
Mina första levnadsår på Kinnekulle mellan 1949-1959

Jag föddes i Skorpionens stjärntecken den 26 oktober 1949 men from år 2016 tillhör 
jag stjärntecknet Jungfrun. 
Min mor heter Birgit född Gustavsson och min far Lars Wendin. Min mor är född och 
uppvuxen på Storegården i Västerplana, hon är en av åtta barn i en stor 
syskonskara. Mina morföräldrar hette Viktor född 1884 och uppvuxen på i Örslösa 
och Gerda född 1885 född och uppvuxen i på Storebacken i Västerplana. Gerda var 
dotter till handlare Sofia Lundberg i Västerplana. Sofia startade sin handelsbod redan
på slutet av 1800-talet. Sofia var gift med Alfred, som gift kvinna denna tid var man 
omyndig och maken Alfred ge henne tillstånd att starta handelsverksamheten. 

I min mors syskonskaran fanns Allan 
född 1914, Edit 1916, Folke 1919, Sven
1921, Margit 1924,Dagmar 1927, Birgit 
(min mor) född 1930 och Sigrid 1931. 
Min mormor Gerda blev änka 1938 och 
stod då ensam med sina åtta barn, 
äldste sonen var 24 år och yngsta 
dottern 7 år. Sönerna Allan och Sven 
blev kvar på gården och skötte den 
tillsammans med Gerda. Gården var ett
arrende under Hellekis Säteri. 
Morfar Viktor var med på försäljningen 
av gården när tidigare ägaren Johan 
Andersson gått ur tiden. Förvaltaren vid
Hellekis Säteri sa till min morfar att 

sluta höja budet, Hellekis Säteri skulle ha gården till vilket pris som helst, Viktor 
erbjöds istället ett bara arrendeavtal.  

Tyvärr är mina minnen av min mormor Gerda få, hon var på Råbäcks ålderdomshem 
den sista tiden i sitt liv och hon avled 1959. Jag upplevde henne som en god 
människa, ett minne och en smak som jag fortfarande har kvar i mina smaklökar är 
hennes goda konserverade klarbär som vi barn fick som efterrätt.  

Sven var en stor djurvän och hade god hand om dem, även den argaste tjur fick han 
med sig utan problem. Svens trogna följeslagare var hunden Sicka som följde med 
honom i vått och torrt, ofta sågs Sickan sittande på Svens axel. 

Allan var ekonomen och han noga med att följde alltid börsnoteringar på radion, vi 
ungar skulle vara tysta under dessa sändningar. Börsnoteringarna vår långa och 
tråkiga för våra öron. 

Under mer än 25 år var Allan och Sven väderobservatörer åt Såtenäs, de 
rapporterade väderleken flera gånger per dygn. Jag har hörts berättats att Sven vid 
något tillfälle cyklade tur och retur till Såtenäs med väderrapporten då telefonen inte 
fungerade. 

Far var född år 1921 och uppvuxen i Mölndal utanför Göteborg, han var en av fem 
barn i familjen. 



Farfar hette Manfred och var 
född 1885 levde till 1954 och 
farmor hette Charlotta hon 
var född 1876 hon dog 1961.
Farfar och farmor bodde i 
Mölndal, farfar träffade jag 
aldrig, han var sjuk sina sista
levnadsår.
Farfar jobbade som 
bokhållare på Papyrus, han 
startade ett företag inom 
koks och kol och fortsatte 
som bokhållare (kamrer). En 
dag när det saknades 
personal i lagret gick farfar 
ner i lagerlokalen, av en 
händelse lossade en bjälke i 
taket och farfar fick den i 
huvudet. Farfar blev svårt 
skadad och genomgick 
operationer men hans hälsa 
blev mycket försämrad så 
han fick sluta sitt liv på 
sjukhuset. 
Min fars syskon hette Birgitta
(Britta) var född 1906, Sylvia 
född 1911, Karl-Erik född 
1913 och Bror född 1915. 
Min far var familjens 
”sladdbarn” och föddes 1921.

Lagom till min hemkomst från BB i Lidköping hade min far draperat en korg med tyg 
och detta blev min första sängplats. Mor har berättat att hon den första tiden i 
Gössäter gick i ett lyckorus, hon fick nypa sig i armen flera gånger och glädjas åt sin 
förstfödde son, lyckan kändes overklig för henne.

I Gössäter levde jag mitt första levnadsår 
tillsammans med far och mor.
En riktig teddybjörn tror jag var min första 
present som jag fick som barn, denna finns 
fortfarande kvar hemma hos mig i Skara. 
Teddybjörnen är något luggsliten och lagad i 
flera omgångar, man kan se träull som björnen 
har stoppats med. Teddybjörnen var nog av en 
mycket bra kvalité, den har inte bara passerat 
genom mina händer utan även mina fyra små 
syskon och vi var inte alltid så försiktiga.
Björnen köpte nog min mor, hon jobbade på 
Albin Anderssons i Lidköping innan jag föddes.



Far fick senare arbete i Lidköping som tapetserare och då flyttade vi till Blomberg, en
lägenhet på andra våning som tillhörde handlare Georg Andersson. Kort därefter 
flyttade vi till Backeborg, torpet tillhörde Blad´s affär.

Sommaren 1950 cyklade mor och far på cykelsemester från Kinnekulle till Halmstad, 
jag fick vara hos min mormor Gerda på Storegården 
under deras semestertripp. Far byggde senare en 
cykelkärra som kunde kopplas på efter cykeln, den 
fick jag sitta i när jag blev lite större och vi cyklade 
kortare turer till bl.a. till Västerplana. År 1952 tog far 
körkort och en av de första bilarna var en Ford V8 av 
äldre modell.

Det väntandes tillökning och mars 1951 föddes min 
lillasyster Lillemor.
Min mor har berättat att hon vid ett tillfälle skulle 
springa över till affären som låg strax intill för att 
inhandla pålägg. Innan mor rusade iväg fick jag en 
smörgås så jag skulle vara nöjd. Lillemor som bara 

var ca tre veckor låg i sin babysäng, jag tog upp henne ur sängen och matade henne
med smörgåsen. När mor kom tillbaka så skrek Lillemor i högan sky – där slutade 
min karriär som barnskötare för att sedan övergå till frisörsyrket. Jag hade varit för 
första gången hos frisören i Lidköping och vi bodde då på Backeborg. Jag tyckte att 
min lillasyster Lillemor var lite långhårig och jag vände på min gunghäst som blev till 
en frisörstol. Vid ett obevakat ögonblick tog jag kam och sax och satte Lillemor i 
frisörstolen, jag började klippa och frisera henne. Lillemors frisyr blev kanske inte till 
allas belåtenhet – även denna karriär inom frisöryrket blev kort. 
I november 1953 föddes ytterligare en dotter som döptes till Ann-Charlotte, hon 
kallas Lotta. När Lotta skulle döpas 1954 så skulle dopet ske hemma i Backeborg. 
Prästen hette Karlsson och var från Källby. Det bjöds på dopkaffe och jag bjöd 
prästen på finska pinnar och jag sa ”varsågod och ta en kissemakare”. Kissemakare 
var mitt namn på de finska pinnarna som jag och min mor bakade tillsammans.. 



Torpet innehöll ett kök med kammare. Vatten fanns inte inne, det hämtade mor ute i 
en källa i hagen, det gick åt en hel del vatten när till familjen som bestod av fem 
familjemedlemmar. Vi tre syskon var mycket tillsammans de första levnadsåren.

I Backeborg där vi bodde fanns fyra lika torpstugor, vi bodde i den längst till höger 
mot Västerplana. Huset intill hyrdes av familjen Essnert från Lidköping, detta var ett 
sommarboende för dem. Familjen hade ett tvillingpar, Jan och Krister och var ett år
äldre. Vid ett tillfälle då vi lekte indian och cowboy använde vi överbliven rödfärg för 
att bli rödskinn. Nog blev vi rödskinn och tvättningen blev både jobbig och plågsam. 
Mor blev mycket arg på mig, denna tvättning krävde mycket extra jobb för henne, 
vatten skulle hämtas och värmas på spisen och jag skulle skrubbas. Jag fick gå till 
sängs och skämmas, tvillingpojkarna åkte tillbaka till Lidköping med sina föräldrar 
och fick gå på bio - hoppas de inte såg en "västernfilm".

En gång kom en knalle och knackade på vårt hus i Backeborg, han frågade om han 
fick komma in och värma sig i väntan på bussen. Artig som jag alltid har varit frågade
jag ”Skulle det smaka med lite kaffe”, mor tittade förskräckt på mig, hon som bara 
ville att knallen skulle gå ut från huset. 

När vi bodde i Backeborg så körde slaktaren över min ”fina” träbrandbil, det blev bara
flisor av bilen och inte ens lönt att reparera.  En julklapp som jag minns var en 
batteridriven bil som jag lekte mycket med, ett bil som kunde rulla på av egen kraft  
det var nästan trolleri. Att få egna leksaker var ju helt fantastisk och kändes som en 
oerhörd lyx. 

I torpet på Backeborg fanns en radiogrammofon, vi barn lyssnade på radio Barnens 
Brevlåda med farbror Sven, ett av de mest långlivade programmen som sänts i radio.
Första programmet sändes 1925 och programmen höll på till år 1972. Jag minns att 
jag låg på golvet och lyssnade på det mesta som var av intresse för ett barns öron.

Min far Lars hade en liten tapetserarverksamhet i f.d. mejeriet i Västerplana. Mejeriet 
tillhörde arrendet på Storegården. Det hände vid några tillfällen att jag fick vara med 
min far i hans arbete i verkstaden. En gång blev jag så trött så jag somnade i en hög 
med stuvar, där låg jag och mådde gott medan far arbetade på med sitt. 
Far gjorde speedwaydynor till mig och andra pojkar, de var inte så bekväma men det 
gjorde att våra cyklar såg så mycket tuffar ut än "vanliga cyklar". 

Familjen började bli stor och mer bostadsyta krävdes, år 1955 gick flytten till 
Ekesbacke som ligger mellan Västerplana och Husaby och som då tillhörde 
Västerplana kommun.

På Ekesbacke fanns två våningsplan, vi bodde på entréplanet och far flyttade sin 
verkstad till övervåningen. Under sommarperioden kunde även övervåningen nyttjas 
som bostad.

Vårt bostadshus värmdes upp av ved och kol. Far fick skaffa ved och lagra upp så att
vi kunde hållas varmt i huset. Arbetet med veden måste varit ett större jobb än jag 
tidigare anat, huset skulle värmas upp 24 tim/dygn under de kalla månaderna. Far 
arbetade för det mesta i olika möbelaffärer i Lidköping sedan hade han sin egen 
tapetserarverkstad hemma i huset. 



I bostadshuset fanns el men inget vatten, detta hämtades i en källa eller i brygghuset
och där fanns en handpump. Vattenkällan och brygghuset låg ca 50 m från bostaden,
jag kan tänka mig att det blev många hinkar vatten som mor fick bära in i huset. I 
brygghuset tvättade mor, hon fick elda för att värma upp vattnet i tvättgrytan. Tvätt 
skedde också i köket i en balja.

Allt vatten som blev över efter tvätt skulle också bära ut, så det var mycket slit. 
Min mor fick som så många andra kvinnor denna tid jobba hårt med hushållet, det 
var ett tufft ensamarbete, far borta på arbete i Lidköping och de många barnen som 
krävde sitt. 

När helgen kom och familjen kunde få en ledig tid tillsammans, då kom ofta besökare
från staden de ville ut på landet och koppla av. Vid dessa besök fick mor även serva 
gästerna, helgerna blev ofta ingen vila.  Min mor längtade till staden och 
bekvämligheten, vid flera tillfällen har hon berättat att livet på landet inte alltid var så 
idylliskt som det kan verka, det var tungt, slitsamt och ensamt, hon vill inte tillbaka till 
den tiden.

Ytterligare ett barn föddes år 1955, en son 
Peter som tyvärr dog i förtidig 
spädbarnsdöd. Jag har svaga minnen från 
begravningen, ser den vita lilla kistan 
framför mig. 
Det dröjde något år och så i augusti 1956 
föddes min lillebror Michael och i september
två år senare alltså år 1958 föddes 
ytterligare en lillebror som döptes till Claes-
Håkan. 



Samma natt som Michael föddes så var det bestämt att mor skulle övernatta i 
Storegården, hennes mor Gerda behövde hjälp inför natten. ”Svep-Edla” som 
brukade hjälpa Gerda kunde inte komma denna kväll. Höggravid och på cykel begav 
sig mor från Ekesbacke till Storegården i byn. Far skulle vara kvar på Ekesbacke 
med oss barn, men av någon anledning tog han med sig oss barn och kom ner till 
Storegården. Mitt i natten gick fostervattnet och ett barn var på väg. Min far ringde 
taxi och mor fick åka till BB. Michael föddes direkt när mor kom till BB, det var nära 
att födseln skedde i taxin. Mor har berättat att hon under de två första dagarna på BB
var i ett trauma, hon tänkte på sin mor Gerda och hur det gick för oss andra hemma. 
Far hade ringt efter moster Dagmar och hon hjälpte på Ekesbacke, efter en vecka 
kom mor och lillebror hem från BB. 

I hagen utanför huset gick det får, vi barn roade oss med att jaga de stackars djuren. 
Kanske var vi inte alltid så snälla mot fåren, men förhoppningsvis blev det inga större
men för dem. 

I en annan hage till höger om huset fanns en stor damm, där lekte jag mycket som 
barn. I dammen fanns en vattenho av trä och den använde jag som båt. Jag samlade
blodiglar och salamandrar, idag är salamandrarna fridlysta på Kinnekulle. Far gjorde 
en båt ca 50 cm lång och den fick jag leka med i dammen. Att leka vid dammen var 
helt naturligt, inget hände och sunt förnuft gällde. Jag undrar om man som förälder 
idag skulle låta sina barn leka ensamma i närheten av vatten utan en vuxen i 
närheten – Tänk att jag överlevde detta.  

På vintern när dammen var frusen åkte vi kälke på isen. Mitt i dammen slog far ner 
en påle, han satte en bräda på ett antal meter ut från pålen och i andra änden fästes 
kälken. Någon av oss ungar fick skjuta på och kälken fick en väldig fart runt dammen.
En gång var olyckan framme, jag satt på kälken och far och Lillemor skulle skjuta på. 
Lillemor hängde inte med i farten så brädan slog undan fötterna på henne. Lillemor 
for baklänges och slog i bakhuvudet, hon blev medvetslös under en stund men 
vaknade sedan upp – allt gick bra med henne och inga men fick hon heller.  

Ibland åkte vi kana i Pintel som låg ovanför Nedre Storegården i Västerplana eller på 
taket över källaren på Ekesbacke. Vi hade inga pulkor på den tiden, gamla 
korkmattor använde vi och med dessa fick vi upp höga farter ner från backarna. 
Jag minns att jag fick ett par skidor, dess använde jag flitigt. Uppe på Högkullen 
fanns fina backar, en som kallades Drottningbacken. På friluftsdagar tog sig 
skolklassen upp till Drottningbacken och vi ungar åkte nerför de långa härlig backar.  
– Hade Ingemar Stenmark funnits då så tror jag med säkerhet att han legat i lä bland 
oss andra skolelever, så kändes det när jag fort nerför backen.

Familjen Essnert som vi tidigare bott granne med på Backeborg kom ofta på besök 
till Ekesbacke. Vid ett av besöken gick tvillingarna och jag till Martorp som låg strax 
intill. På vägen till Martorp klättrade vi över en stenmur. Tvillingarna tog sig över 
stenmuren först, det låg en huggorm i solgasset som lät dem passera. När jag skulle 
kliva över muren högg ormen mig i benet. På kvällen fick far ta mig till sjukhuset och 
där fick jag ormserum och stelkrampsspruta. Sedan denna händelse har jag inte varit
någon större fantast av ormar.  



Men när tvillingarna från Lidköping kom till oss ville jag visa mig på styva lina, jag 
ville överträffa dem i allt, spände bågen och hitta på hyss som jag aldrig tidigare gjort.
Mor hon bävade för dessa tvillingars besök för hon visste att något hyss skulle 
hända. 

För det mesta var jag en ganska lugn och blyg gosse, som ofta satt och pillade med 
mina egna grejer ”morslade”, skruvade och mekade. Jag gillade att plocka isär saker 
och verktyg hade far gott om i sin väska.   

Intill bostadshuset fanns en större gammal ladugård, där lekte vi barn. Tänk att ha ett
eget hus med olika rum som vi kunde härja i - bättre kunde vi inte ha det. 
Far byggde en lekstuga till oss barn med inredning, när vi senare flyttade till 
Lidköping blev lekstuga ett hönshus på Storegården hos Allan och Sven. 

På söndagarna hände det ofta att hela familjen satte sig i bilen och tog sig en 
"söndagstur", detta var ett vanligt förekommande söndagsnöje för många familjer 
med bil. Bilen gav frihet och en möjlighet att få komma ut och se annat i världen. 
Vid ett tillfälle satt en hare på vägen och den ville inte flytta på sig. Far stannade bilen
och gick ut till haren som då hoppade iväg, det visade sig att under haren fanns en 
hel kull med små harungar.

Vi åkte och besökte farmor Charlotta 
emellanåt, resan till Mölndal var ett stort 
äventyr för mig och mina syskon. Det hände 
ibland att vi tog en tur till Liseberg när vi ändå 
var i närheten av det stora nöjesfältet. 
Radiobilarna var roliga för en pojke i min ålder.

Vi gjorde också någon resa till Norge för att 
inhandla smör/margarin och matvaror. På 
denna tid var det god affär att resa hela vägen 
till Norge och inhandla matvaror och fylla bilen 
med dessa – Nu är det tvärt om norrmännen 
reser till Sverige och hamstrar det mesta, 
framförallt alkoholhaltiga drycker och 
tobaksvaror. 

En semestertripp gick till Dalarna och vi hälsade på Mora-Nisse, med oss hem hade 
vi med oss ett väderhus. I väderhuset fanns en gubbe och en gumma, när det var 
dåligt väder gick gubben ut och gumma in - eller om det var tvärt om minns jag inte.

I Filsbäck utanför Lidköping mötte jag den svenska stjärna Snoddas en sommar. 
Efter sitt uppträde gick Snoddas fram till mor och frågade på sin breda norrländska 
dialekt ”hördes låtarna”, vi stod längst bak i publikhavet det var därför han frågade. 
Jag passade då på att bjuda Snoddas på choklad och då fick jag en visbok av 
honom. Varför jag fick visboken vet jag inte. Låten som Snoddas slog igenom med 
var Flottarkärlek men kallades ”Hadderian haddera” och jag sjöng ”Hadderian, 
haddera doppa Snoddas i choklad”.



En gång fick jag och Lillemor följa med morbror Sven ner till sjön och meta. Vi tog 
oss nerför kleven, det var en lång väg att gå för att komma ner till vattnet. Det enda vi
fick var en ynka liten mört och vi blev trötta i benen. Men det blev en god fiskestund 
med morbror Sven i alla fall, den store djurvännen.

Traktor fanns på Storegården och några hästar. En spände Allan hästen framför 
ringvälten och jag fick sitta på välten han körde. Det fanns också andra djur som kor, 
höns och så tuppen förstås. 
Ett stort nöjde vid skördearbetet på Storegården var att få åka hölass efter hästen. 
Jag fick en gång slå följe med Allan när han skulle till Götene för att vara med om en 
hästpremiering. Jag satt på hästryggen, det var långt över milen till Götene - hur det 
gick med premieringen kommer jag inte ihåg men att vi stannade till i Husaby på 
hemvägen och jag fick glass det kommer jag ihåg.  

Framför Storegårdens bostadshus fanns en stor hängask, den planterades av min 
morfar Viktor och hans bror Hilmer i början av 1900-talet. En järnställning 
monterades under trädet. Ställningen höll bort hängaskens grenar och det fanns ett 
bord runt stammen och bänkar. Under asken blev det som ett lite rum där man kunde
sitta och dricka kaffe och saft.
Järnställningen finansierades av ”Rikeman” Johan Andersson en ingift släkting som 
bodde i Nedre Storegården och ägare till Storegården. Järnställningen skapade 
arbete för oss ungar, det gällde att skrapa rost och måla. Asksjukan har sedan några 
år satt klorna i hängasken, nu finns endast stammen kvar och järnställningen - det 
var nog länge sedan några barnarbetare skrapade och målande ställningen.

Allan och Sven som levde i Storegården utan egna familjer blev som morfäder åt oss
syskonbarn. Varje jul kom de hem med julklappar till alla ungar även småfåglarna fick
sitt i form av en havrenek. Allan älskade oss barn, vi var så mycket bättre än alla 
andras ungar ”de bara skriker” sa han. 

Lukten från kalkbränningen tänkte jag aldrig på när jag vistades på Kinnekulle, men 
om jag av någon anledning varit från berget och kom tillbaka var lukten väldigt 
påtaglig. Redan vid uppförsbacken vid Järneklev kände jag svavellukten och jag 
förstod att snart var jag hemma igen.

Ekesbacke låg lite för sig själv, men i närheten fanns två mindre torp och i det ena 
bodde Emma och det andra bodde Anna. Vi barn gick ofta och hälsade på både de 
gamla gummorna Emma och Anna. 
Min mor har berättat att hon inte träffade så många människor, hon kände sig rent av 
folkskygg och hajade till om hon såg någon okänd människa i närheten av huset.  
Mor tyckte att det var jätteskönt att komma till Lidköping och få tillgång till de 
bekvämligheter som vi idag anser som nödvändiga, vatten, el, wc, tvättmaskin m.m. 
självklarheter idag, men inte då. 

Till familjen hörde några djur, vi hade en schäferhund som hette Bamse och några 
katter. Vi barn lekte med våra djur, jag minns att vi körde kattungar i en barnvagn och
vid ett tillfälle klämde vi svansen på en kattunge och en bit av svansen gick förlorad, 
katten fick givetvis namnet Pelle Svanslös. Våra katter var utekatter, än i dag är jag 
kattmänniska och älskar dessa djur.



Runt Ekesbacke och på hela Kinnekulle fanns och finns än idag gott om körsbär 
”sötbär” som alla säger. När bären var mogna på träden var detta som lördagsgodis
alla dagar i veckan. Sötbären mognade i slutet på juli och fanns några veckor 
tillgängliga för alla, ibland fick våra magar känna av en viss överkonsumtion. 

 
På somrarna ordnades det tältbio på Blomberg. På ett av mina första biobesök fick 
jag se filmen Åsa-Nisse. Biotältet sattes upp på Blombergs gård ute i en hage. I ett 
rum hos rättaren fanns även ett mindre bibliotek, där fanns främst litteratur av de 
klassiska arbetarförfattarna och i efterhand har jag funderat om detta inte var en del 
av ABF:s verksamhet. 

I trädgårdshagen nedanför Storegården höll Missionsförsamlingen möte varje 
sommar. I Storegården kokades det kaffe i en jättestor kaffekanna. Mor har berättat 
att dessa missionsmöten förekom under många år, hon och hennes syster fick sin 
första glasspinne där, handlare Klasson som ansågs snål betalade dessa glassar. 
Jag fick också min första glasspinne i trädgårdshagen, lyx utan dess like. I 
trädgårdshagen fanns en fast scen för talare och sångare. 

Hos handlare Klasson i Storbacken, affären som startades av min mormors mor 
Sofia Lundberg i slutet på 1800-talet, där gjorde vi våra flesta inköp. 
All varuförsäljning skedde över disk, handlarna hette David och sönerna Evert och 
Claes Klasson betjänade sina kunder. Det var inte ovanligt att det handlades över 
bok "kredit", jag vet inte om vår familj gjorde det. 
I ostdisken var det vanligt att man fick smaka på ost innan man bestämt vilken sort 
man skulle köpa - Sveciaosten var min favorit. Kaffet maldes i direkt i butiken doften 
från de nymalda bönorna var underbar. Mjölken såldes i glasflaskor som 
returnerades när mjölken var slut först. De första flaskorna var transparanta senare 
blev de bruna. I de flesta hem fanns en gräddtjuv, ett litet verktyg som man kunde 
skilja grädden från mjölken. 
I butiken såldes även dockskåpsmöbler, små miniatyrer i trä med klädsel som min far
tillverkat. 

Söndagsskolan var en självklarhet för alla barn på
denna tid, jag och mina syskon gick i 
Missionsförsamlingens söndagsskola i 
missionshuset i Västerplana. Missionshuset var 
uppfört år 1877 och inrymde 400 besökare. 
Vid en julfest fick jag uppdraget att ropa in julen, 
jag har alltid haft en stor kalufs och när jag böjde 
mig fram svedde jag håret på de tända ljusen.
I missionshuset fanns en kollektbössa som idag 
skulle ha skapat stora rubriker om den använts. 
Kollektbössan föreställde en knäböjande 
negerpojke som bockade när någon gav kollekt. 
Var myntet tungt t.ex. En femöring då bockade 
negerpojken extra djupt. Vi barn upplevde det inte
konstigt att den bössan var utformad som en 
bockande negerpojke, i dagens samhälle vågar 
man knappt skriva eller säga ”neger” då det 
betraktas som rasism. 



Inför jultiderna berättade mor mycket om Jesusbarnet födelse och de tre vise 
männen och annat som stod i Bibeln, jag lyssnade och var jätteintresserad. 
Söndagsskolefröken som hette Lisa och bodde på Tummen kallades för Tumme-
Lisa. Vid en julfest i missionshuset skulle alla barn få frågor om Jesus födelse mm, vi 
hade läst och förebrett oss inför julfesten. Jag som var extra påläst svarade på alla 
frågor innan något annat barn fick chansen, det sägs att jag stal showen. 

Mor träffade Lisa många år efter söndagsskola. Lisa undrade så hur det gått för mig 
och vilket yrkesval jag gjort, hon var övertygad om att jag skulle söka mig inom 
kyrkans värld då jag hade visat sådana talanger i söndagsskolan. 
Mitt intresse för kristendomen i söndagsskolan var stor under en period, men när jag 
började skolan och Kristendomskunskapen ändrades till Religionskunskap upphörde 
mitt intresse, mina kristna värderingar finns dock kvar.  

Sven och Allan i Storegården i Västerplana kom ofta på besök på fredagar hos oss 
på Ekesbacke. Det var inte ovanligt att de hade med sig en stek, fransyska var det. 
Steken skulle bli middagsmat till söndagen efter och självklart var de givna 
middagsgäster. Dessa besök var efter det att mormor Gerda flyttat till 
ålderdomshemmet i Råbäck. 
 
När televisionen startade var Allan och Sven var först med att skaffa TV i 
Västerplana. På deras bostadshus monterades en 10 m hög mast som var vridbar 
automatisk och denna kunde fjärrmanövreras. Vid en jul kom Allan och Sven till 
Ekesbacke med cykelkärran kopplad, bakpå kärran hade de tagit med sig TV:n, de 
ville att vi ungar skulle få se på TV. 
År 1958 sändes fotbolls VM och då hade televisionen gjort sitt genombrott. Alla som 
då hade TV fick besök av grannar och bekanta av alla slag. På Storegården var hela 
huset full av besökare som följde matcherna. 

En gång när vi var hos Allan och Sven hände något märkligt, ett himlafenomen som 
lyste upp hela rummet, ett eldklot med en svans for över himlen.

Jag var som barn nyfiken på hur saker och ting fungerade, det blev många saker 
som jag skruvade isär och försökte montera ihop, det lyckades inte alltid men jag 
lärde mig mycket och löste problem på egen hand. Genom att skruva isär saker fick 
jag en bild av hur saker var uppbyggda och jag förstod ett sammanhang.

I födelsepresent fick jag Meccano, en mycket passande present som jag hade stor 
glädje av, där gavs det utrymme till mycket fantasi och byggande efter ritning. 

Leksakerna var inte så många och vi var fem barn som skulle slita på dem så idag 
finns inget kvar. Det enda som finns är min teddybjörn som jag tidigare har skrivit om.
Jag minns att vi för det mesta lekte ute och kom bara in när vädret blev otjänligt eller 
man var så blöt så att fukten tagit sig in på bara kroppen, eller när det var dags för 
lite mat. 



År 1956 skulle jag börja skolan i Västerplana, till skolan var det ca 2,5 km enkel väg 
och grusväg. Alla vägar på Kinnekulle var grusvägar då. När vädret tillät tog jag cykel
till skolan. På hösten och vintern var det mört när jag gick till skolan, det fanns ingen 
belysning och inget följe. Min far arbetade i Lidköping men ibland hade han arbete på
herrgårdarna på Kinnekulle och då fick jag åka med honom till skolan på cykel. Mor 
hade fullt upp med mina småsyskon så hon hade ingen möjlighet att slå följe till 
skolan. 

Skolbänken och böckerna skulle kläs med papper detta gjordes alltid i skolstarten, 
jag vill ha ett ”plitit” (prickigt) papper och det fanns i Klassons affär. 

När skolfotografen kom till skolan så fick vi ställa upp oss ute och han monterade upp
sin kamera med alla tillbehör. Kameran var som en stor låda med skynke som 
fotografen kröp under. Vi grabbar i klassen hade skolmössa svar med blank skärm, 
den köptes i på Nordins i Lidköping. 

På vägen till skolan vid Stenbrottet fanns en grop och rester av ett gammalt torp bl.a. 
fanns det gamla glasplåtar slänga, tänk om jag haft tillgång till dessa idag - vilken 
bildskatt.

Vid ett tillfälle minns jag att jag cyklade omkull vid kurvan vid f.d. bensinstationen i 
Västerplana, kurvan hette i folkmun "Malkolms kurva". Malkolm Johansson gift med 
min morfars syster Ellen bodde i Gästgivargården vid kurvan, troligtvis fick kurvan 
namnet på så sätt. Hur jag tog mig till skolan har jag inget minne av, Det enda jag 
minns är att jag vaknade upp i skolan som om inget hade hänt. Varje dag hade jag 
med mig matsäck som innehöll smörgås och saft, vid detta tillfälle när jag cyklade 
omkull var saftflaskan trasig så det blev endast smörgås till lunch. 



Min far Lars var tidigare aktiv inom cykling, han tog med mig till cykelklubbens 
introduktionstävling i Lidköping. Alla barn som var med på tävlingen fick en 
minnesplakett, här lade jag kanske grunden till ett cykelintresse senare i livet. 

På skolrasterna när pojkarna skulle spela fotboll fick jag vara linjedomare, redan då 
hade mitt ointresse till fotboll visat sig. Jag fick för det mesta rollen som linjedomare, 
förmodligen för att jag då jag då gjorde minst skada - jag sörjde inte för detta. På 
rasterna spelades det bl.a. kula och vi bytte filmstjärnor (ett litet kort i papp med 
kändisar som t.ex. Elvis, Tommy Steel mm). Jag samlade på Tommy Steel och det 
var jag nog ganska ensam om eftersom den stora idolen var Elvis. 

I min klass fanns en flicka från Råbäcks slott, hon och hennes syster blev skjutsade 
till skolan av privatchaufför. En av flickorna fyllde år och hela klassen var bjuden på 
barnkalas. Innan detta kalas gick fröken Dagny Sjögren igenom vett och etikett med 
oss alla skolbarn, vi lärde oss bl.a. hur man skulle hålla skeden när man åt soppa. 

Flickorna från Råbäck skulle hållas slanka och fina, deras matsäck innehöll en 
mycket begränsad kalorimängd och de bytte gärna smörgås mot en korvmacka. 
Maten åt vi i skolbänkarna, en träklaff veks upp under bänklocket och vips hade vi ett
plant bord att sitta och äta vid.

En skolresa som jag minns gick med buss till Åsle Tå utanför Falköping, en liten by 
som bevarats i många hundra år och som består av backstugor med exteriör och 
interiör från gången tid. 

Inför såväl mor- och farsdag fick vi skolbarn göra små presenter och teckningar, idag 
förekommer inte detta då många barn inte lever med båda sina föräldrar

Vi hade välskrivning i små blå skrivböcker, vi skrev med bläckpennor som vi doppade
i ett bläckhorn som stod i avsedd plats i bänken.  Under tredje klass fick vi 
resovarpennor, en typ av pennor som man kunde fylla på. 

Mor sydde de flesta kläder till oss barn, jag minns att
jag fick en kostym troligtvis till skolavslutningen. 
Ibland besökte vi Nordins Herrekipering i Lidköping 
och handlade kläder. 

Någon sommarlovsvecka fick jag tillbringade hos min
faster Britta och hennes man Wåge. Familjen hade 
en sommarstuga i Åsa söder om Kungsbacka och 
stuga låg strax intill havet. 

En gång vi motorbåten och for ut på havet för att fiska torsk, det nappade bra och jag
fick en torsk på ca 10 kg. Fisken var så stor att jag inte klarade av att ta upp den 
själv. Under fisketuren fick jag också se en tumlare som simmande framför båten. 
Denna sommar åt jag krabba för första gången i mitt liv. 
I sommarstugas wc fanns en bidé detta var något helt nytt för mig, jag hade aldrig 
sett en sådan eller visste hur den skulle användas. 



Britta och Wåge hade en son som hette Freddy och han var min kusin.  Freddy var 
rallyförare och sponsrad av Saab, en gång fick jag sätta mig i kartläsarstolen och 
följa med.
Vid hemkosten efter denna vistelse i Åsa upptäckte jag något hemskt. Innan jag åkte 
till faster i Åsa så hade jag arbetat som potatisplockare och fått en lön på 4:50 i 
kontanter. Jag hade skickade efter en plastbyggsats, det var ett krigsfartyg, 
beställningen gjordes via postorder.  Att tjäna sina egna pengar och sedan kunna 
köpa något som var eftertraktat var en härlig känsla och jag kände mig så nöjd.
När jag kom hem till Ekesbacke efter vistelsen i Åsa hittade jag mitt krigsfartyg 
demolerat, mina yngre syskon är skäligen misstänkta.

Hos min faster Sylvia och hennes man Holger som bodde i Lerum var jag också 
något sommarlov. Familjen hade en pojke som hette Leif som var mycket äldre än 
mig, jag var så fascinerad av hans leksaker. Familjen bodde vid sjön och Leif hade 
en kanot, jag fick provsitta denna någon gång. Kanske var denna kanotprovning en 
start för ett senare intresse för båtar.  

Sommarlovet startade för det mesta med simskola och jag lärde mig simma vid 
badplatsen på Blomberg, det var många barn från hela bygden. En gång var det bara
+12 grader i vattnet, riktigt kallt var det och jag tror inte många stannade kvar frivilligt 
i vattnet.  

I Västerplana skolan gick jag två år första och andra klass. 
I skolan fanns utedass för flickor och pojkar på gården. Tredje klass gick jag i 
Hällekis, skolbussen kom till Västerplana skola och hämta oss skoleleverna som 
skulle vidare till Hällekis. Skolbussen körde från Västerplana, Medelplana, Trolmen, 
Råbäck och vidare till Hällekis. När bussen passerade truckvägen mellan 
Rödstensbrottet och Hällekis önskade jag att jag någon gång framöver skulle få åka 
på denna asfalterande väg och få känna känslan av asfalt under mina däck. Denna 
väg var den enda som var asfalterad då på hela Kinnekulle.   
Klass tre gick jag i Småskolan i Hällekis, skolan hade tillfälligt öppnats pga. att 
Possiska skolan hade stängts. Bristen på lämpliga skollokaler var stort så den gamla 
småskolan öppnades för oss elever i väntan på att den nya skolan i Hällekis skulle bli
klar. En händelse som jag än idag skäms för var att jag olyckligtvis klämde fingrarna 
på en klasskamrat som hette Lena, känslan att ha gjort någon illa sitter fortfarande i. 

Hällekis nya skola blev klar inför mitt fjärde läsår. Min första slöjdlektion kan jag 
fortfarande komma ihåg, vi fick göra visselpipor av vide och denna kunskap sitter 
fortfarande i. Jag gick sex dagar i veckan, lördagarna var lättsammare, vi hade då 
roliga timmen, det kunde hända att vi elever hittade på något. Fröken lästen någon 
spännande bok, vid ett tillfälle spelande vi Bingo.
 
I den nya skolan fanns en skolmatsal, detta var helt nytt för mig och troligtvis även för
mina klasskamrater. Alla barn fick serverad skollunch nu var det slut på matpaketet 
som jag under tre och ett halvt år haft med mig till skolan. Skolmaten var jättegod, 
personalen i skolbespisningen var snälla.

I dec. 1959 flyttade jag med min familj till Lidköping, jag fortsatt med vårterminen i 
fjärde klass på Östra skolan.



När jag tänker tillbaka kan jag inte minnas några dagar som jag fick stanna hemma 
pga. otjänligt väder eller någon kortare eller längre sjukdom. Arbetsmoralen hos mina
föräldrar var mycket hög, att stanna hemma för småsaker eller dåligt väder fanns inte
möjlighet till. 

I Västerplana fanns mina vänner Håkan Johansson på Skattegården, Rune Larsson 
på Torlagården och ibland gick även färden till Tore Sahlström på Frälsegården i 
Medelplana. Tore och jag var bl.a. på gården Bestorp som var en ödegård, det var 
spännande för oss pojkar at springa omkring i det tomma huset och panga 
fönsterrutor. 

Om det på Storegården behövdes ett handtag ibland då tog vi oss från Ekesbacke till
Storegården. Vi hjälpte till att ta in skörden, resa kålrötter och mycket annat. Jag fick 
även ta in korna till mjölkning, det var ca 15 mjölkkor. På gården fanns även tjurar 
och ett antal hästar. 
Trots att Allan och Sven levde anspråkslöst utan större bekvämligheter fick de 
utmärkelse för att de alltid kunde leverera bra och fin kvalité på mjölken. 

Efter 1959 var Lidköping min och familjens hemort, vi återvände till Västerplana 
sporadisk för att besöka och hjälpa Allan och Sven på Storegården. Flytten till 
Lidköping var odramatisk för mig, jag minns inte att jag saknade Kinnekulle eller var 
rädd för det nya livet i staden. 

När jag tänker tillbaka på dessa 10 år så är det många upplevelser som satt prägel 
på mig och mitt fortsatta liv.
Att jag som liten grabb fick vara med i vuxnas vardag har skänkt mig många 
erfarenheter.  Jag var med far i hans tapetserarverkstad, vi ungar fick vara med och 
ta av tyget på möbler som skulle kläs om. Bäst var det att ta av klädsel på fåtöljer och
soffor, där kunde det gömma sig pengar som vi ungar fick behålla. 
Jag följde min mor i hennes hushållsarbete, efter att fått gått i lära hos mor 
fantiserade jag om att hovmarskalk eller kock - vad dessa yrken innebär visste jag 
inte men det lät bra. 
Hos Allan och Sven var jag med uti i jordbruket, vi alla deltog i skördearbetet och jag 
fick vara med djuren och sköta dem.   
Att får vara med och se och lära var den bästa skola av alla som jag gått.

Mina föräldrar har alltid varit goda förebilder för mig och tror även för mina syskon 
håller med mig. Alla barn behöver ha förebilder och känna trygghet för att kunna ta 
motgångar.  Jag hoppas att jag gett mina föräldrar glädje, men jag som andra barn 
var inte alltid "Guds bästa barn" trots att Tumme-Lisa i Missionskyrkan trodde detta. 
En del bus och rackartyg måste man ju få pröva på. 

Att lösa problem, vara envis och att våga ge mig ut på osäker mark har alltid varit 
några av mina deviser för att utveckla och lära mig saker.

När min morbror Alla avled juldagen 1999, kändes det naturligt att försöka hitta 
tillbaka till rötterna på Kinnekulle. 



Återkomsten till Kinnekulle skedde i samband med att jag och min fru övertog ett 
arrende på ett soldattorp från 1700-talet som ägs av Hellekis Säteri år 2006. Några 
år innan vårt nuvarande arrendera blev vi även erbjuda att hyra Storegården i 
Västerplan, vi hade precis då flyttat till ny bostad i Skara och kände att detta hus blev
för stort och vi kände inget behov av ett sommarboende.  

I vårt engagemang med Kinnekulle Hembygdsförening och vårat eget intresse för 
bygden har vi fått tillgång till information och fotografier som vi annars aldrig skulle 
fått ta del av. Vi har återknutit bekantskapen med både gamla skolkamrater och 
andra som bor eller har anknytning till Kinnekulle. Mötena med dessa människor har 
sporrat mig och min fru till fortsatt intresse för bygden och arbete med Kinnekulle 
Hembygdsförenings hemsida. 
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