
Stefan Eriksson istuu makuuhuoneessaan ja näppäilee kannettavaa tietokonetta, joka on ikkunaa 
vasten. Ikkunasta näkyy rautatieasema.  
Tietokone on pienellä rattailla varustetulla tietokonepöydällä. Pöytälevyn alapuolella on esiin vedettävä 
pöytälevy, joka on tarkoitettu pöytäkoneiden näppäimistölle. Sellaista konetta Stefanilla ei ole ollut 
vuosiin. Nyt hänellä on vain yksi läppäri ja tablettitietokone merkkiä Samsung.   
Häntä ärsyttää kun ihmiset kutsuvat kaikkia tablettitietokoneita iPadeiksi, vaikkei kone ole Applen 
valmistama. Häntä ärsyttää myös kun ihmiset kutsuu kaikkia maastoautoja Jeepeiksi.  
Nyt joka tapauksessa hän käynnistää sähköpostiohjelman ja katsoo jos on tullut sähköpostia. 
Häntä vituttaa kun ihmiset kutsuvat sähköpostia E-meiliksi tai meiliksi eli sekoittaa englantia 
ruotsinkieleen. Jos puhuu ruotsia, niin silloin tulee sanoa E-post eikä E-mejl. Jos haluaa kutsua 
sähköpostia E-meiliksi, niin silloin pitää vaihtaa kieltä eikä sekoittaa kieliä miten sattuu, ajattelee 
Stefan Eriksson. Hän on melkoinen kielipoliisi.  
 
Nyt hän on yksin kotona koska Sandra vaimo on äitinsä luona auttamassa kukkapenkkien 
kitkemisessä. Sandra vanhemmat suunnittelevat vakavissaan muuttoa Hallonbohun koska siellä on 
halpoja omakotitalotontteja. Kunta haluaa houkutella tavallisia duunareita tähän uuteen 
kokeilukuntaan. Hallonbon slogaani on; Tulevaisuus alkaa Hallonbosta!  
Stefanille ei ole tullut yhtään sähköpostia. Hän lähettää viestin ilmaisjakelulehti Cityn toimitukseen, että 
tahtoisi tilata lehden ilmaiseksi kotiin. Tavallisesti lehteä ei voi tilata vaan hakea ilmaiseksi eripaikoista 
ympäri Pohjois-Ruotsia. Lehden toimitus on Luulajassa mutta jaetaan useisiin Pohjois-Ruotsin 
kaupunkeihin, mutta harmi kun ei Hallonbohun. 
Joka kerta kun Stefan ja Sandra käyvät Luulajassa, niin lehti otetaan matkaan. Stefan on ihastunut 
lehden lyhkäisiin artikkeleihin, jotka käsittelevät viihdettä.     
Lehden kustantaja on luulajalainen Jinton AB joka aluksi maalasi taiteellisia tauluja mutta sitten alkoi 
julkaista ilmaisia viihdelehtiä. City lehdessä usein esitellään taiteilija J Jintonin kauniita tauluja. 
Taiteilija asuu maaseudulla. Hän tekee usein lyhyitä 24-tunnin videoita, jotta sivistäisi nettikansaa. 
 
Seuraavana päivänä Stefan tarkisti sähköpostin. City lehdestä on tullut vastausviesti; Parahin Stefan! 
Meillä on vip-postitus muutamille tärkeille sidosryhmille ja rahoittajille. Sinä vaikutat sitoutuneelta 
lukijalta, niinpä voin lisätä sinut asiakasrekisteriin jotta saisit lehden kotiin kannettuna mutta ensin 
sinun pitää antaa osoitetietosi… Ystävällisin terveisin Ann Litesson, Tidningen City. 
Stefan päästi ilmoille riemunkiljahduksen kun lehden voi kuin voikin tilata ilmaiseksi kotiin eikä tarvitse 
lähteä Luulajaan asti norkoilemaan. Sinne on kapeita mutkaisia teitä. Jos haluaa ajaa parempaa tietä, 
niin silloin pitää ajaa mutkan kautta; Östersundista Sundsvalliin ja sitten E4tietä Luulajaan. 
Stefan lähetti osoitetietonsa lehden toimitukseen ja alkoi innolla odottaa suosikkilehteä. 
Seuraavaksi hän huomasi sähköpostiviestin serkultaan Bror-Matsilta, joka asuu Tukholmassa; 
Tervehdys! Kyllä olen kuunnellut nettiradioita ja parhain on www.radiorock.se, joka todella lähettää 
myös netissä mutta myös Tukholman maaverkossa. 
Bror-Matsin viestin jälkeen Stefan sai vielä yhden viestin, joka on tullut isältä; 
Olen puhunut äitisi kanssa sodanaikaisista ruotsalaisista vapaaehtoisista sotilaista Suomessa, mutta 
hän ei muista kotisivuosoitetta mutta minä äsken löysin sen ja se on tämä 
http://tietokannat.mil.fi/menehtyneet, josta löytyy semmoinen kuin Johan Eriksson, joka on äitisi setä… 
Terveisin pappa. Heti kun Stefan oli lukenut isältä tulleen viestin, niin silloin tuli taas yksi 
sähköpostiviesti ja tällä kertaa veljeltä; Joo, joo! Postilaitos on kuten tavallisesti perseestä! Pitäisi kai 
sinne lähettää viesti ja kirjoittaa "Go and fuck your selves!" 
Velimies Anders on äskettäin muuttanut kahdeksi vuodeksi New Yorkiin kielimatkalle. Postin 
jälkilähetys toimii huonosti. Andersin posti menee Stefanille koska heillä on sama sukunimi vaikkakin 
Eriksson on Ruotsin tavallisin sukunimi. Postilaitos itsepäisesti olettaa Stefanin ja Andersin olevan 
sama henkilö. Anders on tilannut ja maksanut jälkilähetyksen mutta joku vaan klikkaa suuressa 
valtiollisessa koneistossa. Andersin viesti jatkuu; Tänään on ihan kintaalla, etteikö sataisi lunta… Joo, 
voisitko lähettää postini tänne New Yorkiin? Olisi kiva lueskella sitä ruotsalaista ½ pornolehteä… 
Osoite on Anders Eriksson, 5184 Bird road Drive, Danish hill, L5V 1S2 New York, US. 
Andersin tilaama miestenlehti Hjalmar on tullut Stefanin osoitteeseen. Lehden julkea julkaisija on 
Suomen ruotsalainen Gripenhjelm Publishing AB.  
Joskus Hjalmar lehdessä on rohkeitakin kuvia vähäpukeisista pimuista, muttei kuitenkaan mitään 
rumaa pornoa vaan vanhanajan maalaiserotiikkaa eli tyttö ja poika heinäladossa pitelee toisiansa 
kädestä ja flirttailee jaloilla. 
Stefan sulki sähköpostiohjelman koska alkoi kyllästyä vastailla viesteihin. Hänellä on tapana vastailla 
heti sähköposteihin ja tekstiviesteihin. Sen vuoksi hän helposti stressaantuu. Hän ei halua antaa 
ihmisten odottaa vastausta vaan vastaa niin pian kuin mahdollista. 



Tänään on todella tullut paljon sähköpostia. Ihme kumma kun ei ole tullut yhtään roskapostia. Tämä 
tarkoittanee, että Stefanin virusturvaohjelmisto toimii hyvin tai sitten nettitrollit ovat kyllästyneet 
trollaamiseen.  
 
Seuraavana päivänä Stefan sai uuden viestin veljeltä; Terve! Tänään olen ostanut uuden 
matkapuhelimen joka on merkkiä SonyXP ja on yhtä hyvä kuin SonyVista siellä Euroopassa mutta 
täällä USA:ssa se on erittäin luksusta kun taas siellä Euroopassa vanha ja paska. Numeroni on +1 
(905) 321–654. Jos soittaa matkapuhelimesta, niin tämä numero toimii hyvin mutta jos soittaa 
lankapuhelimesta niin plus-merkin sijasta pitää laittaa maansuuntanumeron… Miten hurisee? Läpäisin 
amerikkalaisen ajokortin teoriakokeen ja ensi viikolla on inssiajo. Saa nähdä miten äijän käy… Että 
semmoista! PS. Tässä tulee minun uusi sähköpostiosoite anders.eriksson@gunwood.com. 
Anders on mestarietsivä Oscar Gunwoodin oppipoikana. Hän lähetti työpaikalta joitakin valokuvia, jotta 
perheenjäsenet näkisivät millaista on hänen uudessa työpaikassa.  
Oscarin etsivätoimistossa on tyylikäs sisustus, paljon nahkaisia nojatuoleja, tamminen kirjoituspöytä 
sekä paljon moderneja konttoritarvikkeita. 
Oscar Gunwood on taitava etsivä ja saanut kiinni monta ammattirikollista. Parhaillaan hän on  
Lähi-idän rauhanvälittäjänä ja vaikuttaa siltä, että herra Gunwood on onnistumassa saamaan pysyvän 
rauhan koko Lähi-itään mutta vielä on liian aikaista riemuita.  
Oscar Gunwood neuvottelee, lukee Raamattua ja Koraania sekä painostaa valtioiden päämiehiä 
olemaan ihmisiksi eikä ole yhtään miehekästä tykittää toisiansa. Rauhanvälitys on tosi rankkaa mutta 
todennäköisesti Oscar onnistuu tehtävässään kun vallanpitäjät kyllästyvät saarnaamiseen. 
Oscar ei edusta Yhdysvaltoja eikä muitakaan maita vaan omaa koko maailmaa, koko maailman 
väestöä. Hän on neutraalimpi kuin YK vaikka asuukin New Yorkissa.  
Nyt parhaillaan herra Gunwoodilla on kaksi oppipoikaa Euroopasta; Anders Eriksson ja suomalainen 
Antero Salminen. Eräänä päivänä Anders sanoi Anterolle, että hänellä on finni nenässä, jolloin Antero 
sanoi samalla mitalla takaisin, että hänellä on swedu takapuolessa.  
 
Stefan katseli veljensä lähettämiä kuvia, jotka ovat tulleet sähköpostin mukana. Myöhemmin hän näytti 
kuvat vaimolleen Sandralle. Sandran mielestä Andersissa on paljon samaa ulkonäköä kuin Stefanissa.  
Yhdessä kuvista näkyi Andersin auto; hopeanvärinen Ford Explorer 2000. Autossa on 7sylinteriä ja on 
2000 hevosvoimaa. Sandra totesi: ”Jopas on ajokki autoksi!”  
Stefanilla on sininen Volkswagen Passat, jonka hän osti syyskuussa. Ajokortin hän sai kerta 
yrittämällä. Muutaman kerran viikossa he tapaavat mennä Östersundin rautatieasemalla syömään 
Picadeli irtosalaattia kaupan salaattibuffetista.  
Rautatieasema siksi koska Sandra on oikea junahullu. Kyllä junia näkee koti-ikkunastakin mutta 
hänestä on mukava katsella saapuvia ja lähteviä junia Östersundissa. Siellä voi nähdä norjalaisen 
NSB junan. Parhaillaan on rakenteilla kaksoisraide Östersundin ja Trondheimin välille. Syynä 
kaksoisraiteeseen on suosituksi tullut halpahalli Maxi Magasinet Hallonbossa, ihan kivenheiton päässä 
Stefanin ja Sandra asunnolta. Junarata on heidän ja halpahallin välissä.  
Joskus he syövät salaattia Hallonbon rautatieasemalla koska aina Stefan ei jaksa ajaa Östersundiin 
asti. Silloin Sandra leikillään kutsuu häntä akaksi, jolloin Stefan uhkaa vetää housut alas ja näyttää, 
että onko hän todella akka. Tähän Sandra naurahtaa vakiona: ”Sinä olet häiriintynyt!”  
 
Vuoden kuluttua Sandra vanhemmat Erik ja Erin Booster rakennuttivat punaisen parakkimaisen 
omakotitalon Bäckenin omakotialueelle, joka sijaitsee teollisuusalue Tihisnäsin itäpuolella. Etelä 
puolella on Laxaren ja pohjoispuolella keskusta.  
Erikin ja Erinin talo sijaitsee Filbytargatan kahdeksassa, jonne näkyy selvästi Tihisnäsin valtava 
valkoinen elektroniikkatehdas. Tehdas valmistaa halpoja lukulaitteita kierrätyselektroniikasta.  
Halvat lukulaitteet sopivat hyvin korvaamaan ilmaiset paperiset turistiesitteet. Tätä kokeillaan 
kokeilukunta Hallonbossa. Hallonbon matkailutoimistossa saa ilmaiseksi matkailulukulaitteita, joista on 
tullut hyvin suosittuja keräilykohteita.  
Bäckenin omakotialueen luoteiskulmaan ollaan rakentamassa minikartanoita tavalliselle rahvaalle. 
Talot tulevat suoraan riviin Bågvägenille, joka menee Tihisnäsin ja Laxarenin välissä.  
Bågvägenin kaakkoispäässä on äskettäin perustettu laestadiolaisten rauhanyhdistys. Monet lahkot ja 
seurakunnat ovat hyvin kiinnostuneita Hallonbosta.  
Keskellä Bäckenin omakotialuetta on pieni ruokakauppa, jossa yritetään myydä niin halvalla kuin 
mahdollista jotta lähiasukkaat menisivät kävellen kauppaan.  
Bäckenin itäpuolella on toinen omakotialue nimeltä Parkenbo. Näiden kahden omakotialueen välissä 
on Majnuensvägen, joka etelässä yhdistyy E45tiehen ja pohjoisessa menee keskustaan ja Tihisnäsin 
teollisuusalueelle. Keskustan ja Bäckenin välissä on pieni lampi, johon ollaan tekemässä uimarantaa 



koska maasto on hiekkapohjaista. Hiekkaa on ainoastaan lammen kohdalla kuin tilauksesta. Muualla 
päin Hallonbota on vanhaa suomaastoa. Suosta on lähtöisin kaupungin läpi virtaava Hallonbäcken 
puro.  
Majnuensvägenin eteläpuolella E45tien liittymän kohdalle ollaan kaavoittamassa pientä Majnuensby 
nimistä kylää. Sinne rakennettaisiin matkailukeskus. 
 
 
  
 
 
 
 


