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CYKELFÄRDEN SOM BLEV EN LIFT 1951 

1951 är min far Göran Krantz 19 år och liftar för första gången. Resan börjar som en cykelfärd från Helsingör, men redan i Haderslev 
tröttnar han på cykeln och sin överdimensionerade packning och skickar hem den mot efterkrav och fortsätter med bara ryggsäcken med 
svenska flaggan på. Den fortsatta färden går genom ett Tyskland som är märkt av kriget och besatt av ockupationsstyrkor. ”Tommies är 
inte särskilt populära här” noterar han i sin liftardagbok den 14 juni. Och i Köln finns inte mycket att se. Där är ”alles kaputt”. Men det 
är lätt att få lift. Folk är över lag mycket vänliga och att han kommer från Sverige gör inte saken sämre. 

Liftarmatsäcken utgörs av bröd, korv och ost. Och så vin förstås - och öl och cider. För en 19-åring, som växt upp i ett helnyktert hem i 
motbokens hemland måste detta inneburit en oanad känsla av frihet och på vandrarhemmen träffar han andra ungdomar som är ute och 
reser. Engelsmän, amerikaner, holländare, danskar och australiensare, nya zeeländare. Och andra svenskar förstås. Till och med Södra Lat-
inare och bekanta från Enskede. De följer rutter mellan olika ungdomshärbärgen och vandrarhem och påfallande ofta möts gamla bekanta 
och bekantas bekanta. Liftarvärlden är en liten värld. 

I Luzern träffar han Sylvie och hennes vänner från London. De gör sällskap till Bern, där Göran ska hälsa på en bekant till familjen. 
Denne är emellertid inte hemma, så istället hastar han efter Sylvie och hinner upp henne i Lausanne. Därefter är det raka spåret ned till 
Cannes på Rivieran och en båt ut till Ile Saint Marguerite, där det finns ett vandrarhem inrymt i en gammal fästning. Vandrarhemsvärden 
säljer råvaror mycket billigt. Göran lagar sin egen mat på vandrarhemmet och sover och badar i ett par dar. Håkan Serner, en klasskompis 
från Södra Latin dyker upp i sällskap med en dansk, som har en egen ”submarinutrustning”. Cyklop, snorkel, simfötter och ett harpun-
gevär.

Efter en vecka lämnar han ön, löser ut sina sista pengar på banken och börjar lifta mot Paris. På vägen passerar han Frejus, Lavandou, 
Orgon, Avignon, Lyon och anländer efter två dagar till Paris. På vandrarhemmet träffar han två bekanta från Cannes. Eric och Doug och 
amerikanen Johnny Gatz. Dagarna i Paris är fulla av intryck och händelser. Johnny har dock en förmåga att dra benen efter sig och stän-
digt ändra sina planer. På väg till Louvren möter de en dansk flicka som ska till Versailles och Johnny ändrar snabbt sina planer. Kirsten 
har också blivit utslängd från vandrarhemmet, eftersom reglerna bara tillåter en att bo fyra nätter i rad. Istället tältar de på gräsmattan 
utanför. 

Efter Paris liftar Göran till Bryssel och ser Kung Baudoins kröning. Därifrån till Antwerpen och Amsterdam, Gronningen. Den 22 juli 
får han lift med en fransman som varit krigsfånge i Tyskland och nu vill återse fånglägret. Men det visar sig ligga i den ryska zonen och 
är därför omöjligt att besöka. Från Bremen går färden vidare till Hamburg. Ju längre norrut han kommer desto svårare är det att få lift. 
Vid den danska gränsen är det ”tjockt av liftare”.  Till slut får han lift med en slaktarbil med blod och köttslamsor på golvet och kommer 
tillbaka till Haderslev, där liftarkarriär började sju veckor tidigare. En Mercedes Benz plockar upp honom och den bussige chauffören, herr 
Paulsen bjuder på smörrebröd och öl på färjan över Stora Bält. Efter två dagar i Köpenhamn liftar han upp till Helsingör och färjan över 
sundet och är så tillbaka i Sverige igen efter drygt 40 dagar på Europas vägar.





















































































































































































Cykelfärden som blev en lift 1951 utgår från tre källor. Dels den dag-
bok min far, Göran Krantz förde under de 41 dagar hans lift varade, de 
drygt hundra fotografier han tog under tiden och hans pass med stäm-
plar som visar in och utresor. 
 
Ur detta material har ett urval gjorts, återgivet utan någon som helst 
redigering. De enda tillägg som gjorts är att materialet placerats i en 
struktur, där varje dag gestaltas av en avkarellmålning med plats för den 
aktuella reserutten, samt ett urval texter ur dagboken. Färgerna som 
använts är gulockra och Indigo. 

De ibland förekommande seriesidorna har tecknats med reservoarpenna 
och sedan laverats med vatten. Även här kommer texterna oredigerade 
från dagboken. Vissa av seriebilderna har fotoförlaga, men då sådan sak-
nats har jag vinnlagt mig om att göra så enkla bilder som möjligt.

Cykelfärden som blev en lift 1951 är en del av projektet New Ways Of 
Making Comics och finns publicerat på www.seriekonst.se

Gunnar Krantz i Juli 2017.

Den amerikanska flottan på redden utanför 
Cannes 1951.



Göran Krantz pass, utfärdat 1950.



Göran Krantz resedagböcker mellan åren 1950-1953.



Fotoalbum och negativ, format 6x6 cm tagna med Rolleiflex.


