Karl/Charles Lindros
En spdnnandesliiktforskningsresa
bjuder Bci{e Lundvall p6 i den rikt
illustreradeboken TheHalfway to
Hell Club med den nigot ftirfydligande men fortfarandekonfunderandeundemrbriken "In Search
of Lindros and the Other Men Who
Fell in the Gate". Berdttelsensutgingspunkt [r den smilandsstugai
SodraMrire, strax sciderom Kalmar,
som forfattaren ftirsta gingen
besdkte1964i farmodernssdllskap.
Brirje var di 10 ir och de kom ftir
att fir a aff "gammelfarbrodern"
Karl Lindros Srllt 90. Mritet med
det engagerandeftidelsedagsbarnet
forstiirktes av vad Bdrje fick hcira
om gamlingensson,Karl Alfred
Akes utvandring och tragiska drid
den l7 februari 1937,di han och
nio andrabrobyggareomkom
nllr en byggnadsplattformrasade
frin den n6stanfiirdigbyggda
Golden Gate-tidenskanskemest
uppmiirksammadebrobygge.
CharlesLindros, som han kallade
sig i Amerika, var fbdd 1906i
Soderkripingoch hade sexirig folkskola och nigra enklare anstiillningar
bakom sig vid utvandringen1925.
Att l9-iringens resmil blev Kalifornien beroddeph att tre kusiner
redanemigrerattill SanFrancisco.

Det gick bra for dem och Albin
och Fredsbyggnadsfirmagavjobb
it nykomlingen. Men den stora
depressionenluradebakom "the
roaring twenties" och Charlesfick
agnasig alltmer Ertatt srika nya jobb
pi olika platseri Kalifornien.
K[llmaterialet kring den oftirbrdnneligt optimistiskemanneniir l6ngt
ifrin flddande,men tack vare
ftirfattarensforskarglfldje, eldad av
okuvlig energi, uppfinningsrikedom
och l6ngaforskningsresori USA,
kartliiggs CharlesLindros levnadsstig pi ett fascinerandesdtt. En
given k6lla 6r breven hem till
familjen, det forsta endastnhgra
veckor efter landstigningeni New
York, och de tre frin 1926vittnande
om en arbetssrikandeinvandrares
svirigheter, lingt innan depressionen
brirjat.
Enligt 19306rs censusbefinner
sig Charlesi den idylliska staden
Eureca,mitt i jdttetriidens "redwood
country". Han fiir arbeteni lumber
campsoch pi sflgverkoch skickar
hem en serie fotografier om detta.
Vid 6retsslut iir han 6ter arbetskis,
men enligt ett brev viren 1931har
han riiddats fr6n den hotandeluffartillvaron av ett farmarjobb uppe
i bergen.Livet ljusnarbetydligt

sedanCharlesl6rt kflnnaMarie
Zimmerman,med vilken han
gifter sig i december1934.Det
sensationella
brobyggerOver"the
Gate" hadedi varit iging under
nigot 6r och Charleshadelr,ckats
fl jobb som byggnadsarberare.
En
lyckokasttroddesikert makarna
Lindros,men si kom olycksdagen
den 17 februari 1937som innebar
den stdrstakatastrofeni brobyggets
historia och uppmdrksammades
stortover helaUSA, dock inte i
Sverige.I sin trdstldshetktindeMarie
att den okiindasliikteni Sverige
m6stemeddelas.Hennesgripande
brev inledsmed:"l u'ish the person
readingthis letteru'ill breakthis
awful newsas easyas possibleto
Charles'folks.It just aboutkills me
to haveto write it."
Hdr slutarden rrida tradengenom
Bdrje Lundwallskrcinikasom
blivit si mingfacetteradr,ackvare
att ftirfattaren inte nrijt sig med att
sitta bakom liisapparatoch dator,
utan dessutomladdatsig med kunskaperom invandrarlandeti stort
och spenderatlinga perioderute
pi forskningsftiltet.Resultatet6r
synnerligenbenimviirt.
L'lf Beijbom

