ENGLANDSRESAN
Någon gång kanske på 1920-30 talet företogs en bilresa som gav
genljud i bygden i många år , en hemfärd får man förmoda
efter en festlig kväll.
I bilen färdades följande Rävvålingar:
Emil Hermansson chaufför, August Nilsson, Klas Wigert, Harald
Wigert, Oskar Westerberg och Edit Bergström.
Framlidne Gunnar Rådberg från Norhyttan har författat följande
visa med anledning av bilfärden. Tyvärr har jag ingen uppgift
om vilken melodi som passar till visan.
I våra dagar händer det så många äventyr
det tycks ej finnas makter nog att hålla folk i styr
Man respekterar inte Mor Sveas gamla lag
fast länsman och poliser får gno båd´ natt och dag.
Och
med
Fast
slåss

Grangärde i synnerhet har blivit riksbekant
Rävvåla i centrum, där knepen går galant
platsen fått en byling och även en detektiv
man med batonger och skär varann med kniv.

En natt fick ordningsmakten lite´ mer än vanligt
knog i en uppmärksammad bilfärd som de då företog
De jagade en yngling, en yrkeschaufför
på ett sätt som uppbragt mången jag tro till fullt humör.
Han körde hem ett sällskap som varit på bal
men stannade på tecken av våran landsfiskal
Man undersökte bilen och allting syntes bra
så förar´n drog på motorn och for emot Rävvåla.
Men efter honom kommer
och skott från poliser det
förskräkt han farten ökar
men det är visst banditer

en bil med hetsig fart
hörs omedelbart
ens öde ingen vet
som är i verksamhet.

Från Väsmansbygd går färden allthän mot Västanfors
där går en ring för länsman, han stannar bil´n förstås
Han blir så blek i synen från ratten går han ut
ett ord han knappast säger men här tar jakten slut.

Alltnog, på morgon sida man hemma är i byn
när solens första strålar igenomtränger skyn
Med landsfiskal´n i spetsen förhörs varje man
men ingenting framkommer som tydligt straffas kan.
Men de tar chaffören inför lås och bom
i flera dygn han sitter och väntar på sin dom
Till slut blir det stämning till rätten får han gå
och inför domarskranket förklaring lämna få.
Men saken synes underlig på mångahanda sätt
om händelseförloppet och vilka som har rätt
Här föreligger tydligt ett mycket tvistigt mål
om den här Englandsresan som diskuteras tål.

