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Detta är en systerlig berättelse om en återfallsförbrytare, som kom att bli sambo med Stock-
holms länspolismästare. En gång blev han tagen för att vara Clark Olofsson… 
 
Allt började på Garströms Konditori i Lidköping. Där satt Fader Allan och jag och fikade, vid 
lunchtid den 13 september 1949. Då kom Garström själv och meddelade att redaktör Bjur-
ström, Skaraborgs Läns Tidnings lokalredaktör i staden vid Vänern, hade telefon från BB. 
Den nyblivne fadern kommer glädje strålande tillbaka och säger: 

– Reidun, du har fått en lillebror! 
Till yttermera visso hade doktorn berättat att gossen fötts med garden uppe, slående lik Joe 

Walcott, världsmästaren i tungvikt. 
Härligt att höra för Bjurström senior som varit Skaraborgsmästare i weltervikt 1933! 
Men alls inte vad den nyblivna systern ville höra. 
– Nä! Du ljuger, skrek jag. Jag skulle få en syster. Det har mamma lovat. 

 
Tre dagar senare fick jag scharlakansfeber, troligen orsakad av chocken, och fördes till isole-
ringsrum på lasarettet. Där man fick kommunicera med föräldrarna genom en glasruta. Nästa 
chock kom när Allan i bilen hem, tio dagar senare, sa att jag måste bo en vecka hos tant Van-
da, för att inte bäbisen skulle smittas. På den nivån stod läkekonsten 1949. Inte var det något 
fel på extramormor tant Vanda, den biologiska bodde i Göteborg, men jag ville HEM. Och det 
var den där skitungens fel att jag inte fick det. Honom skulle jag inte befatta mig med, så sju 
år jag var. 

Återbördad till familjens lägenhet fördes jag motvilligt fram mot krabaten som låg och 
jollrade på vår dåvarande och stora röda soffa. Vägrade först att titta på honom, minns det 
som igår. Men när jag väl gjorde det, smalt mitt förhårdnade hjärta på en sekund. Han var det 
sötaste jag dittills hade sett! 
 
Så flöt åren på, som tiden brukar gå. Allt var ganska frid och fröjd. Tills ungen gick i 3-4:an 
men inte hade lärt sig stava. Citat ur ett brev till moster Svea i Göteborg: 

“Kära Svea. Hur har du det på sjukhus. Jag ska för söka sy en duk åt dej. är dåktårn 
snälrign til mej. Jag ska gå och sjuna i surkan i mårgårn med skollan. Jag har varit stuk i en å 
ett halt veka. Jag sköte lära mig att stika å virka men det gik åt sogen. Ska göta (Sveas 
tvillingsyster och gift med en dansk,) åka til damark. Jag vil åka til Göteborg.” 

Det här kunde vi tre andra i familjen inte förstå. Ingen hade haft liknande problem. Var det 
en bortbyting vi närt vid våra barmar? Men vi gjorde ingen stor sak utav det, så som varande 
duktiga barnpsykologer redan på 50-talet. Satte nog vårt hopp till stödundervisningen.  

Så en dag, vid middagen, sa gossen: – Idag fick jag en knäpp i skallen, och plötsligt förstod 
jag hur det hänger ihop med stavningen! 

Jaha, tänkte vi. Trot den som vill. Men faktum kvarstod. Från ena dagen till den andra 
stavade Erling Bjurström, 11 år gammal, helt korrekt. I sanning märkligt.  

 
På tal om ovan nämnda chocker, fick pojken själv en ordentlig sådan som 13-åring. Kom han 
inrusande i hallen från skolan och hojtade: 
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– Får jag två halver mä ost! 
Mor Astrid stod vid spisen och kokade tio liter lingon till sylt, kunde gå inte gå ifrån utan 

sa bara att det inte fanns en brödbit i huset och att sonen själv fick gå till Socker Bagarn och 
handla. 

Vad var nu detta? Köpa själv? Var 13 år av oavbruten service bara borta? Men hungern 
hade ingen lag. Med tunga steg och tankar gick killen 100 meter bort till räddningen och bad 
om “två halver”. 

– Två halver? Det har vi inget som heter! 
– ??? Men dom ligger ju där! Sade och pekade uppåt väggen. 
– Jaså, du menar halvgrova kakor. 
Det visste han inte att han menade, men fann sig i sitt öde. 
 

16 år gammal tröttnade Erling, Plutten familjärt kallad ända upp i 20-årsåldern, på att spela 
fotboll i Västgötalaget för juniorer. Föga anande att sonen Jonas en dag skulle bli Allsvensk. 
 
Cirka tio år senare nekade den unge mannen att medverka som en kugge i det svenska försva-
ret och dömdes till en månad för vapenvägran på Melleruds öppna fångvårdsanstalt. Då var 
syster stolt över bror. Denna månad betraktade han som ett intressant studiebesök, men på-
spädningen med två månaders skogshuggning var inte lika roligt. 

Nyss utsläppt, greps han av polis på en uteservering på Avenyn i Göteborg, misstänkt för 
att vara Clark Olofsson, som var på rymmen. Det tog cirka 20 minuter att övertyga polismak-
ten om att look-alike Bjurström inte var Olofsson. Å andra sidan togs han av misstag, som ny-
anställd på Statens Ungdomsråd och vid första lunchen med kollegerna, av en förtjust kypare 
för att vara den kristne sångaren Viktor Klimenko. Underliga äro Herrens vägar. 

 
Under årens lopp har jag fått skåda den ena publikationen efter den andra av brorsans hand. 
En gång skummade jag en nyutgåva och menade att det ser väl bra ut. Det vill säga att jag 
fattade ingenting av dessa lärda ord. 

– Fast, sa jag. Jag förstår inte vad den tjocke kinesen Mao har med detta att göra? 
– Vad menar du?? 
– Det står ju här, m.a.o. 
Har alltid varit anti förkortningar som bl.a och m.m. T.ex. 
– Du är ju dumm i hövvet! 
Må så vara, men ialla fall. Förkorta icke! 
 

Detta märkesår, anno 2009, träffade den blivande 60-årsjubilaren en gammal skolkamrat som 
sa att han hade hört att Erling var professor. 

 – Då måste du ju vara ett geni. Men, tillade han med något tomt i blicken; Jag har aldrig 
uppfattat dig som särskilt intelligent!  

Instämmer. Bakom denne store lillebror står en förvånad liten storasyster. 
 
 

 
Reidun Bjurström (f. 1942) är Erling Bjurströms storasyster. Hon har pensionerats från 45 
års arbete som journalist, senast vid Alingsås Tidning. 


