1l I fr6n

Continental lxpressen Skara - Sk6vd.e.
Melotli! 3ohus ilatal jon
Skara gAr expreseen Eon har Skdvde till
sitt

nAl

den er gjord av jdrn och etAr 1ffi)(orginal)
och alen el-das ju mect ko1.
Och fdr varje g&ng clet flaggas av frAn ekara bl-ir ett
vil-ket under tAget gAr.
Av dess frustande hesa anded.rd.kt
varje dddlig i Skara blir fdrskriicktju som varje bult i relsen blivit
Men det leter
br:ikt

skrAl

ner i spaken f 6rarn striick-t.
Med en fart som en sorge progession
rusar t6get frAn Skara Stad.s station.
Ivlecisin sotsvarta rdk hela ne jden nu. det sldk
und,er gnisseL fr&n banans varje krdk.
2) men vid Axval-L stinsen vantax pe ett tAg son vissling
ger
nu fdrventansful-lt
harr ser
och en stilla
bdn han ber.
DA en cykelgxabb fren $kara &ker frarn och stlnsen eer
en rapport och darvial ler
Jag sett tAget starta i frAn stan
hit clet kommer kanske fram pA dan
Gdr er inte n&tt bekymmer passagerarna mAr vdl
provia.rrt har varje s j51 .
Tidtabellen
seser att nu ska11
tAget vara her i alla fal-l
tr'6rarn tyckte att d.et e j
nAgon brSdska var i clag
6e harl stannad.e och spr5kade ett

slag

7 ) En februarimorgon

sen d.et sndstorm vart

1 flera

d.ar

SkaratAget

Angat har
sedan dess det borta var.
Och n6x etinsen utj- Varnhem hade sopat batan klar
fdr han var en nitisk
karl .
Men det hende i slutet
av april
att nan hittad.e tAget son stocl st1ll .
IIaiIe fastnat
i en driva ni fAr tro det om nl vi]1
just som lerkan slog sin drill .
Resenairerna sago bleka ut
fdr proviantetn var alleretian slut.
'I6get dA utan partlon
Akte t111 Yarnhens station
jud.t som Etineen hadte fAtt

pension.

4 ) NAgon gAng pA Sret

bruk ar vi fA. ett kZirt besijk
utav V&ist e rgij tl an d s 6k
sotn en vAlnad upp d.et d6k .
Neclfijr 3111iagen det gvan sar och mot i-nie
det strdk
frAn en eista v&ldsam krdkr.
tr'dra::n aucka nu tir vl d,ntL igt hEir
deesa resor pA nlna nerYer tar
Och de xesarde Bom nu en gAng j, tialen stlgit
pA
voro unga nu bclJda grA.
MAngen ensan pA tebet stiglt
nen uncler re sans hela 1o!D
hade funnlt
en ven
under den be drdvef sen
son til]slut har fett

ut

opp

i kiirleken.

gick dver denna trakt
5) Xn g&ng hiind.e att en sparrbaflong
uti ndrker bygden l agt
j- fdrvirring
a1la bragt
griper nu i ncjrkret an
Oeh ballongens m&nga vajrar
ner expressen rusar fram.
Som en orm yil-ken fAngats av en vrAk
singlar ddrpA detta Ak.
av en hemsk dercon
Bort i natten nu det svingar gripits
rrnrler vi ssl inpar

och

clAn.

och Snnu okend ort
Mot en luftig
sista resan pA. jorden tAget gjort
-Fdr expressen f 6rsvarr
aldrig mera lnan clen fann
d.en fick f1y ti]1 ett nycket bettre
5)

.\

l-and.

Nr, *ot h j-mJ.ens port den svlngar Sankte ver stod
och han sk&da f6r en c6n
a dgonen.
med de skumm
yad han ser. hao.alngen skidat uti denna hinlasvlir
nar ballongen t&get bdr.
Iiarpokl"argen den tystna utan krus

s j&i1v i tlen

brus
efter hund.ratu sen6rigt
rrteng€n trodde att den stygge fule d"raken kon igen
fdr att storma himmelen.
Ingen visste om Vestergcltlands tAg
ditrdet insnott i starka bojor 1Ag.
Men det en gAng fAr
sen som stud.ie sak d.et st6r
nu det varsarnt pA gyllene gator

g5r.

vi-d. nAgon revy
elLer
len her visan har franfijrts
bygde g&rd.ste ater under krigs&ren
1942 - elJ-er 1943
i v arnhem.
Jag erh611 d.en sanrna Ar av en Statloskarl
statlon son hette Henry Andersson.
Yen fbrfattaren
air kdnner jag ej til1 .

pE Yarnhems

lokfdrare

: G6sta Atterl6f

