
reportage ARNOLD ÄVENTYRAREN

Arnold Wernersson, 62, har vigt sitt liv åt att resa. 
Han har träffat kannibaler, blivit gripen av  

säkerhetspolis och liftat genom Afrika  
med en säck och en dunk vatten.  

Och lärt sig en och annan  
livsvisdom längs vägen.

– Det viktigaste är att  
vara vänlig mot  

människor.
Text: Jacob Härnqvist 

 Foto: Joi Grinde

EN 
GLOBE-

TROTTER 
MED HJARTA

På en av sina resor fick 
Arnold Wernersson tiger-
hajkäkar av en somalisk
fiskare. Till dags dato har 
han besökt 176 länder.
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Det är lite kyligt i luften 
när vi träffar Arnold 
Wernersson på hans 
gård i Önneköp utan-

för Hörby. Gårdsbyggnaden från 
1800-talet utstrålar lugn och ro 
liksom Arnold själv. Stress och 
rastlöshet verkar vara okända be-
grepp här. Men allt är inte stilla. 
Under den lugna ytan finns en 
nyfikenhet och äventyrslust som 
tagit Arnold på otaliga äventyr 
jorden runt. Vid 62 års ålder kan 
han konstatera att han han varit 
på resande fot halva livet. Han har 
besökt 176 länder, blivit förhörd  
i fuktiga källare, träffat medicin-
män, kannibaler, mambor och 
giftspindlar och lurat döden med 
en hårsmån ett otal gånger. 

Uppväxten var dock allt annat 
än äventyrlig. Snarare trygg och 
ombonad.

– Jag växte upp på den här går-
den där jag fortfarande bor med 
min fru Anne-Britt. Jag hade ett 
väldigt naturnära liv som barn. Vi 
var en småbrukarfamilj med ar-
dennerhästar. Man tog sig fram 
genom att cykla, rida, gå eller ta 
bussen. Pappa dog alldeles för  
tidigt så jag skötte gården tillsam-
mans med min mamma Carla. 

Det naturnära livet har betytt 
mycket för Arnold.

– Som barn var jag ofta ute  
i skogen och hjälpte till. Jag tog 
hand om djuren och hämtade 
korna på morgonen inför mjölk-
ningen. Självklart var det inte helt 
frivilligt alltid. Men det var en 
sund uppväxt.

En uppväxt som tidigt hade ett 
stråk av sökande. Till en början 
var det dock inte äventyr och exo-
tiska platser som lockade. 

– Som barn brukade jag följa 
med mamma till kyrkan. Jag grät 
när jag inte fick följa med. Och  
i femårsåldern brukade jag ställa 
mig på en stol i köket och predika 
för mina systrar och ta kollekt. De 
tröttnade rätt fort på det. 

Möjligen blev systrarna lättade 
den där dagen då Arnold upp-
täckte något mer spännande än 
improviserade predikningar och 
envis kollekt.

– Jag var fem år när jag hörde 
upptäcktsresanden Sten Bergman 
på radion. Han berättade att han 
blivit adopterad av kannibaler. 
Det gjorde ett enormt intryck på 
mig. När man är född på landet 
låter det ju helt fantastiskt att gå 
runt i djungeln och träffa urbe-
folkningen. Så jag började fantise-
ra om det. I samma veva blev jag 
intresserad av folkliv och geografi. 

Jag läste snabbt ut alla böcker om 
främmande länder och upptäckts-
resanden som fanns i vårt lilla bib-
liotek i Önneköp.

Som fjortonåring var det äntligen 
dags. Då gjorde Arnold sin första 
riktiga äventyrsresa. Den gick till 
Österrike och Italien.

– Jag tog en bussresa på egen 
hand. Några år senare började jag 
arbeta på sjön och i flottan och se-
dan gjorde jag FN-tjänst som sam-
bandsbefäl i Sinaiöknen. Sedan 
bodde jag ett tag vid Röda havet i 
ett hippiekollektiv och bestämde 
mig för att resa för alla pengar jag 
tjänade i mitt liv. 

Det tog inte lång tid förrän pla-
nerna sattes i verket. Arnold gjor-
de sin första riktiga långresa som 
tjugoåring. Han och två vänner 

var på resande fot i nästan ett och 
ett halvt år. 

– Vi var tre grabbar som be-
stämde oss för att resa jorden runt. 
Vi tog oss genom hela USA med 
bil och tältade längs vägen. Sedan 
tog vi oss genom Sydamerika och 
så småningom runt hela klotet. 
Efter det visste jag att det var det 
jag ville göra för resten av livet. Jag 
var fast.

Under sina många resor har Ar-
nold sett mycket som vidgat hans 
perspektiv. Och han har gjort 
många ovanliga bekantskaper. 
Bland annat med ett antal scha-
maner och medicinmän som gjort 
stort intryck. Och tydligen var det 
ömsesidigt i minst ett av fallen.

– En medicinman i norra Pana-
ma ville att jag skulle stanna i någ-

ra år. Han hade ingen som kunde 
bevara hans kunskap och ville att 
jag skulle göra det. Han tyckte att 
jag verkade lämplig. Jag hade nog 
stannat om jag inte haft familj.

Ordet medicinman låter kanske 
som något ur en Tintin-berättelse. 
Men naturligtvis är begreppet mer 
komplicerat och nyanserat än så.

–Medicinmän kan vara sjä-
lasörjare som botar sjukdomar via 
dina förfäder. De kan också bota 
akuta och fysiska sjukdomar med 
örtmediciner. De kan också vara 
väldigt duktiga på att bota psykis-
ka problem. En läkare i Sydafrika 
som inte kan hjälpa dig med dina 
neuroser kan utan vidare skicka 
dig till en medicinman. Det är helt 
öppet och normalt där.

Men alla människor är förstås 
inte konstruktivt lagda. Arnold 

 En medicinman i norra Panama ville att jag  
skulle stanna i några år. Han hade ingen 

som kunde bevara hans kunskap och ville att jag skul-
le göra det. Han tyckte att jag verkade lämplig. Jag 
hade nog stannat om jag inte haft familj.

Namn: Arnold Wernersson. 
Ålder: 62. Gör: Äventyrare. 
Driver Arnolds kannibalmu-
seum i Önneköp. Familj: Fru 
Anne-Britt och barnen Odin, 
Victor och Shanti. Bor: Önne-
köp utanför Hörby.

reportage ARNOLD ÄVENTYRAREN

Arnold har samlat på 
sig mängder av märkliga 

föremål och visar dem i sitt 
välbesökta museum. Här är en 
docka som använts vid kvinn-

lig könstympning och en
 fågelspindel från Djävulsön 

utanför Franska Guyana.

Ceremoniell 
mask med 

bett.
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har träffat personer som jobbar på 
motsatta sättet också. 

– Jag har mött ett antal jujumän, 
eller folk som jobbar med svart-
konst mot betalning. Vill man nå-
gon illa kan man gå till dem och 
förklara vad man vill ska hända 
personen man vill hämnas på. Of-
ta får man betala stora pengar för 
det, ibland en hel årslön. Häxdok-
torn använder sedan sina kontak-
ter för att förstöra någons karriär 
eller rykte eller vad det nu kan va-
ra. Ibland räcker det med att folk 
får veta att den här personen har 
fått en förbannelse på sig för att 
det ska gå illa. Folk börjar ju und-
vika den här personen då. Hen blir 

isolerad och det hela blir en själv-
uppfyllande profetia. Ingen vill ju 
jobba med någon som fått onda 
ögat på sig av en häxdoktor.

Och enligt Arnold är detta 
ibland kopplat till kannibalism.

– Man sluter pakten genom att 
äta en hjärna eller lever från någon 
människa som försvunnit. 

Ett liv av resande har förstås en 
hel del strapatser och obehagliga 
upplevelser. Men också ett stort 
antal varma möten. Som med ur-
befolkningen i Madagaskar.

– Jag tog mig fram genom ett 
sumpmarksområde med kanaler 
och vandrade genom gyttja och 

regn. När jag nådde byn var jag 
fruktansvärt nerkyld och våt och 
riktigt miserabel. Hela byn var 
uppbyggd runt ett torg och allting 
var gyttja och husen stod på pålar. 

Till saken hör att Arnold var i 
stort behov av att gå på toaletten. 
Och att det inte fanns någonstans 
att göra det privat.

– Jag skulle just sätta mig bak-
om ett träd när 50 barn ställde sig 
runt omkring och tittade. Alla 
skrek och skrattade.

Det var inte mycket att göra än 
att bjuda på sig själv.

– Jag hade en dosa luktsnus i 
fickan och jag bjöd allihop efteråt. 
Hövdingen också. Alla provade 

och vi fick riktigt bra kontakt. Se-
dan kom natten och det var full-
måne och regnet slutade äntligen 
falla. Det var stjärnklart och 
trolskt. Och plötsligt hörde jag 
folk sjunga utanför mitt hus. Jag 
gick ut och såg dem gå där i rader 
längs torget. Hövdingen förklara-
de att de sjöng välkomstsånger för 
mig.

Varpå alla stannade upp och tit-
tade på Arnold.

– Och jag förstod att det var min 
tur att sjunga. Jag blev helt tyst och 
kom inte på nånting alls. Det enda 
som dök upp i skallen var Helan 
går. Så jag sjöng så högt jag kunde 
och upprepade den om och om 

igen eftersom den är rätt kort. Och 
så småningom började hela byn 
sjunga med. Det var helt surrealis-
tiskt. När jag åkte båt nästa dag för 
att ta mig därifrån stod hundra 
personer på flodstranden och vin-
kade av mig medan de sjöng Helan 
går för full hals.

Så här långt har Arnold varit i 
nästan samtliga länder på jorden. 
Han saknar bara några länder i 
Afrika, två i Sydamerika och ett i 
Europa samt några söderhavslän-
der och några arabstater. Kommer 
han någonsin att kunna bocka för 
världens samtliga länder? 

– Jag vet inte om jag klarar av att 
se alla länder i världen. Det är inte 
så viktigt. Det är resan i sig som är 
poängen. Jag är mer intresserad av 
att träffa folk och prata. Det som 
berört mig under mina resor är 
mina möten med människor. Det 
är den direkta kontakten som är 
fin, som nu senast när jag var i 
Kongo och mötte en dam som vigt 
sitt liv åt att rädda schimpanser.

Sådana varma möten kan kän-
nas som en bristvara i vårt upp-
kopplade och prestationsinriktade 
samhälle, tycker han.

– Alla stressar och försöker för-
verkliga sig själva genom att jobba 
dygnet runt och ingen hinner 

nånting. Det finns inte tid till bar-
nen eller ens till att laga riktig mat. 
Många är fast i en cirkel som är 
väldigt ond. De lever på hel- och 
halvfabrikat som är sockrade och 
förgiftade och hinner inte ge var-
andra den där tiden som alla be-
höver. Och vi är inte ute i naturen 
mycket heller.

Den tidiga fascinationen över att 
upptäcka och se världen har kan-
ske gradvis omvandlas till en vilja 
till mening här och nu.

– När jag var ung ville jag hitta 
paradiset. Nu har jag insett att pa-
radiset är där du själv befinner dig. 
Det är där du måste skapa det. 

När jag var ung ville jag 
hitta paradiset. Nu 

har jag insett att paradiset är där 
du själv befinner dig. Det är 
där du måste skapa det.

reportage ARNOLD ÄVENTYRAREN

Arnolds senaste resa gick till 
Kongo och han är fylld av upple-
velser: ”Jag träffade en dam, 
Madame Jamar, som vigt sitt liv 
åt att rädda schimpanser, otro-
ligt spännande.”

På väggen hänger en docka 
som använts för rituella ända-
mål.

Arnold med ett så kallat 
tsantsa, ett krympt huvud 
från Ecuador, som han fick 
för många år sedan. ”Det 
var jivaroindianerna som 
förr tillverkade dessa av 
fienders skalper. De ansågs 
vinna själar och ge kraft”, 
berättar han.

Möte med hajar i Karibien.
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