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NÄR DÖDEN KOM PÅ BESÖK 
Av Bernt Rutström, Bodträskfors  

Marsdagen var solig men kall. Men i och med dagarnas tilltagande längd 

började tillvaron också bli drägligare, trots att vintern skulle behålla sitt grepp 

minst ett par månader till.  

Mitt på dagen mildrades kylan något. Solen gjorde sitt bästa för att bryta köldens 

dominans över naturen, även om den ännu inte nådde så högt över horisonten.  

Just från min synvinkel kunde horisonten ha legat lägre och därmed gynn-  

sammare med tanke på marssolen. Rakt i öster höjdes dess profil markant av 

Björkbergets skogbeklädda hjässa och lite mer åt söder dominerades synranden 

av Såckosbergets långsträckta 

konturlinje. Den glugg som 

bort finnas mellan dessa 

giganter, fylldes gott och väl 

av Kåtabergets mera toppiga 

massiv.   

  

 

 

         Tojerim. Foto: Bernt Rutström, 1974. 
  

När solen väl nått över dessa höjder, nådde den också mitt barndomshems 
omgivningar med sina livgivande strålar. Bergssidorna och en del av sjön låg 
förstås fortfarande i skugga, men kontrasterna förstärkte bara hur mycket 
trevligare och lättare det var att leva och bo på den soliga sidan.  

Och den förnimmelsen kände jag särskilt stark den här marsdagen, krigsvintern 
1943. Solen hade, bildligt talat, även gått upp i våra sinnen efter en svår och 
mörk morgon.  

Redan vid 5-tiden på morgonen kom livet igång i den lilla och ensligt belägna 
människoboning som utgjorde mitt barndomshem, Tojerim. I likhet med många 
andra under självhushållets dagar, startade mina föräldrar dagen tidigt med ut- 
fodring av djuren. Det var i synnerhet hästen som var i behov av ett ordentligt 
energitillskott i god tid innan dagens tunga arbete började.  

 

Detta gjorde att vi var rätt morgonpigga av oss. Även vi barn. Fyra var i skol- 

åldern och låg borta på skolhem, en hade gått ut skolan medan tre ännu inte 

börjat den, och bland dem var jag den äldste.  

Denna morgon var nog lik de flesta övriga beträffande sysslor av skilda slag.  
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Vi tre som var yngst befann oss fortfarande i våra sängar i kammaren, men inte 

mindre aktiva för den skull.  

Den minste hade också kommit igång och skulle nog snart ha klivit ur sängen 

om det varit möjligt. Han var vid det här laget ca ett år och fem månader och 

ganska livlig av sig. Vi la emellertid snart märke till att hans joller och småprat 

övergått i ett hickande läte av en sort vi inte tyckte var så naturligt. Och det blev 

bara värre, så därför slog vi larm. 

 

Mamma kom in med ljus för att se om minstingen, men såg snart att det måste 

vara något allvarligt fel på honom. De hickande lätena blev mer och mer ut- 

dragna och ansiktsfärgen började skifta i blått. Strax upphörde lätena helt och 

andningen föreföll ha stannat av. Mamma fick inte liv i honom! 

De vidöppna ögonen reagerade inte alls när hon blåste i dem eller tog på dem. 

Det klassiska provet med en spegel framför munnen gav besked; han andades 

inte längre! 

 

Under det kaotiska läge som uppstod kom vi dock alla i kläderna. Vår äldste 

bror, som snart skulle fylla sexton, gav sig av i mörkret på skidor för att ta sig 

till Spikberg och närmaste telefon. Dit var det ju närmare en mil! - Fågelvägen! 

Hans uppgift var att kalla på distriktssköterskan i Harads. 

 

Så långt har jag nog allt i tämligen klart minne, men av de timmar som följde 

närmast efter, finns inte mycket bevarat. Troligen halvsprang vår förtvivlade 

mamma av och an med pojken i sina desperata försök att återuppväcka honom. 

Men hur länge detta pågick har jag ingen uppfattning om.  

Vi pojkar blev troligen utskickade så snart det ljusnat så pass att vi klarade oss 

på egen hand. 

 

Däremot kommer jag så tydligt ihåg när sköterskan äntligen kom till oss fram 

på förmiddan. 

Vi var ute och lekte, jag och min yngre bror, när hon anlände åkande på sina 

skidor. Och solen sken och vi kunde då ivrigt meddela henne att pojken hade 

kvicknat till igen och var på ett strålande humör. 

Senare fick vi veta att sköterskan sagt att han troligen varit skendöd. 

 

Rädslan och sorgen hade gett vika och lättnaden gjorde våra sinnen glada och 

ljusa, i full samstämmighet med den soliga marsdag som omgav oss! 

 

                                                                              

                                                                


