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På cykel i Bergslagen

annette ROSENGREN »På cykel i Bergslagern är ett litet fotoalbum, som berättar om
två unga kvinnors cykelsemester under fyra dagar i septem
ber 1925. En liten roadmovie i stillbilder och ett tidstypiskt 
uttryck för 1920-talets turism. På femton svartvita fotogra
fier uppklistrade på brun kartong med en bild per sida och 
med handskrivna kommentarer intill ses två väninnor tram
pa fram i ett sommarlikt Sverige. Med tåg från Stockholm 
har de kommit till Ramnäs i Bergslagen, lastat av cyklarna 
och börjat cykelfärden. Från Ramnäs fortsätter de mot nord
väst till Engelsberg, och under kommande dagar upp ge
nom Västmanland till Västanfors, Fagersta, Söderbärke och 
Smedjebacken. Här vänder de och cyklar söder ut mot 
Skinnskatteberg och vidare. Då och då stannar de till, stu
derar kartan, fotograferar varandra, poserar vid gärdsgårdar, 
äter matsäck i skogsbackar och övernattar hos människor ut
med vägen. I Tillberga tar de tåget tillbaka till Stockholm. 
Då har de cyklat tjugo mil och »sett en bit av det vackra 
Bergslagen med många gamla bruk« och hela tiden gynnats 
av ett strålande väder enligt texten i albumet.
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Vem fotograferade? Båda kanske, och en tid efteråt träffades 
de för att göra denna lilla reseberättelse. Eller var det en av dem 
som fotograferade och gjorde albumet? Som gjordes i två ver
sioner, ett album åt dem var som minne av en sommar, en resa 
och en vänskap?

Vårt exemplar hittades i en container på Södermalm i Stock
holm, lämnades enligt registerliggaren till Nordiska museet av 
»ynglingen Joel Linnér« och togs in i museets samlingar 1986. 
Fler uppgifter finns inte.
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