, och hans änglar är vid din sida. Att handla rättfärdigt  
för välsignelse med sig”. ”Redan i morse visste Gud om, att 
din bön skulle besvaras”. Gud hade alltså, innan det tråkiga 
skett och innan jag bett, skickat en Gudsman med en hälsning 
till mig, som svar på min bön vid 11 tiden på dagen! 
Fantastiskt. Bibelordet, ”förrän ni ropar skall han svara er”, 
gäller i vår moderna tid. Det samtal som följde, var en enda 
lång tröst, och en själavårdande händelse som avslutades med 
bön.
När jag nu frågade mannen vad han hette, gav han mig ett 
visitkort som det stod namnet Lars-Erik Jansson på, en 
Gudsman som jag kände till från min ungdom.
Jag lärde mig att Gud vet vad som sker med de sina och han 
hjälper när det blir svårt.
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Guds ängel och giftspindlar i Thailand, februari 2006

Vi var på en Industriresa till Thailand, för ett konsultjobb i 
Geo-byggande med betongen SENAD LWC.
Vi hade varit i Thailand någon dag. Jag vaknade på natten 
mot tisdagen, med oro över att en fara hotade. Jag böjer knä 
vid min säng, och ber om änglabeskydd: ”Gud, du som sänt 
din ängel som skydd för mig förut, sänd den på heltid så att 
jag inte skadas av något”! Jag förstod att en fara hotade, men 
jag blev helt lugn.
På morgonen efter blir den planerade resan till ett företag 
inställt. Jag tackade Gud för detta, i tron att det kunde ha 
skett en bilolycka. Två dagar senare, i stället för på tisdagen 
som var planerat, for vi till företaget Singha, som är 
Thailands äldsta och största ölbryggeri. Företaget önskade en 
besiktning av grunden på sitt nedlagda, gamla bryggeri, 
eftersom det skulle renoveras till museum.
Jag gick ner i källarvåningen, men förstod att det måste 
finnas en våning till under denna, eftersom det var torrt, och 
ingen fukt kom in i rummen. Jag hade information om, att det 
fanns grundvatten bara några meter under markytan. 
Byggnaden hade sättningsskador, som visade på att den inte 
stod på fast grund. Det borde då ha varit fukt i det nedersta 
golvet, eftersom det enligt ritning låg långt under 
vattennivån. Företaget ville ha grunden injekterad, för att den 
inte skulle fortsätta att sjunka undan, och skada byggnaden.
Vid granskning av äldre ritningar såg man, att det fanns en 
våning till. Men den kände ingen nuvarande anställd till. Vi 
gick tillbaka ner till våningen vi varit i, och hittade en dörr 
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bakom en massa bråte. Den ledde via en halvtrappa ner till de 
nedersta rummen. Där hade ingen varit in på mer än 30 år, 
enligt en ingenjör som var med.
I dessa rum var det fullt av spindlar av olika slag, stora smala, 
feta med kors på ryggen. Där fanns även mindre spindlar, 
med ca 3 cm lång kropp. Dessa hade ljusgröna punkter, som 
låg som kors på ryggen. De flesta spindlar var ljusa, eftersom 
de levde i ständigt mörker. Hitchcock skulle ha varit 
avundsjuk.
Ingen elbelysning fungerade, så jag fick en handlampa att 
lysa med.
När jag gick jag in i källarrummet såg jag, att där finns stora, 
gamla, jästankar med öppna manluckor i gavlarna. Grova och 
smala rör samt kranar var monterade överallt efter väggar och 
på tankarna. Ingenjören följde efter mig, men stannade vid 
dörringången. Jag gick sakta inåt rummet, och såg både stora 
spindlar och långa tusenfotingar springa iväg, för att gömma 
sig undan ljuskäglan från ficklampan. 
Jag känner plötsligt, hur något stryker över sidan på mitt 
huvud, strax ovanför örat. Sedan kryper ”detta något” uppåt 
på huvudet. Jag böjde sakta på knäna i slow-motion, och 
kände hur detta något klättrar upp från mitt huvud. Jag 
backade lite sakta och försiktigt ett kort steg tillbaka, tittade 
upp och lyste med handlampan på en spindel med ca 4-5 cm 
lång kropp. Den var lite blekgulbrun till färgen, jag såg att 
benen var långa och håriga med svagt färgade leder, och ett 
svagt mörkare orangefärgat kors på ryggen. Den satt i sitt nät 
ca 2-3 dm. framför och ovanför mina ögon. Jag backade sakta 

Sid   163



ett steg till, och tog en bild på spindeln. När ingenjören såg 
spindeln, viskade han med hes och rädd röst: ”Toxic, toxic, 
toxic”! 
Jag hukade mig ner, och gick vidare under spindeln för att 
kunna inspektera källargrunden. Där mötte jag mängder av 
spindelnät, olika spindlar både större och mindre, några har 
svagt grönreflekterande korsmönster på ryggen. Jag såg mig 
omkring så noga jag kunde från platsen där jag stod. 
Jag såg sprickor i golv och väggar, och jag förstod var 
skadorna i grunden fanns. Det var där, som fukt trängde upp, 
och det var den skadan jag behövde se, för att skapa mig en 
bild av hur skadorna uppkommit på konstruktionen. Jag 
vände, och upptäckte att ingenjören inte följt med in, utan 
stod stilla vid ingången. När jag sedan sakta gick tillbaka till 
dörröppningen, såg jag att ingenjören är blek och nervös, han 
lyser med sin handlampa på min nacke och hals, för att med 
stora uppspärrade ögon se, om där satt någon mer spindel. 
Ingenjören nästan sprang sedan för upp för trapporna. 
När jag kom upp till de andra, var det ett ”kakkalorium” på 
Thailändska. Den högste tekniske ingenjören från Singha 
frågar på engelska; ”hur mår du”?  Han inspekterar min 
nacke och hals och säger, att jag var en ”very brave man” 
”very brave man” som inte viftade och skrek. Den ingenjör, 
som var med ner i källaren, var helt skakis, och de förklarade, 
att dessa spindlar är mycket giftiga. På min fråga om de var 
giftiga till döds, svarade de nej, men giftet från den som kröp 
på mitt huvud ger svåra nervskador, och giftet från den 
mindre, som satt i det stora nätet, ger troligen förlamningar 
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som inte släpper.
Jag kom då att tänka på, att jag var trygg. Därför kunde jag 
vara så lugn, att jag rörde mig på rätt sätt. Detta var den fara, 
som jag förnummit på tisdag natt. Nu var änglabeskyddet ett 
verkställt uppdrag från min Far i himlen. Utförd av en 
tjänsteande, en ängel utsänd för min skull.

Hånad för min tro, igen

Under tiden på tjänsteresan i Thailand blev jag utsatt för 
diskriminerande handlingar av min chef. Han försökte, under 
flera middagar som vi hade tillsammans med kunder, att få 
serveringspersonal till att servera mig alkohol, trots att jag 
uttryckligen sade ifrån. 
Han hånade mig med påståenden om, att ni kristna kan väl 
dricka, trots att han visste att jag inte dricker, och att jag inte 
kunde blanda alkohol med den smärtmedicin jag måste ta 
varje dag. Vid en middag, steg en av ägarna till ett jättestort 
företag upp, och plockade bort den sprit som, på min chefs 
order serverats mig. Då kände jag mig väldigt kränkt. Jag 
skämdes så för min chef.
Min chef sade vid ett tillfälle, när en av kunderna hörde på, 
att min nacksmärta satt i psyket och att, om jag bara ville 
själv, så var jag frisk. Jag skulle kunna vara i Thailand och 
jobba på heltid för att utbilda dem i vår betongteknik, bara de 
köpte licens och tjänsterna. Jag tog ett samtal med honom på 
hotellrummet en kväll, för att få ett slut på eländet. Han 
svarade, att han kunde bete sig som han ville mot mig, för jag 
var anställd av honom.
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Resten av resan, betedde han sig barnsligt åt vid två finare 
middagar, genom att ta faten med mat som stod framför mig, 
till sig själv men orden, ”Jag skall smaka din mat också”, 
skicka hit den. Detta fast han hade samma mat på faten som 
ställts framför honom. Där satt han med två fulla 
uppsättningar mat framför sig, tills serveringsflickorna 
rättade till det hela. Thailändarna visade inte med en min vad 
de tänkte eller tyckte under måltiden, men efteråt så log de 
medlidsamt mot mig när vi gick. Det hade sett och förstått 
alltihop. 
En kväll vid matbordet i en finare restaurang så skulle han 
bjuda gästerna på middag. När vi ätit färdigt så säger han på 
engelska, Kjell betalar! Han visste att jag inte hade pengar till 
det, så därför säger han direkt högt till alla, Ja visst ja, du har 
ju inga pengar. Detta vara bara exempel på, hur han betedde 
sig. 

När vi kommit hem, tog jag upp detta med min fackförening 
som ordnade ett möte i Stockholm, för att vi skulle reda ut det 
hela. Inför fackets förhandlare vid sittande bord, kränker han 
mig ännu värre, med liknande uttalande. 
Jag orkade inte med mer av detta elände, därför lämnade jag 
mötet gråtande. Detta ärende blev överlämnat från facket till 
handikappombudsmannen och 
diskrimineringsombudsmannen. 
När jag lämnat det eländiga sammanträdet och gick förbi 
Klara kyrka för att komma till centralstationen, hörde jag en 
röst i mitt inre. Gå in! Jag tänkte, att jag går väl in för att 
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sätta mig ner för att koppla av och vila ut, medan jag väntar 
på att tåget skulle gå. Jag gick som i en bedrövelsens dimma, 
många svåra känslor kom över mig. Jag tänkte: ”Skall det 
aldrig bli slut på prövningar. Inte nog med att jag är 
trafikskadad, skall jag också gå igenom detta elände, ovanpå 
allt som varit.
När jag kom in i Klara kyrka och såg mig omkring, hörde jag 
en röst som sade; ”jag har väntat på dig! Gud skickade hit 
mig på förmiddagen, istället för att jag skulle fara på en 
födelsedagsfest." Jag kände igen mannen, det var Lars-Erik 
Jansson igen. Jag blev nästan chockad. Han kunde omöjligt 
veta att jag skulle komma dit, om inte Gud hade skickat dit 
honom. Jag visste ju inte själv att jag skulle gå in där, förrän 
strax före.
Jag har en hälsning till dig, säger han. Hälsningen var ungefär 
så här: ”Gud ser vad du går igenom, och hans änglar som 
går vid din sida är aktiva. Detta som händer dig nu, skall jag  
förvandla till ett vittnesbörd om min makt. Du skall berätta  
för andra, som lider som du. Vittna om min makt att ge kraft  
mitt i prövningen. Berätta om, att jag har kontrollen även  
när känslorna säger något annat. Berätta om, att jag sänder  
mina tjänare i din väg, för att glädja dig, styrka dig. Berätta  
om ditt liv, så att andra som tror på mig skall veta, att mina 
änglar och min ande är aktiva, när det händer mina barn  
något.”
Jag talar om vad som hänt, och han lyssnar och kommer 
sedan med orden: ”Kjell, du skall veta att det lönar sig alltid, 
att försöka förlåta och vi skall be att du inte blir bitter”. När 
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han ber för mig, känner jag hur Guds frid fyller mig så totalt, 
att jag kände Guds beskydd inombords. Denna fantastiska 
förvandlande Guds frid som återigen fungerar som beskydd, 
som hindrar att bitterheten skall förstöra mitt liv. Det var en 
känsla och en medvetenhet om att Gud var närvarande, där 
hos oss och inuti mig. Lika tydligt som man kan känna ångest 
och oro, lika tydlig var denna känsla av Helighet och Frid.
Tack Lars-Erik Jansson, för att du var villig att gå Guds 
ärenden, till min hjälp.

Det ärende som jag skrivit om ovan, hanterades mycket 
märkligt av DO och HO. Först var deras ståndpunkt, att det 
var helt klart en bevittnad kränkning, där vittnen fanns både i 
Thailand och av facket. Sedan bytte man ståndpunkt, vilket 
ledde till att ärendet preskriberades. Ledarna lyckades få dem 
att ta upp en ny anmälan om lönediskriminering, som var 
bevisad med intyg från medarbetares löneökning, men den 
lade man ner, för att min arbetsgivare inte gick att få kontakt 
med! Det som jag upplevde, var att kränkning av min kristna 
tro inte var prioriterat, möjligen att jag var kränk som 
trafikskadad. Senare kom en e-mail som bara beklagade att så 
hade skett på grund av för många ärenden.
En misstanke som jag har, är att min arbetsgivare lyckades 
köpa sig fri. Jag grundar denna misstanke på, att i samma 
tidsperiod kom han upp till Ånge med en ”väninna”, och bad 
mig komma till företaget, trots att jag var sjukskriven. Han 
presenterade henne som hovrättsdomare i Stockholm, och nu 
kom han med uppsägningspapper till oss anställda. 
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Uppsägningspapper som hon hade tagit fram.
Hans sätt att presentera henne var en överlägsen, arrogant och 
tydlig signal ”Du kommer inte åt mig”. Han sade 
demonstrativt, att hon kunde arbetsrätt, och att hon hade 
papper med sig, som visade hur en uppsägning skulle gå till. 
Jag kände mig både kränkt och arg, men i rätt tid kom det en 
hälsning från Gud via en person som inget visste. Hälsningen 
från Gud gick ut på att ”se framåt, detta som du nyss gått  
igenom tar jag hand om, se på mig, jag har kontrollen och 
detta skall inte skapa bitterhet hos dig”.
När jag ser tillbaka på det som hänt kan jag konstatera, att jag 
bara tycker synd om min förre arbetsgivare. Jag önskar 
verkligen, att han skall få möta Jesus till helande, och 
uppleva den Frid som bara en Gudsgemenskap kan ge. Jag 
tror, att han agerade utifrån ett inre som var fyllt med mörker, 
ensamhet, ångest och oro.

Birgitta blir sjuk och Gud släpper inte min hand

På vintern 2007-2008 åkte Birgitta in till Sundsvalls sjukhus 
för en kontroll, och där upptäckte man en tumör på den ena 
äggstocken. Man ringde en dag och sade, att hon skulle ta 
med sig mig eller en närstående, och komma ner för samtal. 
Vi förstod att det var något speciellt, och på sjukhuset fick vi 
veta, att man ville operera snarast.
Efter hemkomsten började jag att fundera på, varför detta 
skulle drabba Birgitta. Jag upplevde, det vara mycket värre 
att stå på sidan om, än att vara drabbad själv. I väntan på 
operation, och senare under operationen, fanns det bara en 
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bön i mitt inre. ”Var är du Gud?, varför detta mörker, räcker 
det inte med det vi fått gå igenom tidigare”?
Jag ringde några nära vänner och bad dem, att be för Birgitta, 
om att det skulle gå bra, och om att tumören skulle vara 
godartad. Den första kvällen, när jag kom hem efter att ha 
lämnat Birgitta på sjukhuset, bad jag till Gud. Jag pratade 
med Jesus, som om han stod i rummet, och jag sade till 
Honom: ”nu orkar jag inte hålla din hand, nu får du hålla 
min, släpp den inte för jag tycker att livet är för orättvist”. Jag 
var nästan arg och rädd på samma gång.
Där och då, kom svaret, En inre röst eller tanke, som kom till 
mig mycket tydligt och med en skärpa som jag inte kan 
förklara, frågade: ”Har jag släpp din hand någon gång”? Det 
var som om frågan fick mig att vakna till, och jag svarade: 
”Nej, men nu är det svårare, än om det gäller mig själv”. ”Du 
gav mig Birgitta en gång, hon har varit och är en hjälp och en 
vardagshjälte i mitt liv, gör henne frisk ”. Jag liksom hörde i 
mitt inre, tydligt och klart en röst så varm och lugn: ”Jag har 
kontrollen”. Då bara visste jag, att Han, Jesus var med.
Efter operationen, som gått mycket bra, skickades en mängd 
prover till Umeå. Denna väntan var ett tillstånd i 
ingenmansland, en tom trötthet, men samtidigt i en visshet 
om att ”Han hade kontrollen”. När beskedet kom var svaret, 
att Birgitta inte behövde vare sig cellgiftsbehandling eller 
strålning, man hade fått bort allt och hon skulle komma igen 
om ett halvår för kontroll. Jag sände ett stort tack till honom 
där uppe, han som har kontroll över vad som sker med dem 
som tror på honom.
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Mitt i lidandet finns GUD

När jag skriver denna bok, önskar jag att du som läser den, 
skall få insyn i den verklighet som är min, att jag kan 
förmedla något som låter dig förstå, att den andliga världen är 
verklig. Jag önskar, att du skall få uppmuntran så att du orkar 
ett stycke till på vandringen mot vårt himmelska land. 
När jag ser tillbaka på mitt liv fram till nu, känner jag en stor 
tacksamhet till Gud. Tacksamhet för att jag upplevt och 
fortfarande upplever, att alla erfarenheter som jag har av 
Guds omsorg, entydigt visar på den sanning jag får uppleva. 
Nämligen: Tron på bibelns Gud, bibelns Jesus och 
närvaron av Den Helige Ande i mitt liv, samt vetskapen 
om att änglarna finns, är det som ger mig kraft att orka 
bära smärtan och oron för framtiden, även när man är 
mitt inne i prövningen. 
Det är denna enkla barnatro, som ger den äkta glädjen över 
livets ljusa stunder. Att få dela glädje och tacksamhet med 
Jesus och Den Helige Ande, är att få uppleva dubbel glädje 
på något sätt. Mig har mina erfarenheter visat, att livet är värt 
att leva, därför att jag har funnit en frid, som finns kvar djupt 
där inne i mitt innersta, oavsett med- eller motgång. Ibland 
verkar det som om de svåra omständigheterna är större än allt 
annat, men så har Guds Frid och Guds nåd visat sig vara 
större i alla fall. Det största undret är naturligtvis, att allt det 
dåliga som jag gjort är förlåtet och borta. Borta därför att jag 
har bett Jesus ta hand om det. Det är också ett under, att jag 
inte blivit bitter och hatisk. Ett under att jag med tacksamhet 
till Gud, som brytt sig om mig och den situation som jag varit 
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i, kan se tillbaka på det som hänt i mitt liv. Mitt i livets 
glädje, sorg och smärta, med en bra hälsa eller som 
trafikskadad, i ljus och mörker och i ovissheten över vad som 
kommer, så kan jag lita på att GUD HAR KONTROLLEN 
över vad som händer mig och min familj. 

Whiplashskada

När jag håller på att skriva denna bok, upplever jag att det är 
en otrolig förmån att jag får leva ett liv, där barnatron är den 
centrala bärande kraften. Ett liv i med- och motgång, och att 
jag har min älskade Birgitta vid min sida. Jag förstår inte att 
hon orkat, och orkar, klara av att leva tillsammans med mig, 
som invärtes var så handikappad. Mig, som när jag så 
småningom blir hel inombords, så blir jag i stället, efter några 
år med alla dessa olyckstillbud, handikappad till kroppen.
Det stöd, gemenskap och uppmuntran som vi får från våra 
vänner i församlingen är naturligtvis ovärderligt och av 
största vikt och högsta värde. Tack för att ni finns. Jag vill 
berätta, att mitt i min vardag finns det vänner, som är till stor 
tröst och hjälp när det mesta är jobbigt. Ett bra exempel på 
detta var då Tore Johansson erbjöd sig att hjälpa mig, med att 
färdigställa rörmontage efter en reparation av en vattenskada. 
Jag orkade inte med detta rörarbete själv. Han fixade det utan 
krav på ersättning. Han sa ”jag ville göra det för dig Kjell”. 
Detta var en riktigt stor uppmuntran för mig och Birgitta. 
Tack, Tore och Mait för ert stöd.
En gång på vårvintern, träffade jag min kusin Per Svedman, 
som vi med glädje träffar då och då. Han erbjöd sig att 
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komma upp från Ljusdal till Ånge för att kapa ved åt mig, när 
jag inte orkar själv. När han kom upp så var det bara att tacka 
och ta emot hjälpen, hans motto var, ”Jag gör dä här nu ja, 
åsså äre bra mä dä. Du ska inte betala nå, hör du inte va jag 
säjer”. 
Tack för all uppmuntran och skoj, tack för att ni finns, Per 
och Agneta.
Ibland far jag ner till Ljusdal för att serva bilen. En dag kände 
jag mig riktigt sliten och trött, helt bedrövad av att den eviga 
värken aldrig tar slut. Det var tungt väder, och det var tungt 
och jobbigt på alla vis . Jag tyckte, att jag behövde få vara 
med om något som lättade upp lite. När jag kommer in på 
verkstaden, pratade jag lite med en av montörerna. Han 
berättade, att han hört att min kusin Karl-Erik, som är 
rullstolbunden, hade varit ganska dålig på sista tiden.
Jag fick en så´n där ”maning”. Låna en bil under tiden som 
din servas och åk upp till Karl-Erik. Jag fick låna en bil, 
köper en blomma och far upp till honom.
När jag kommer hem till honom, blir han glad och bjuder på 
kaffe. Han var inte så pigg, men satt uppe. När vi börjar 
prata, kommer vi in på ämnet ”att vara handikappad”. 
Det samtal som följde, inte bara piggade upp mig, utan hans 
erfarenhet av handikapp och det han sade, hjälpte mig 
mycket. Han sade att ”du skall komma ihåg Kjell: Det är inte 
hur du känner det för dagen som räknas, utan hur du har 
det med ditt inre, man orkar inte, om man inte accepterar 
att det är som är och tar en dag i sänder tillsammans med 
den kraft som tron på Jesus ger. Man kan se framåt för 
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att kämpa och bli bättre, men inte gräva ner sig i de tunga 
dagarna, för det kommer fler dagar som är lättare att 
orka med.” Tack Karl-Erik för dessa visa ord. Dessa ord har 
hjälp mig många gånger. Det var jag som fick tröst av 
honom, istället för att han fick det av mig. Där sitter en man i 
rullstol, sjuk och svag och kan ändå tala om att det finns en 
framtid som handikappad också. Så kan Gud leda det, när 
man följer hans maning.

Jag vill också berätta om älgjaktlaget som jag tillhör, de har 
visat stor förståelse för min skada de har tagit min plats vid 
de tunga lyften och som delat med sig av kött när jag inte 
kunnat jaga för att jag varit sjuk. Dessa kamrater som jag 
respekterar för deras kunskap om jakt, natur och kamratskap. 
Där finns ingen utanförskap för att man inte orkar hänga med 
på allt som måste göras.

Jag vill inte klaga, men jag vill försöka ge en bild av vad en 
whiplash skada kan innebära, och vad den innebär för mig. 

Den handikappande påverkan som drabbar jobbet kan 
beskrivas så här:

• Min ögonmotorik är påverkad, det blir väldigt 
tröttande att sitta längre stunder i föreläsningar där 
text och bildprojektion på vägg förekommer. 

• Att sitta i forskningslabbet, och arbeta med 
mikroskopstudier är inte heller något jag orkar någon 
vettigt lång stund. Dessutom är den finmotorik som 
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jag haft i högerarmen en mindre katastrof att använda 
vid preparatberöring.

• Att göra laborationer där olika cement och grussorter 
blandas, är inte att tänka på, liksom att bära och 
hantera gjutformar och betongprover.

• Att hålla föredrag när svettningarna kommer inför 
publik, är ingen höjdare

• Tröttheten stör fokus och koncentration så att man blir 

osäker inför publik,

Den handikappande påverkan som drabbar det sociala livet 
kan beskrivas så här:

• Smärtmedicinering är en del av dagsplaneringen.
• Jag får inte sova en hel natt någon gång, vilket ger 

som resultat att man är ständigt trött och ofta lite 
grinig.

• Jag vaknar med bortdomnade armar, och sedan 
kommer smärtsensationerna när domningarna släpper.

• Kroppens ”kablar till termostaten” är skadade, och då 

kan jag börja toksvettas när jag minst anar det. Detta 

är ett handikapp, som i hög grad påverkar det sociala 

umgänget. Det kan liknas vid klimakteriesvettningar 

på damer, jag blir helblöt och måste oftast byta 

skjorta.
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• Minnet funkar inte så bra när smärtorna och tröttheten 
ökar av och till.

• Den ständiga värken, som ökar och minskar av och 
till, ger som resultat en något ojämn ork. Man vet helt 
enkelt inte hur dagen skall te sig, vilket medför att all 
planering är lite av ett lotteri.

• Att köra bil längre sträckor, innebär behov av flera 
raster, där jag kan få lägga mig ner så att nacken får 
vila.  Vad skall då passagerarna göra under tiden?

• Jag inte är samma spontana och öppna människa nu 
som förr.

• Jag inte har orken att engagera mig i hemmet på 
samma sätt som förr, allt underhåll på huset som bör 
göras är en konstant belastning, man vill men kan 
inte.

• Jag orkar inte busa och skoja som vi gjorde förr, 
vilket var en gemensam aktivitet i vårt hem med 
barnen och med varandra.

• Jag kan inte lyfta upp barnbarnet Aron till taket och 
busa, vilket smärtar mig!

När jag nu skriver om min skadesituation så vill jag absolut 
nämna två fantastiskt duktiga yrkeskvinnor. De finns på 
Österåsen Rehab i Sollefteå. Där har jag varit av och till 
under flera års tid och fortfarande far jag dit på behandlingar 
för min nackskada. Där är en fantastisk personal. De två som 
hjälp mig mest är Erika Nilsson, sjukgymnast, och Anne 
Mähler, massör. De har med ett otroligt engagemang och en 
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fantastisk förmåga att med sin kunskap, erfarenhet, lyhördhet 
och kreativitet, hjälpa mig så att jag kunnat minska på 
smärtmedicin från 6 tabletter per dag till 2.
Jag har med deras hjälp fått stopp på utförsbacken ”stelare 
och ökad smärta” och istället fått ett skapligt uthärdligt liv 
där jag kan jobba 25%. Jag vill rikta ett STOORT tack till er 
för vad ni gör för mig.

WAD-skador och försäkringsbolag

Jag vet, att då jag blev skadad trodde endel 
”försäkringsbolag” och endel ”förtroendeläkare” inte på att 
det fanns något som hette whiplash -skador. Jag möter denna 
inställning i bland, men numera så vill man i stället förklara 
bort effekterna av WAD-skador till att de är 
förslitningsskador för att slippa betala ut rättmätig ersättning 
från tecknad försäkring.
Det är mycket anmärkningsvärt och märkligt att i en rättsstat 
och demokrati som Sverige 2010, har vi fortfarande ett 
system där Trafikskadenämnden, den instans som är 
jämställd med domstol och skall bedöma om 
försäkringsbolag skall betala ut ersättning, fortfarande 
finansieras av Försäkringsbolagen! Trafikskadenämndens 
utlåtande kan man egentligen inte överklaga!!!!
Det är lika anmärkningsvärt och märkligt att en 
”förtroendeläkare” kan agera utanför Socialstyrelsens 
kontroll när han sitter på uppdrag av ett försäkringsbolag eller 
i Trafikskadenämnden! Men sitter samma läkare på sjukhuset 
så kan han kontrolleras av Socialstyrelsen.
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Jag förstår att hela min WAD-skadade situation sliter på 
Birgitta.
Att hon trots allt detta klarar av, att också ge omsorg och 
kärlek till andra barn som behöver ett hem. Vårt hem har ofta 
under alla dessa år varit allt från jourhem till familjehem för 
barn som behövt en plats med stor omsorg och mycket 
engagemang. 
Hon är en hjältinna, min älskade Birgitta!

Jag kan konstatera att:
• änglarna som är utsända för vår skull, ger en 

trygghet som bär, när oron  kommer för livets 
olika skeenden 

• en gemensam tro på Jesus ger äktenskapet en 
speciell lyster, som sammansvetsar äkta makar 
hårdare, än vad prövningar kan skilja isär dem.

•  jag är ett levande bevis för, att även den mest 
mobbingdrabbade och mobbingskadade kan 
fungera i samhället, om man får stöttning och 
hjälp att bygga upp sin självbild.

Vem kunde tro att denne mobbade pojkvasker som jag var, 
skulle kunna:

• redan vid 21-års ålder klara av, att tillsammans med 
Birgitta ta ansvar för att försörja en familj och ge två 
pojkar en grund för livet.

• fungera som fritidsledare och ha lägerverksamhet
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• hjälpa människor att hitta tron på Gud
• att när jag blev äldre  skulle vara ordförande i en 

Pingstkyrka och stå upp och tala inför folk
• vara använd av Gud till glädje och tröst, och vara den 

som ger själavårdssamtal
• ansvara för industriell betongforskning
• vara med som uppfinnare i projekt, som resulterat i 

ett antal internationella patent inom betong, 
provapparatur och ortopedisk produkt.

• arbeta som problemlösare och tillsammans med andra 
ta fram tekniska mätmetoder för industrin.

Allt detta är bara stor nåd av Gud i himmelen. Han skall ha 
äran. Han kan använda, det som ingenting var i människors 
ögon. Så står det i Bibeln: ”Det som ingenting var, det 
utvalde Gud”. Så är det med mig!

En framtid i Guds tjänst
När jag nu närmar mig slutet på detta mitt skrivande, kommer 
det gång på gång till mig en kallelse, som visar på att Gud 
vill använda mig även i tider som kommer.
Jag har under oktober och november denna förvinter, upplevt 
hur Gud på sitt sätt talat till mitt innersta genom olika sånger, 
som kommit i mitt inre. En sång av Pelle Karlsson som heter 
”Han är min sång och min glädje”, har i en strof texten: ”Han 
är min Herre och Gud”. Jag har alltid trott, att jag haft det så, 
och så är det. Men just när Gud började tala, så var det som 
om Gud pekade på en skylt i mitt inre och sade; ”ta ner 
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skylten” ingen skall sätta sig på mig eller bestämma över 
mig’ ”.
Det kom som en total överraskning, eftersom jag inte kom 
ihåg att jag tagit det beslutet en gång i tiden. Jag hade kämpat 
för att bli någon, och nu sade Gud att det var dags för ett nytt 
steg, att släppa det innersta beslutet jag hade. 
Det var nästan som för Abraham, när han skall offra Isak. 
Min ”Isak” var, att det som jag lyckats bygga upp av 
egenvärde eller ”jag är någon”, fick jag nu lägga ner inför 
Gud och säga: ”Att jag klarat mig, är bara ett resultat av din 
omsorg”. 
När jag gör det, sker det något inom mig. Det är som om 
detta ”jag är någon” förvandlas till:     jag är i något … i 
Gud!

N  u är jag verkligt fri, fri från rädslan att människor skall   
skada, fri att vara den jag är skapad till, fri att välja vilken 
herre jag skall tjäna, fri att välja om min herre skall vara egot, 
jaget, eller Gud. 
Jag valde att tjäna MIN GUD, JESUS och göra detta i 
gemenskap med hjälparen, den Helige Ande.
Denna process som jag går igenom är nog inte slut ännu, men 
jag har fått den stora förmånen och glädjen att hänga upp 
skylten ”Gud bestämmer över mitt liv”. Helt plötsligt så blir 
bibelordet ”mitt ok är milt och min börda är lätt” även min 
verklighet. Jag behöver inte längre leva upp till ett inre krav 
av bevakning och kontroll, så att inte någon människa tar 
kommandot över mig och vad jag skall göra. Nu har jag min 
totala trygghet i Gud. 

Sid   180



Jag har kommit till ett läge, där ”HAN HAR 
KONTROLLEN” inte längre är ett konstaterande i efterhand 
efter svåra stunder, utan gäller för allt som rör mig och 
framtiden.

Det är en märklig känsla att förstå att den profetia som jag 
skrivit om, den som profeterades över mig i tonåren och 
handlar om kopparportarna som skall öppnas, återigen är 
aktuell. Det är så länge sedan jag hörde dessa ord uttalas till 
mig eller över mig, att när det nu skedde i ett vanligt 
bönemöte, blev min reaktion ganska så omedelbar. Jag 
lyssnade till, och kände, att nu talar Gud. Det är inte 
känslorna i första hand som aktiveras, utan mest förståndet 
som påverkas. Det var en ung kvinna, som heter Rebecka 
som bad för mig. Utan att veta något ber hon, ”öppna 
kopparportarna så att Kjell kan tjäna dig”. ”Du som varit 
med honom i den brinnande ugnen, skall var med honom 
nu också”.
När jag efter bönen frågade henne, om hon visste vad hon 
bad, svarade hon; ”vad då”? Det blev bara så, jag vet inte 
varför, men bönen formades så!”.
När jag talade om för henne vad hon bad, förstod hon 
fortfarande inte vad det betydde, men jag förklarade för 
henne att detta var från Gud, och att jag var tacksam för det 
som jag fått vara med om. Jag ser detta som en påminnelse 
och bekräftelse på att Gud följer upp vad som han informerat 
om tidigare.
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Ängeln på motorhuven.

Aldrig trodde jag att jag skulle få se en ängel så tydligt, trots 
allt jag varit med om så har detta varit något av ett 
frågetecken och samtidigt en längtan, visst har jag förstått att 
”tanten vid bron” var en ängel men att få se en direkt var 
överväldigande.
Det var på resa till Sundsvall en tidig morgon våren 2009 när 
jag skulle ner på ett sammanträde. 
Jag somnade vid ratten för ett kort ögonblick när jag liksom 
såg ett starkt ljus lysa genom ögonlocken, sådär som det ser 
ut om man blundar och ser på solen.
Jag vaknade och öppnade mina ögon, då sitter det en ängel 
längst fram på motorhuven med ryggen mot fartvinden och 
en vinge på varje sida liksom över och framför varje skärm. 
Jag ser kroppen men inte benen, ansiktet var bara lika ljus 
som det övriga. Jag fylldes av en otrolig frid. Så bara 
försvann ängeln och allt var som vanligt framför bilen. Jag 
körde in vid vägkanten och stannade.
Förundrad satt jag och tackade Gud, detta var den första 
gången i mitt liv som jag verkligen vet att jag somnat till vid 
ratten. Återigen fick jag anledning att tacka Gud för att hans 
tjänsteande, en ängel var verksam i mitt liv till beskydd och 
Frid. Det är ju lite skämmigt att tillstå att man slumrat till vid 
ratten men jag ringde och berättade detta för Leif Nyquist, jag 
bara måste dela detta med någon. Jag frågade om han tyckte 
jag var lite tokig men jag förstod på honom att han förstod att 
det var verklighet.
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I den här boken har jag försökt ge äran till Gud och visa på, 
att det i vår moderna tid finns möjlighet att få uppleva, att 
Gud har kontroll över vad som händer sina barn och att Han 
har resurser för att hjälpa och använda den människa som är 
beroende av honom. Den som vill leva i gemenskap med den 
levande Jesus, som bibeln talar om, den människan får 
tillgång till hjälpen som finns i den andliga världen.
I bibeln kan vi läsa på många ställen om änglar och det står 
att änglarna är tjänsteandar, utsända för din och min skull. 
Jag har upplevt att änglavärlden är verklig och att Den Helige 
Ande bor inom mig, på insidan, medan Änglarna står vid 
mina sidor, utanför min kropp.
Jag, skriver detta för att du skall få reda på, att vad du läser 
om änglar i denna bok, det är bibelns budskap som jag fått 
uppleva, att det fungerar i mitt vardagsliv. I bibeln står det: 
"Är inte änglarna andar i helig tjänst, utsända för att tjäna 
dem som skall ärva frälsningen?" Hebr. 1:14 och det är ju 
detta som jag upplevt.
Det som jag skrivit om änglar, är inget som jag hämtat 
kunskap om från olika skrifter eller fantiserat ihop själv. Nej, 
det är ett resultat av erfarenheter i livet som jag ville berätta 
om. Jag önskar att mitt vittnesbörd, skall ge ära till Gud och 
kunskap till dig, så att du förstår, att om du bestämt dig för att 
göra din livsvandring tillsammans med bibelns Jesus och 
hjälparen Den Helige Ande, då skall de leda dig till målet; 
himlen. Du får då räkna med att Den Helige Ande och 
änglarna är verksamma, aktiva för att hjälpa dig mitt i 
vardagen, så att du når fram till målet.
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Min reaktion på och mina tankar om mobbing 
och dess skador.

Det som aldrig går ur mig, är hur jag reagerar när jag ser 
mobbing eller tendenser till mobbing. Jag känner direkt inom 
mig och i ”atmosfären”, om det förekommer mobbing. Det 
blir en spontan reaktion inom mig, när jag ser människor i 
utanförskap. Jag kan direkt känna igen, vad som är mobbing 
och vad som är lek. Jag ser och känner det i min inre värld, 
för där mobbing finns, där finns skräck, rädsla och hat. 
Atmosfären och tonen i skriken från dem som mobbar och 
gråten, även den osynliga, från den mobbade, är på ett 
speciellt sätt inpräntat i mig. Även om rösterna inte är de 
samma, så finns det i undertonerna något, som på ett mycket 
obehagligt sätt berör mig i mitt innersta. Om mobbing eller 
utanförskap uppträder i vuxenvärlden, blir det en atmosfär 
som gör, att jag är på min vakt. Det kan nog liknas vid 
allergi. Jag lider inte av det som hänt mig, men om det händer 
liknande saker i min närhet, så börjar jag direkt må kymigt 
inombords. 
Jag kan prata och skriva om det som hänt mig. Men fast jag 
egentligen inte lider av dem, finns minnena kvar för resten av 
livet. Inom mig finns det känslor, som grundar sig på omsorg 
om den som blir mobbad. För att hjälpa, försöker jag därför 
att stoppa det som pågår. När jag hamnar i dessa situationer, 
och det klarnat för mig vem/vilka som mobbar, och vem den 
mobbade är, kan jag inte vara tyst. Jag berättar om det jag 
varit med om, och då brukar det reda ut sig ganska fort. 
All slags mobbing är en form av psykisk och/eller fysisk 
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misshandel, som skadar och gör människor invärtes 
handikappade för resten av livet, om de inte får hjälp med att 
reda ut det hela. Mitt handikapp bestod i att, jag var 
misstänksam, och hade svårt att lita på människor som jag 
inte lärt känna på ett djupare sätt. Egentligen kunde jag inte 
lita på någon.
Det som förvånar mig, är att mobbing får fortgå i skolorna, 
trots att vi vuxna vet vilka skador det ger. Det är ju 
kriminaliserat, men vad hjälper det, om inte det kommer fram 
och rapporteras? För varje gång den mobbade upplever, att de 
vuxna sviker och inte tar tag i situationen. Varje gång de 
vuxna låtsas som om ingenting hänt, dvs. när de vuxna väljer 
att ”inte se”, eller att säga: ”det är väl inte så farligt”, då är 
dessa vuxna själva delaktiga i mobbingen. Då är det ju i 
själva verket dessa vuxna, som gör mobbingen möjlig. 
Det som då händer med mobboffret är, att när en vuxen 
sviker, går det ett besvikelsens knivstick igenom offrets själ 
och skapar ett öppet sår. Varje gång detta sedan sker, blir 
såret större och djupare, och så småningom kan det sannolikt 
inte läka av sig självt. Dessa sår, och de ärr som bildats, 
kommer senare att vara grunden till ett socialt handikappat 
liv!     
Ett annat sätt att svika mobboffret, och att samtidigt stödja 
mobbarna i deras ”rätt att mobba”, är att flytta på offret, den 
mobbade, i stället för på offrets plågoandar, dvs. mobbarna. 
Detta ger signalen till alla inblandade, att det är den mobbade 
som det är fel på, och att då är det inte så noga med hur det 
går för honom/henne. Detta ger också signaler till dem som 
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ännu inte börjat mobba, att ”det är inte viktigt att stödja den 
mobbade”. Det kan ju inte vara viktigt om vuxna tillåter 
mobbing. Så fortsätter detta generation efter generation bara 
för att vuxna inte vill engagera sig och ta sitt ansvar!
Den mobbade får på så vis en destruktiv självbild, som så 
småningom också skapar och formar en vuxen individ med 
en egenbild av att vara värdelös! Då är det mycket nära till 
hands, att droger, kriminalitet, prostitution och 
självskadebeteende blir en flykt från den inre smärtan, som 
skapats med hjälp av de vuxna! Den som blivit, och blir 
fortsatt mobbad, blir utslagen nästan från början, och får 
ingen egentlig chans i livet. 
Min personliga erfarenhet är, att det ofta är ren och skär 
feghet från vuxenvärden, som skapar denna situation. Det är 
enklare och bekvämare att flytta på offret, för offret är ju 
inget hot mot de vuxna. Denna feghet får ofta stöd från så 
kallade experter, som är så inriktade på att ”stödja” de 
stackars mobbarna, att dom glömmer offren. Offren är ju i 
alla fall ett fall för kuratorn, eller?
Att flytta den mobbade blir också ett bekräftande till 
mobbarna, som ger dem legitimitet till att utse ett nytt offer. 
Logiskt är väl att man flyttar bort den ”felande” eller? På 
något vis blir det inte mobbarnas fel, att de mobbar. Ofta är 
mobbarna individer, som har uttalade behov av att få hjälp 
med att bearbeta sina egna problem och sin egen 
aggressivitet. I stället för att de får denna hjälp, blir deras 
handlande legaliserat. 
Jag har mött flera mobbingskadade människor och när vi 
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samtalat verkar det som om vi alla lider av liknande skador. 
Jag kan beskriva den handikappande mobbingskada som jag 
led av under många år så här. Den yttrade sig i att som 
skadad och kränkt, blev jag misstänksam mot allt och alla. 
Jag blev formad till en person som var känslig för all kritik, 
oavsett om den var konstruktiv och objektiv eller menad för 
att trycka ner och skada. Det kan kanske förklaras med att, 
det är som att lyssna med ”förvrängningsfilter” för öronen! 
Detta filter är så känsligt, ja, det är överkänsligt för kritik och 
fiendskap och letar med misstänksamhet efter om det är 
menat för att trycka ner, det är nästan som om man läser in 
och övertolkar orden och kritiken till att vara ett 
personangrepp eller att man hör kritiken eller undertoner i 
samtalet som konspiratoriska inlägg där andra vet vad som 
menas, men inte jag. – Ett handikapp som skadar i det sociala 
umgänget. Likadant kan det vara när man feltolkar eller 
övertolkar beteenden och kroppsspråk. Man ser med den 
skadades filter för ögonen. Dessa handikappande ”filter” 
skapas i mobbingsituationen för att man skall kunna vara på 
sin vakt och skydda sig själv, att överleva och att orka med. 
Men det är också ett sätt för den onde att skada för att skapa 
konflikter mellan människor. Principen är den att när den 
mobbade ser/hör en tendens till, eller tror sig se/höra faror, 
håller man sig undan och utanförskapet är ett faktum. När en 
person utsätts för mobbing en längre tid, permanentas dessa 
skador och är mycket svåra att bli fri ifrån. Om du känner 
igen dig i detta med att ”se och höra ” överkänsligt och tolkar 
det du ser som något negativt fast du inte vet om det 
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verkligen var det som du såg. Jag tror att du som farit illa kan 
ha skador eller ärr i din inre människa som gör det 
besvärligare än nödvändigt för dig. Gud kan hela och ta bort 
dessa ”feltolkande filter”. Min erfarenhet är att dessa 
”skador” kan läkas om man lever i en helande gemenskap 
med Gud och människor men jag tror inte att de läker om 
man stänger dem inne.

Mina tankar kring mobbingens ursprung. 

Det handlar om:
– att en människas frustration och förtvivlan kanaliseras 

ut och över någon annan.
– en bristande kunskap om ”alla människors lika värde”
– en bristande empatiförmåga och en bristande förmåga 

att respektera andra människor
– att en översittarmentalitet fått näring i nazistiska och 

fascistiska idéer om att ”jag tillhör en elit, en 
överklass som är mera värd än andra.

– avundsjuka som kopieras av andras beteende och tar 
sig uttryck i olika former

– direkta uppmaningar från närstående om att ”den eller 
de” är inte önskvärda

– ledande förebilder som i sin okunskap uttrycker 
hatiska ord om andra människor som de ogillar.

– Ondska driver på för att förstöra för både mobbaren, 
den mobbade och de som vet om mobbningen men 
inte gör något. Jag tror att alla mår dåligt av det i sin 
ensamhet.
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När det gäller att människor som vill leva i rättfärdighet och 
gemenskap med Gud, Jesus och Den Helige Ande får uppleva 
hån och förakt samt förföljelse och mobbing för att man är 
kristen så beskriver Paulus om änglarnas närvaro på följande 
sätt: "Mig tyckes nämligen, att Gud har ställt oss apostlar här 
såsom ett skådespel för världen, för både änglar och 
människor." 1:a Kor. 4:9. 
Detta bibelord är väl det ord som på något sätt hjälpt mig som 
vuxen att på något konstigt sätt, försöka förstå det som jag 
utsattes för i skolan. Jag tror att de krafter som drivit på 
och inspirerat till mobbingen och hatet när grabbarna 
blev äldre, var från en ond makt. Jag tror att i själva den 
kristna bekännelsen finns det något som utmanar eller 
skapar avundsjuka på den tro man har och därför 
attackeras man av den onda makten som driver på 
avundsjuka och hat. 
Jag tror nämligen inte, att normalt begåvade ungdomar 
med normalt känsloliv och normal förmåga till empati, 
kan systematiskt genomföra denna utstuderade ondska 
under så lång tid, genom att det blir grupptryck och att 
man ”trissar upp varandra”. 

Grupptryck och att man ”trissar upp varandra” kan däremot 
vara en orsak :

• om det uppstår spontant någon enstaka gång
• om någon av gruppens deltagare börjar trakassera 

någon på grund av eget behov av att utmärka sig vi 
något enstaka tillfälle för att dölja sin egen svaghet för 
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att lätta på eller släppa ut sin aggressivitet som bottnar 
i en inre, svår känslovärd.

Detta är inga försvar för att den person eller de personer som 
mobbar, har rätt till det. För mobbing har alla ett ansvar 
som vet om att det pågår och inga ursäkter finns för att 
inte ingripa! Jag försöker bara, utifrån min egen erfarenhet, 
visa på några av de mekanismer som kan ligga bakom 
mobbing.
Det jag skrivit om mobbing är naturligtvis lika gällande för 
vuxen mobbing.

Denna ondska skall stoppas var den än 
finns och skall inte accepteras!

Bäste läsare tack för att du läste min bok och jag vill önska 
dig
 Guds Stora Välsignelse och FRID. 
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