
Nästan bortglömd förrättning? Icke alls! 
 
Vi var ute på en två-veckors förrättning i Västerbotten, allt i den nye chefens, Jönsch från Armén 
i Skånelands, anda! 
 Som så ofta tillkom arbete utöver det som var under utflykten planerat ... ! Denna gång 
var det nya förbindelser att mäta in och inte alltid räckte medhavda "kort" för sådant, vilket fick 
rekvireras hem under kommande helg. 
 Väl på plats arla morgon i den andra veckan så dracks först en kopp Java efter 35 mils 
körning, innan den andre av oss skulle åka vidare till andra ändan av "B-kortets" adress. 
Nåväl efter en kvart sen han åkt, kom jag ihåg "korten"! "Korten", de ligger ju kvar i Min bil! Nu 
var goda råd dyra, antingen åka en enkel väg ca 15 mil eller dra igång larmkedjan!? Larmkedjan 
hade aldrig tidigare provats i dessa trakter. 
 Efter en sekund kläcktes idén om att ringa mackägaren i Vindeln, för bilen behövde 
tankas. - Hej har Du sett till en kronbil, löd frågan - han var nyss här så han har åkt iväg - hmm, 
känner Du någon i Ottonträsk? - Ja fru Nilsson! - Fru Nilsson, ge mig hennes telefonnummer! - 
(detta var innan mobilen var uppfunnen). Tack tack!! 
 Ring ring, Fru Nilsson? - hur långt från bron bor Du frågade jag - 2,5 km - alldeles för 
långt - Vad heter de i huset närmast bron? - Fru Andersson och xxxxxx. - jag ringer henne, tack. 
Sagt och gjort, ringde och sa vem jag var och mitt ärende - Fru Andersson var på alerten må Ni 
tro, slängde på luren och gick ut för att stoppa "han i kronbilen"! Hr L. 
 På bron över Vindelälven kommer "han i kronbilen". Hr L ser ju kvinnan komma rusande 
mot vägen och vinkar som besatt! "Kan ju inte vara mig", tänkte Hr L. utan vinkningen är väl till 
gubben där borta! Hr L. ser i ögonvrån kvinnan rusa tillbaka mot huset!  
 Färden gick vidare i lugn takt, men efter 4 km, nu är vi i Järvträsk uppenbarar sig en 
kvinna på huk, Å plötsligt lyfter hon fullständigt från vägbanan (det är ju "han i kronbilen") stoppa 
honom till varje pris! "Vad är det frågan om" tänkte "han i kronbilen"? Tittade sig omkring, det är 
ju bara jag på vägen - bäst att stanna - vad vill hon - här? 
 En Hr E. i Vindeln vill ha tag i dig! 
 
Resten är historia, men mycket mer blev inte den dagen! Tokskrattade mest! Så går det till att 
prova larmkedjan, första och enda gången utanför jobbet. Den ovan nye nämde chefen - fick 
bara ihop 4 personer när "larmet gick" - på order av CF 21. Så fungerar det när engagemanget 
finns! 
 Stort tack till Fruarna Nilsson och Andersson i Ottonträsk samt tack till damen i Järvträsk, 
som med målflaggan stoppade "han i kronbilen"! 
 
/Hr E 
 
 
 


