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Katastrofen
vid
Golden Gate

en magnifika Golden nat vafie ledig kvd11 At

Gate-bron uppfor- att soka ph internet ef-

des pA 1930-ta1et och ter uppgifter om den

gjorde det mojligt for stora katastrofen och

trlhnarna i smAbv- sin farfars brors 1iv.

arna norr om sundet att snabbt och SA smirningom sAg

enkelt nA San Francisco. Bron b1ev, Itan attltanltade :m.a-

som a1la betytande infrastrukturpro- terial som skulle
jekt, snabbt ovdrderlig for utveckiing- kunnabli enbok. Ef-

en av regionen. tet par resor ti11 Ka-

Men att bygga en bro av den- lifornien rnedbesok

na storlek, pA en plats som Golden hos dttlingar och so-

Gate, med strida strommar och stdn- kande i arkiv och

dig b1Ast, dr komplrcerat och riskfyllt. bibliotek , h.ar his-

Arbetsmiljon var farltg, och den 77 torien kunnat sAt-

februari 1937, nhgra rnhnader lrffra:n tas pA prant.

bron stod firdtg, tnftaffade katastro- Borje Lund-

fen: EIva arbetare fb1l i vattnet ndr vall berattar bhde om den utvandra-

en byggnadsstdllning gav vika. Tio av de sldktingen och dennes vanner frdn

dem omkom. Sverige som ocksA slog sig ner i nor- den, och med dagens perspektl ph

En av dem var Charles Lindros, eller ra Kalifornien och undet vilka for- sKeenoena'

Ake Lindros som han hette innan han hdLllanden de levde - om deras tidvls Boken ger ocksa en mangd litterera

utvandrade lidn Sverige. Bdrje Luntl- kringflackande liv, och kampen for att referenser till olika platse4 samt aYen

vall, brorsonson ti11 Lindros, har hort forsorja sig och sina ndrmaste. h6nvisningar ti11 Hollywoodproduk-

historien om utvandraren som ftir- parallellt beskriver han den sl(o16- tioner som utspelas eller har spelats

svann. Han har ocksd haft tillgAng ti1l miska utvecklingen, kraschen pe wall in i de trakter charles Lindros hade

niLgra brev och ndgra fotografier - men sheet, The New Deal och den ame- sin amerikanska hemvist'

de flesta detaljer i historien saknades. rikanska regeringens satsning pa sto- Boken ar utgiven pri engelska'

Lundvall, som dr bosatt i Karlstad i ra infrastrukturprojekt. Sammantaget Tommy Hellstrom

Sverige, veckopencllar til1 sitt arbete i ger det en tidsbild fAngad sd som ut- Biirje Lundvatt:The Hatfi^,ayto Hellclub

Helsingfors, Fir and. D21r l^a'r han dg- vandraren Charles Lindros upplevde Vutkan Fttrtag

TTollhiittan och Tempe - nya v6norter Hur flyttar man en stad?
lI Tfollhiittan och Tbmpe, A-rizona, tecknade denT rnaj ll Jiirnmalmsgruvorna riskerar som bekant att under-

en dverenskommelse om att inga en venortsforbindelse. . minera Kiruna, och staden mdste dlirfor flytias. Det ar ett
6yerenskommelsen undertecknades av Tlollhiillans kom- projekt som dr komplicerat. Hur det gar till, och visioner-
munalrAd Paul Akedund och Tbmpes borgmiistare Mayor na for en ny hillbar stad, visas i en utstiillning i House of
Mark Mitchell. I samband med undertecknandet viilkom- Sweden i Washington D.C. under sommaren. Ustiillning-
nade svenskameritanska handelskammaren (SACC) fore- en iir oppen for allmZinheten under lordagar och sondagar
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ffadare for vdstsvensk rymdinstri till Tbmpe. I ocltpitghr ti11 den 13 september 2015. I


