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När bondhustrurna i Kestad organiserade sig och bildade front mot superiet i 
Kestad och andra historier från byn 
 
 
Jag tänkte teckna ned något av vad min farfar berättade för mig, då jag var barn, om livet i 
hans födelsesocken Kestad för omkring 250 år sedan och ännu längre tillbaka i tiden. 
Farfar hade ett mycket gott minne, av vad som hade tilldragits under hans livstid i den lilla 
socknen Kestad. Farfars namn var Johannes Pettersson Hedberg, och var född i 
Klockaregården, Kestad år 1810. Han var näst äldst av fyra syskon, han hade en syster 
och två halvsyskon, en halvbroder som var boende i Ödegården i Fullösa, samt en syster 
boende i gården Jutabacken och en syster boende i Klingetorp båda i Forshems socken.  
 
Farfar var bördig av en gammal Kestasläkt med namnet Hedberg. Den förste kände med 
namnet Hedberg, hade varit kronofogde, han köpte Klockaregården och en hans son 
tjänstgjorde som skarprättare och fångförare som det hette på den tiden. Det kunde 
många gånger vara förenat med livsfara, under sådana resor. Hans samtid visste att 
berätta om en sådan resa till Mariestad med en mycket farlig förbrytare, som var fängslad 
med både hand och fotbojor. Förbrytaren satt därbak i vagnen, han hade rest sig upp, och 
slog till fångföraren i huvudet med handbojorna, så att han svimmade, och när han 
vaknade till sans igen så var fången försvunnen. Om förbrytaren hade haft någon hjälp 
med att bli fri från sina hand- och fotbojor det blev aldrig utrett, alltnog så var fången borta 
och de fick aldrig se honom mera. 
 
Farfar gifte sig år 1842 med Greta Andersdotter från Tomten, eller Ågården, som gården 
även kallades i Kestad. Gården köpte farfar, och brukade till 1877, då han blev änkeman, 
överlämnades gården till sonen Anders (min fader). Farfar hade mycket gott minne, när 
det gällde sådant, som hade försiggått för länge sedan, hurudant det var före det s.k. 
storskiftet. 
 
Omkring 1840 talet genomgick det Svenska jordbruket ett betydligt uppsving, i och med 
att storskiftet införde. Det rönte mycket motstånd av en del av bönderna för de tyckte att 
det var bra som det var, det är ju ofta så, när något nytt skall införas. 
De personer som först väckte den frågan om storskifte inom socknen, blev till en början 
illa ansedda, de blev till och med utsatta för misshandel, så var det även i Kestad.  Före 
storskiftet så hade bönderna en åkerlapp, än här och där i socknen. En del så små, så det 
gick knappast att vända med ett åk på den och då blev det ju så många diken och 
åkerrenar, så det tog ju upp en fjärdedel av hela åkerjorden. Det tycktes nog vara rätt 
besvärligt när ett sådant jordområde med så många ägolotter skulle besås, skördas, och 
även arbetas. Alla måste alla vara redo på en gång, det skulle den s.k. åldersmannen 
ombestyra och sända bud, till alla jordägare, med en s.k. budkavle. Före storskiftet var 
jorden indelad i 3 årig cirkulation ett skifte var besått med råg och korn, samt något vete, 
och ett med havre, samt det 3:e skiftet var träda. Klöver fans inte på den tiden den blev 
odlad senare. 
 
På den tiden var det då som nu, man hade en trädgård och en s.k. trädgårdstäppa eller 
kålgård på de flesta ställen och i den odlades kål och kålrötter. Detta var den viktigaste 
maträtten på den tiden, det odlades även ärter och bondbönor och något potatis, men den 
förekom ganska lite av den varan. Däremot odlades mycket bondbönor, som kokades för 
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det mesta utan spad och åts torra, s.k. matbönor och användes mycket som bröd, istället 
för bröd. 
 
Havren var på den tiden den viktigaste utförsvaran, den såldes i Lidköping och sedan 
lastades den på båt för vidare transport till bestämmelseorten. På den tiden fanns det inga 
andra kommunikationer utom sjövägen. Havren var på den tiden det egentliga som 
bönderna kunde få några pengar för. Det såldes även kål, kålrötter, ärter och smör, samt 
hemmaystad ost. 
 
I och med att storskiftet blev genomfört, så blev det mycket förändrat inom det Svenska 
jordbruket, till det bättre, då fick var jordägare sig tilldelat sin jord i ett eller två skiften. Det 
var ju så att ingen ville flytta ut från byn, utan alla ville stanna kvar där de var. Därför blev 
det så, att var och en fick två skiften, ett hemmavid i byn, och ett i utmarken, farfar fick ett 
skifte hemmavid gården på 40 tunnland, samt ett i utmarken på 30 tunnland. 
 
Efter storskiftet, när var och en hade fått sin jord samlat i ett fält, så var det att gärda 
omkring det med laggiltiga gärdesgårdar. Dessa skulle vara av trä, samt bestod av (ski, 
staver och hank) samt så täta de skulle göra (svina fre), det vill säga att svinen ej kunde 
komma igenom. Svinen de fick vara på årets träda hela sommaren, de fick ganska lite 
mat, utöver det som de kunde förskaffa sig själva men så blev de inte heller så stora. Förr 
det mesta, så måste de bli både två och tre år innan de blev slaktade. De svin som var 
avsedda att slaktas på hösten, de skulle gödas, som det hette, vilket tillgick så att de 
skulle ligga på en grind som var i kätten, en tredjedels meter från golvet, grinden bestod 
av klena spjäler, det var så uträknat, att de inte skulle gå eller springa av sig den goda 
maten som de skulle få. 
 
Brännvinsbränning, s.k. husbehovsbränning var tillåten på den tiden, vissa tider på året. 
Två gånger per år, höst och vår, det var även lagstadgat hur många procent det skulle 
innehålla. Övriga tider på året skulle brännvinsapparaten lämnas in till förvaring, på 
Kestads kyrkas vind, var dets å förordnat. Brännvinet var på den tiden en ersättning för 
kaffe som nu är så vanligt, en sup till frukost om morgonen samt ett stycke bröd. Brännvin 
ingick även i tjänstefolkets löner, en dräng skulle ha tre kannor och en piga en kanna i lön 
för året, en kanna ungefär 2 och 2/3 dels liter, en kanna var 8 kvarter. 
  
Byns inre angelägenheter sköttes av ett fåtal inom socknen det vill säga, bönderna, som 
ägde sina gårdar det var endast de som hade rösträtt, allt eftersom de ägde stora gårdar. 
En stor godsägare kunde då ha rösträtt för mer än halva socknen och ibland ändå mer,. 
De som ingen jord eller fastighet ägde, de hade ingen rösträtt alls och de fick rätta sig 
efter de andras beslut. 
 
En plats belägen vid korsvägen i Kestad by, strax intill Kyrkan, som kallades (grannahalla) 
ett minnesmärke som vore värt att bevara åt eftervärden, Där från den platsen samlades 
kommunalgubbarna. Vid denna plats behandlades socknens angelägenheter, där hade 
det varit en samlingsplats sedan hundratals år tillbaka i tiden. Där valdes en så kallad 
åldersman i stället (för nu kommunalordförande) som skulle sammankalla stämmans 
ledamöter genom en så kallad budkavle. Budkavlen bestod av en tjock käpp och den som 
fick den, han var skyldig att lämna den ifrån sig, fortast möjligt till närmaste granne sedan 
han hade gjort ett märke i den, som bevis på att han var kallad. 
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På den tiden var det ej många som kunde läsa eller skriva, så det användes ett så kallat 
bomärke när det skulle skrivas på några viktiga handlingar. I en familj då var det för det 
mesta så att hustrun satte (ett kors för sig och mannen en nolla för sig). 
 
På en sådan kommunalstämma, var det mycket att avhandla och förordna om, angående 
socknens angelägenheter. Stämman kunde handla att var och en hade sina gärdesgårdar 
i laga skick, och det skulle då även vid ett sådant tillfälle undersöka. Detta gick till på så 
sätt att åldersmannen, samt två vittnen, som skulle vara med.  Åldersmannen hade då en 
trissa på en käpp, och var då hålet i gärdsgården så stort att trissan gick lätt igenom, då 
gjorde gärdesgården ej svinafred som det hette, och det kostade ägaren till gärdesgården 
en kanna brännvin i plikt. Var det flera hål så var det en kanna för vart hål, den plikten 
skulle utbetalas med det samma. När så stämman var slut, så samlades stämmans 
ledamöter i någon gård, för att avsmaka brännvinet som hade utfallit i plikt, och det hände 
nästan jämt, att ett sådant möte kunde vara både tre och fyra dagar innan gubbarna kom 
hem. 
Detta så ofta återkommande festande, blev i längden för mycket för att godkännas av 
vederbörande bondhustrur, så de beslöt att göra ett slut på detta festande. De 
sammankallade och organiserade sig och bildade front mot superiet i Kestad. Stadgarna 
som antogs var sådana, att om inte gubbarna kom hem den dagen som stämman hade 
varit, så sände även de ut en budkavle. Hustrurna sammankallade sig även de och kom 
tillsammans i någon gård och gick sedan inte hem på några dagar. När sedan gubbarna 
äntligen kom hem så fans det inte en enda bondhustru hemma i hela byn, så då måste 
gubbarna ut att söka att få reda på dem. När hustrurna sedan anträffades, så hade de 
också festat om riktigt ordentligt, så gubbarna fick ta dem om hand och leda dem hem,. 
Men efter den varningen, som var så allvarlig, så kom nog gubbarna hem samma dag, 
efter stämmans slut. 
 
I mitten av 1800- talet drabbades Sverige av en svår farsot i Västergötland och i synnerhet 
i trakterna av Kinnekulle, härjade den mycket svårt i socknarna Husaby, Västerplana, 
Medelplana, österplana och Kestad. I Husaby var det ungefär fjärdedelen av socknens 
befolkning och även i Kestad, som dog i denna sjukdom. Sjukdomen kallades för rödsot 
eller rödsjukan och bestod i mycket svåra magplågor, så blodet rann av dem. Min farfar 
var med och ringde för fyrtiotvå stycken bara på några veckor som hade avlidet i 
sjukdomen, ungefär var det fjärdedelen av den lilla socknen Kestads befolkning. 
 
På 1840 och 1850-talet var det vanligt att bönderna företog resor till Göteborg med 
spannmål, i synnerhet vete. För det mesta så lastade de detta på Kårtorp säteri i Kinne 
Vedums socken och körde det till Göteborg, för att sedan lasta handelsvaror av allehanda 
slag från Göteborg ,och reste till Örebro också. En sådan resa tog nästan tre veckor i 
anspråk. Kestad-borna de rastade över i hemmet ett par dagar, innan de fortsatte till 
Örebro, de hade ju vägen förbi, det var egentligen vintertid som de företog sådana resor, 
det skulle vara så bra förtjänst efter den tidens förhållande, jordbruket var på den tiden 
inte så lönande. 
Farfar hade varit med om många sådana resor, de var alltid många i sällskap på en sådan 
resa. Det var inte rådligt för en eller två att färdas på vägarna med sådana lass, det hade 
inträffat, att de hade blivit överfallna av rövare och fråntagna sina lass. Farfar omtalade 
många äventyr som han hade varit med om på sådana resor.  
 
Det var på den tiden för denna berättelse en ovanlig stark och oförvägen karl, som hette 
Johannes Hedberg, han var boende i Klockaregården, han var kusin till min farfar. Det var 
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två gårdar, nära intill varandra med samma namn, Johannes var alltid med på sådana 
resor, han skulle alltid köra först. Det var en gång som de blev antastade av en rövarehop 
på åtta man, på en bro, över en älv. Rövarna hade stängt vägen med en vagn och annan 
bråte, men då fick Johannes tag på vagnen i gafflen och svängde den runt, så han gjorde 
bron ren på lite grand. Den enda räddningen för rövarna var att försvinna från bron, allt 
som var kvar på bron det kastade Johannes i älven. 
 
En annan gång på en sådan resa, mötte de ett stort åk draget av fyra hästar, det var på 
den tiden, som s.k. bättre folk färdades i sådana vagnar, de kallades för diligensen. De  
ville aldrig köra något ur vägen, så då fick bönderna försöka att ta sig förbi hur de kunde, 
det var ju så smala och dåliga vägar på den tiden, så det var förenad med en stor olycka 
att möta sådana åk. Men Johannes han körde inte ur vägen för dem, och då röt kusken 
(ur vägen med dig bonde), kusken han var klädd i fin uniform, han hoppade ned från 
kuskbocken och fick tag på Johannes. Det blev en väldig kraftmätning dem emellan, men 
Johannes blev den som avgick med segern och det slutade med att de resande fick stiga 
ur vagnen och hjälpas åt att komma förbi varandra, efteråt så sade Johannes ”det var 
riktigt roligt att få tag i en så bra kär och få vria ner i skiten, det var den vataste kär jag har 
teg på, men han fick allt ge säk lell” 
 
På gästgivaregårdar och allmänna platser samlades alltid mycket resande och då var det 
även många som stannade över natten, med sina hästar och lass. Då var det sådana folk 
som försökte att stjäla från lassen, så då måste de resande bytas åt att hålla vakt. 
 
Farfar berättade att en gång när det var fråga om vakt så var det en gubbe som sade; ”att 
vakt går jag inte, för så mycket kan jag, så att den som försöker tillägna sig något från mitt 
lass, den ställer jag kvar där tills jag kommer och löser av honom”. Men på efternatten så 
gick gubben ut och sade, ”jag får väl gå och byta av tjuven, för jag är rädd, att han skall 
stå där och förfrysa”. För det var mycket kallt, och när han kom till lasset, så stod det en 
karl vid lasset, hållande i en järnstång och kunde inte släppa den förrän gubben kom. 
 
En gång inträffade det på en sådan resa att bönderna hade tagit in på en gästgivaregård, 
och Johannes Hedberg var också med, att han gick ut och såg sig omkring på kvällen. 
Han fick syn på en svart sugga, som var i en inhägnad, han tog då en beektråd och virade 
om trynet på suggan. Två dagar senare när de kom tillbaka till samma plats så omtalade 
bönderna att de hade en sugga som var sjuk och inte ville äta. Då sa Johannes, ” jag är 
liksom lite förståndig med djur så jag skall gå och se till henne, men jag vill ha ett kvarter 
brännvin att hälla i henne, jag vill helst vara ensam då”. När han kom till suggan så skar 
han av tråden och sedan gick han tillbaka in och sade, ”nu kan ni nog försöka och se om 
hon vill äta något”. Efter detta mästerstycke så fick Johannes både mat och ligga gratis på 
detta ställe varje gång som han reste den vägen. 
  
Johannes Hedberg ansågs vara Kestads socknes med omnejd, starkaste karl, det var 
många tillfällen som han fick pröva sin styrka,. En gång var i Lidköping som han bar upp 
en låda med järnsaker, vägande nära 250 kilo efter nutida räkning, han bar den upp till 
tredje våningen. När han kastade ifrån sig lådan så slog den av ett par golvbräder och 
kom ned till andra våningen igen, en annan gång bar han tre tunnor korn i en stor säck. 
 
En gång så reste de förbi Klockaregården med en kvarnsten, lastad på en vagn, dragen 
av fyra hästar, det var på den tiden då de tillverkade kvarnstenar i Lugnåsberget. De 
tänkte smörja vagnen, och ville låna något att lyfta med, så att de kunde ta av hjulen, ”jag 
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skall gå med er och hjälpa till ”sade Johannes, och han lyfte stenen med blotta händerna, 
”det går bra att ta av båda julen på en gång, jag håller den nog” sade Johannes 
.  
Han var även mycket fallen att skämta med folk, en gång var han i Lidköping och sålde 
kokärter, då och var det en del som ville veta om de koka bra, ” jadå kära frua di kokar 
alldeles som ägg”, påstod Johannes och då var kunderna belåtna. 
 
Då att jordbruket blev så uppdelat blev det också mera lönande, det infördes då ett annat 
brukningssätt. Jorden blev då uppdelad i sjuårig cirkulation. Först träda, och sedan 
såddes det råg och vete och i detta såddes det klöver. Klövervallen fick ligga i tre år, 
sedan plöjdes vallen upp, för att sedan så havre i två år, det hade då nyligen börjats odla 
klöver,. Förut var det blott hö från naturlig äng, genom det att klöver infördes i jordbruket, 
så blev också nötkreaturskötsel mera givande. Förut så skulle hästarna alltid ha det bästa 
fodret, de skulle till och med ha ett extra foder mitt i natten, sk ottafoder. 
 
I mitten av 1880 talet, börjades det med ett litet mejeri i Ågården Kestad, bönderna 
började då intressera sig mera för kreaturskötsel, så att det skulle bli mera mjölk att lämna 
till mejeriet. 
 
Omkring 1840 talet fanns det mycket vargar i trakterna av Kinnekulle såväl som på andra 
ställen inom landet isynnerhet i de stora milsvida kronoparkerna. 
 
Farfar omtalade att han en gång varit till kvarnen (Brokvarn) och när han var på hemväg, 
så kom det några vargar ut ur skogen, men det var bara en som följde med skjutsen. 
Denna varg var så nära ibland, så han hade frambenen i slädhäcken, hästarna de hade 
en väldig fart, men när de kom till byn i Fullösa så var vargen borta. Vargen tog sedan upp 
förföljandet på andra sidan byn, då var han borta för att sedan återkomma på natten till 
Kestad. Vargen hade då fått upp dörren till svinhuset och rivit ihjäl en gristig sugga, och 
ätit upp smågrisarna samt drucket ur suggans blod. Denna varg var ett mycket stort 
exemplar han gick mest ensam på sina strövtåg, han kallades, för gammalvargen. Den 
var både känd och fruktad, en gång hälsade han på i herrgården Silboholm. Där hade de 
släppt ut några hästar på stallgården och däribland en hingst. Denna hingst slog till vargen 
så att han blev liggande orörlig på marken, då gick hästen och nosade på honom men då 
högg vargen honom i strupen så att han dog.  
      
I början av 1800-talet blev det en lag på att alla fastighetsägare skulle hålla vissa famnar 
vargnät, allt efter gårdarnas storlek. Näten skulle användas vid så kallad vargaskall, då 
skulle näten sättas ihop för att bilda ett helt och sättas ut på en viss plats. På så sätt skulle 
man försöka att driva vargarna på näten för att försöka fånga och döda dem, vid sådana 
tillfällen måste alla vara med, alla som inte var förhindrade av lagliga orsaker. Denna 
skallgång skulle alltid verkställas i början av maj månad, för sedan så skulle kreaturen ut 
på bete. Det fanns även ett annat sätt att fånga vargar nämligen så kallade vargagravar, 
det var djupa grävda gropar som brunnar. I den ställdes en stång i mitten av gropen och 
på den hängdes upp en köttbit eller något annat ätbart som lockade vargarna dit. Sedan 
täcktes brunnen över med torra grenar och ris, samt mossa, så det inte blev synligt när så 
vargarna gick därpå så brast det ned. 
 
I mitten av 1800 talet inträffade det en total solförmörkelse det var i höbärgningen, så folk 
var ute och arbetade i markerna, det började mörkna, allt mer och mer, och till sist så blev 
det alldeles mörkt kreaturen de råmade och ville hem. Folket de satte sig för att invänta 
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vad som komma skulle, de trodde då att den yttersta dagen var i annalkande och somliga 
de läste böner och bad till Gud om förlåtelse för sina synder. Men så började det så 
småningom ljusna, och sedan gick väl livet som vanligt tänker jag. Folket var ju inte så 
upplysta på den tiden som nu de kan hända inte hade hört om en solförmörkelse någon 
gång, de flesta av befolkningen kunde ej läsa eller skriva så de visste ej något om 
förmörkelsen i förväg. 
 
År 1853 tidigt på våren, blev det ett mycket svårt oväder som sent kunde glömmas, det 
var marknad i Lidköping den dagen farfar var också där. Det var vackert väder på 
morgonen, men så började det regna lite vackert, men efter det så blev det så kallt. Det 
som hade blivit sått det frös till is, det blev också en orkanliknande storm.  
Marknadsresande som skulle färdas igenom Kartåsskogen hade det mycket besvärligt att 
komma fram, mycket träd hade fallit över vägen, många som blev förfrusna och tog skada 
vid det tillfället, den marknadsdagen blev kallad för den (onde tisdagen).  
     
Farfar tillbringade sina första levnadsår i Krokgården i Fullösa socken, tills han var 17 år, 
han var hos sina morföräldrar, hans moder dog när han föddes, farfar brukade omtala att 
han mindes när knektarna kom hem efter att Norge intagits år 1814. Knektarna hade 
kommit sjövägen till Hellekis, och en del av dem var inkvarterade i Krokgården, farfar var 
då 4 år gammal. 
   
Kinnekulleborna brände något kalk på den tiden också, fast i mindre omfattning. Då 
brände de med ved i stället för skiffer, den kalk som då brändes var avsedd endast till 
murningsarbete samt i stället för krita. Folk reste långa vägar för att sin kalk, till 
Kristinehamn samt även till andra platser i Värmland. 
 
En gång omtalade farfar att han hade varit med om en så kallad kungaskjuts, han var då 
15 år, det var under Karl 14:e Johans tid han reste då igenom Sverige på sin så kallade 
Eriksgata med ett mycket stort sällskap. Då var bönderna skyldiga att möta upp med 
hästar, en häst på vart fjärdedels mantal. Hästarna skulle vara felfria, samt lämnas med 
hållbar lädergrimma och ingenting annat, seldon och vagnar släppte kronan till, det var 
även kronans kuskar som körde. Med på resan fanns en massa med betjänter och 
uppassare, det skulle gå med en väldig fart, det frågades inte mycket efter om en häst 
stupade under en sådan resa. Bönderna fick åka i de sista vagnarna, för att ta hem sina 
hästar, det var ombyte vid var gästgivaregård. Farfar fick möta upp med sin häst vid 
Forshems gästgivaregård och följa med till Björsäter för att avhämta den, men han fick 
stanna över en dag för hästen orka inte gå hem den dagen, det var många hästar som 
blev fördärvade efter denna resa och blev odugliga för alltid. 
 
År 1831 gjorde farfar sin värnplikt på Axvalls hed, 12 dagar var det på den tiden och bara 
ett år, men det tyckte många att det var något alldeles förfärligt svårt och försökte på 
många sätt att komma ifrån det. På den tiden var det mönstring för beväring på Kårtorps 
egendom, då kom doktorn dagen förut och mötte upp med pojkarna. Doktorn erhöll 5 kr så 
blev de för det mesta kasserade vid mönstringen dagen därpå, det var många som slapp 
undan på så sätt. På den tiden kunde det även gå att leja en annan i sitt ställe, det var en 
dräng i Kestad, som tjänstgjorde för andra i många år. Detta var drängens 
sommarförtjänst att göra de 12 dagarna för då fick han bra betalt, samt ett stort skrin 
matvaror, och även drickesvaror av det starkare slaget. På Axvall fick de mat blott en 
gång om dagen och det var ärter och fläsk, det kokades ute på fältet i s.k. kokgravar och 
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sedan fick de ligga i tält om nätterna, men det var också den vackraste tiden på året, vid 
midsommarstid.  
 
På 1870 talet var det krig emellan Frankrike och Tyskland och det berörde hela Europa, 
det blev svåra tider även i Sverige och det varade i flera år. Det var många bönder och 
hemmansägare som gjorde (konkurs) då på den tiden, de hade borgat för varandra, och 
då blev det ett kaos av alltsammans. Även min far förlorade så mycket han ägde, genom 
borgensförbindelsen, han förlorade omkring 18000 kr, det var mycket pengar på den tiden 
om man jämför penningvärdet då mot nu. 
Det gick i alla fall så att ingen behövde förlora något på far, det sista på den konkursen 
betalade far 20 år senare. Någon hade köpt en halv tunna potatis men inte hämtat mer än 
hälften, och nu kom han och ville ha betalt för den andra hälften vilket han och fick jämte 
ränta,. Så ingen kunde säga att de hade förlorat på far. Efter konkursen så köpte mina 
föräldrar en stuga i Fullösa och farfar flyttade med dem, och var hos dem ända till sin död 
1906 i en ålder av 96 år. Farfar hade inte legat sjuk mer än två dagar i hela sitt liv. Han 
ligger begraven i sin födelsesocken Kestad på dess kyrkogård,. Med detta är min kära 
farfars levnads saga slut. Farfar var en så kallad framsynt man, när han lämnade ifrån sig 
gården, så tog han ett ordentligt undantag i natura och pengar, som han intecknade i 
fastigheten, så han hade full försörjning från gården så länge han levde. 
 
Jag har här nedtecknat något av vad min farfar berättade för mig i min barndom, om hurt 
livet var ute på landsbygden, på den tiden, under hans barndom och mannaålder för 
omkring 150 år sedan. Hur folk levde på den tiden, när farfar berättade detta då var han 
väl över 80 år gammal, och därför har jag tyck att det var roligt att nedteckna det som jag 
haft i minnet sedan jag var barn, jag är nu själv över 82 år när jag skriver ned dessa 
hågkomster. 
 
Skövde Kyrkogatan 18 den 18 oktober 1960 
 
Henning Hedberg 
 
Texten är till viss del omskriven för att den skall vara lättläst 


