
Från puppa till fjäril – av Birgit Wendin född Gustavsson 1996 
 
Jag föddes den 3 juni 1930 just som försommaren klär sig i sin skiraste grönska. Jag kom som nr 7 i 
en barnskara av 8. 
- Men vem är då jag? 
Jo, för att stilla min nyfikenhet fördjupar jag mig i en bok vilken beskriver vad som är karaktäristiskt för 
de olika stjärntecknen. Det visar sig att jag är född i Tvillingarnas tecken vars element är luft. 
Här står följande att läsa: 
En tvilling anses vara rastlös och fladdra igen om livet som en fjäril. Hon älskar förändringar men har 
lätt för att anpassa sig till olika förändringar. I hemmet borde alla möbler ha hjul och hon byter ofta 
bostad. En tvilling har svårt att sitta still så en långfilm på TV kan bli alldeles för långtråkig. Är nyfiken 
på det mesta och vill helst vara på två ställen samtidigt. En tvilling lever i idéernas värld och gnistrar av 
kvicksilverenergi, gör allting med blixtens hastighet. Hela livsstilen går ut på snabba ryck, är rena 
tornadon, är en riktig pratkvarn, älskar att skvallra, blir aldrig riktigt vuxen, är mer kompis än mor till 
sina barn. 
 
Är det mitt soltecken som har bestämt mitt liv eller får jag enbart skylla mig själv? 
För att få klarhet i detta gör jag en tillbakablick i mitt liv. Nu är det upp till dig att avgöra! 
 
Mitt allra första barndomsminne är då vi fick besök av min farmor, Charlotta som bodde i Örslösa. Jag 
var då troligtvis cirka tre år, hon dock då jag var fyra. Jag minns att jag kom in från trädgården och på 
väg in i köket. Där vid bordet sitter hon, en gammal gumma i svart. Hennes vita hår är mittbenat och 
åtstramat i en knut i nacken vilket jag har upptäckt under den svarta huvudduken. Jag har intet minne 
av att hon tilltalade mig eller att jag sa något – jag har bara denna bild framför mig. 
 
Jag var endast fjorton månader när Sigrid föddes. Nu var jag inte längre lillasyster. Tänka sig, jag som 
var så liten hade blivit stor. Själv har jag av naturlig själ inge minne av följande händelse men min 
äldre syster Dagmar har berättat att den dagen Sigrid föddes och barnmorskan Nathalia Göransson 
kom och skickade ut alla barnen medan mamma fick stanna i finrummet. När den lyckliga tilldragelsen 
var överstökad öppnades dörren och barnen skulle äntligen få se sin lillasyster. Fyraåriga Dagmar 
som stått utanför dörren så länge och väntat rusade snabbt in i rummet. Hon har berättat att den 
synen glömmer hon aldrig. Där i sängen ligger mamma, och vem har hon inte på sin arm om inte jag. 
Den nyfödda låg i en säng bredvid. 
 
Dagmar fick nu ett stort ansvar med att ta hand om oss. Hon fick fylla i mjölk i en nappflaska, inte bara 
Sigrid, nej även jag skulle ha en. När Dagmar senare blev undernärd och doktorn skrev ut Gracinol för 
att bättra på hennes matlust, protesterade hon, det var inte så gott tyckte hon. Här fick jag ställa upp 
för henne, så jag tog gärna hand om hennes medicin. Hon hade ju varit så hygglig mot mig. Men det 
kanske är hennes förtjänst att jag med tiden blev ganska rund. 
 
Att vara så liten men ändå stor var inte alltid så lätt. Som den gången en mycket kall januaridag, då vi 
var bjudna på julgransplundring hos Ellas. Margit sa åt mig att jag skulle klä på mig själv, hon hade ju 
Sigrid att hjälpa och hon skulle ju också med på kalaset. Allt hade nog varit trevligt om jag bara inte 
hade glömt att ta på mig trosorna. På den tiden hade aldrig flickorna långbyxor, ja förresten inte pojkar 
heller. Då hade man livstycke med strumpeband och långa stickade vassa strumpor, över detta en 
klänning och kappa (och så trosor förstås). När så dansen kring granen satt igång upptäckte Margit att 
jag dansade med rumpan bar. Så tog den festen snabbt slut för min och Margits del medan Dagmar 
oh Sigrid fortsatte festligheterna. 
”- Förlåt mig Margit!” 
 
Jag var nog inte Guds bästa barn precis – jag kunde nog vara ganska stygg och avundsjuk. Jag minns 
en gång en sommardag när mina äldre syskon hade plockat nypon i hagen. Dagmar som var nästan 
tre år äldre än jag fick göra så mycket mera än vad jag fick. Som nu t.ex. när vi satt i hängasken. 
Dagmar minsann, hon fick ha kniv för att snoppa nypon men jag fick inte handskas med detta farliga 
redskap. Naturligtvis blev jag vansinnigt arg, jag rusade fram mot henne, försökte rycka kniven från 
henne, men hon gjorde motstånd. Men jag var ganska stark och lyckades få tag på kniven vilket 
resulterade i att jag högg henne i låret. När hon nu började tjuta för full hals kom pappa som blev 
väldigt arg på mig och hotade med smisk. Jag försökte smita min väg under ett bord men eftersom jag 
var en riktig rulta fastnade jag och nu fick jag några rejäla rapp i baken. Det var första och enda 
gången jag fick aga och det glömmer jag aldrig – oj vad jag skämdes.  



Detta gjorde ett större intryck på mig och jag tror personligen att de barn som ständigt utsätts för aga 
blir istället hårda och störda. 
 
När mina äldre syskons lekkamrater kom hem fick jag inte alltid vara med- De ville inte ha några 
”småglin” med sig. Det hände ibland att de låste in sig i vår lekstuga. En gång minns jag att jag 
hämtade en lång käpp, lyckades få upp fönstret, tack in käppen och gick lös på de stora barnen. Nu 
uppstod panik bland dem, dörren rycktes upp och alla rusade hem, var och en till sig.  
Det dröjde ett tag innan de vågade sig tillbaka – ”Vi vågar inte gå till Storegården – Birgit är livsfarlig”, 
lär de ha sagt. 
 
Vi levde i en skyddad miljö, lilla Sigrid och jag. Vi måste hålla oss innanför grindarna i trädgården ty 
utanför väntade farorna. Vi kunde ju ramla ner i gösselstacken eller springa över landsvägen. Det 
hände ju att det kunde komma en bil, det fanns ju flera personer som hade sådana fordon. Det var 
prästen, skolläraren och Magnussons, Hamilton och Klingspoor. Och hästskjutsarna var verkligen 
något man måste passa sig för. Och så fanns det en djup vattenkälla samt två bassänger och bäcken 
som var livsfarlig. 
 
En dag spelade Sigrid och jag ett spratt. Vi hade i ett obevakat ögonblick klättrat över stenhaget som 
gränsade till vedbacken. Nu var vi verkligen på upptäcktsfärd i stora vida världen. Här stod en träbur 
som de brukade forsla grisar i. Vi kröp igen om några spjälar och in i buren. För Sigrid var det inga 
problem och även lilla runda jag kom igenom med vissa besvär. Här hade videt både roligt och mysigt 
där i buren – ända tills vi plötsligt var saknade. Man började nu ropa våra namn men vi svarade inte på 
tillrop, vi hade beslutat oss för att inte avslöjas. Ropen blev nu allt högre och alla på gården var nu ute 
och letade efter oss. Någon fick i uppdrag att leta i hagen, någon i uthusen och man hämtade en 
borshake för att dragga efter oss i vattenkällan. Det hade nu uppstått panik och alla i familjen var 
skärrade. Allting var så rolig och spännande där vi satt - men säg den lycka som varar beständigt. Nu 
hade någon upptäckt oss och vi plockades ut ur buren. Vi fick ingen bestraffning, alla var ju glada att 
vi var i livet. 
 
Så småningom fick vi komma ut ur trädgården, och se vi hamnade inte en enda gång i gösselstacken 
– men en av mina större syskon lär visst ha trillat ned där en gång. Och vi fick leka vid bassängen 
tillsammans med grannbarnen. Där brukade mejeristen lägga ut flaskor för disk som han sedan fyllde 
med grädde och sålde i mejeriet som låg intill. Vi upptäckte flaskorna som vi fyllde med vatten och bar 
hem till lekstugan. Detta upptäcktes och vi fick gå tillbaka till mejeriet och återlämna dessa. Detta 
upplevde jag som en förödmjukelse. Jag trodde jag var en tjuv och detta förmörkade min annars så 
ljus barndom. 
 
Det var inte alltid så lätt att samsas med sina sju syskon. Det var minsann inte alltid jag fick min vilja 
igenom, alltid var det någon annan som ville något annat. Jag minns inte att det var de äldre syskonen 
som var problem, nej, de hade man ju respekt för. Nej, det var vi yngsta som gnabbades. Jag kom på 
en bra lösning, trodde jag. För när jag blev motarbetad och blev sur, så skulle jag rumma. Jag kröp då 
in under vindstrappan och gömde mig så de skulle tro att jag hade rymt. Men denna min list blev 
ganska snart upptäckt så där fick jag sitta i mörkret tills jag själv tröttnade och kröp fram igen. 
 
När man närmade sig skolåldern var det dags att lära sig cykla. Några små barncyklar fanns ej utan 
man fick träna på de äldre syskonens cyklar. Det var svårt att räcka ner till pedalerna och man fick stå 
upp för till sadeln nådde man långt ifrån. Och så fick ett äldre syskon hålla i pakethållaren och släppa 
när det var så dags. 
Döm om min besvikelse när lillasyster lärde sig cykla en dag före mig. Men som plåster på såret kan 
jag trösta mig med att jag blev med åren en bättre cyklist än hon. Men det tror jag inte berörde henne 
något märkbart – det var så mycket annat hon klarade av som jag missade. 
 
En jul blev jag utan hårda julklappar. Pappa hade varit i stan och köpt några paket som han hade 
förvarat i sin väska och som såg spännande ut. I ett obevakat ögonblick kunde jag inte stilla min 
nyfikenhet, jag öppnade väskan och klämde på några paket. Det var förbjudet, det visste jag, men det 
var särskilt en ovanligt hård paket som jag måste undersöka. Kanhända detta är min julklapp. Om jag 
bara öppnar på papperet och kikar ”lite” så ska jag lägga tillbaka den igen i väskan. Inte visste jag då 
att pappa hade köpt en motorcykel med förare. Cykeln var en färggrann plåtleksak och med en fjäder 
man kunde skruva upp. Detta måste jag pröva, jag fick igång cykeln och körde med den några varv på 
golvet. Jag fortsatte att skruva tills fjädern gick av. Nu blev jag rädd och tänkte lägga tillbaka den i 



pappas väska, men just då kom han in. Gissa om han blev arg på mig. Denna julklapp hade han köpt 
till Sven. Nu fick han resa in till stan för att köpa en ny motorcykel. 
Denna jul blev jag utan den traditionella hårda julklappen vi brukade få. Jag fick istället nöja mig med 
de mjuka, strumpor, vantar och halsduk. 
 
Då jag ändå är inne på julklappar minns jag ett år när det lackade mot jul. Sigrid och jag hade märkt 
att Dagmar höll på med något som hon snabbt kastade undan när vi kom in. Och vi hade lagt märke 
till att hon höll till mycket uppe på vinden. Vi hade även observerat att hon hade varit i handelsboden 
och handlat några paket till oss. Varje gång vi var stygga och olydiga hotade hon med att vi inte skulle 
få några julklappar. Vi kunde även denna gång inte stilla vår nyfikenhet så en dag när Dagmar inte var 
hemma gick vi upp på vinden för att undersöka vad hon hade köpt. Där i byrån låg många mjuka 
paket, de innehöll dockkläder, lakan m.m. till docksängarna. Detta var inget intressant tyckte vi, vi ville 
ju veta vad hon köpt i boden. Så fick vi då tag i två paket vilket innehöll de allra sötaste små lamm. Jag 
förmanade Sigrid att inte berätta om vårt äventyr på vinden och hon lovade. Men det dröjde inte så 
länge innan vi kom ihop oss med Dagmar som hotade med att vi inte skulle få några julklappar, varvid 
Sigrid utbrister: - ”Kalven med det gula bandet är väl inget att ha”. Därmed var vi avslöjade men vi fick 
ändå de söta lammen. 
 
Vi hade en hund som hette Karo, en riktig gårdvar. Han var född samma år som jag fast han i mars 
och jag i juni. Vi var de allra bästa vänner. Tyvärr gick åren och samma år vi skulle fylla sjutton var det 
dags att besöka skogsvaktaren som avkortade hans långa liv. Visst blev det enormt tom efter honom. 
 
Mina fadderföräldrar var överkonstapel Sven Göransson och hans fru Nathalia, byns barnmorska. De 
bodde i nedre Storegården men flyttade sedan från orten. När de kom på besök fick jag alltid en 2-
krona. En gång fotograferade jag mig för pengarna jag fått av dem och gav dem ett foto av mig vilket 
de uppskattade. En kopia av kortet har jag behållit och som pryder en vägg i mitt vardagsrum. 
 
Min far kom för Örslösa, en by utanför Lidköping. Det var mycket viktigt att alla gick till kyrkan på 
söndagarna. När hans släktingar hade på lördagskvällen varit på kalas och vinglade hem, läste sin 
aftonbön, blev det bara några timmars sömn innan det var dags att stiga upp, gå till kyrkan och 
fortsätta att sova. Sprit förekom sällan i mitt föräldrahem. Far reste in till stan en gång i månaden för 
att köpa ut sin ranson, en liter på en motbok. Han tog sällan något själv men när det kom främmande 
brukande han bjuda på en kaffe halva. Ofta kom det någon gubbe hem som ville övertaga hans 
ranson eller låna en flaska. Så något missbruk förekom ej. 
 
Ibland kom vår granne, f.d. fjärdingsmannen Ernst för att låna eller bjuda far. Han reste in till stan en 
gång i månaden och kom då hem och hälsade på. Han var begåvad med en mycket stor näsa med 
blåa och röda ådror på som vi upptäckte att han tog upp oss i sitt knä och bjöd oss på karameller som 
han köpt i stan. En gång hade han köpt två tavlor till oss, Sigrid fick en med en hare på och jag en 
med rävunge. Vi tyckte han var jättesnäll. 
 
Vi var annars inte bortskämda med pengar. Men det hände att någon gång kunde vi få en femöring. 
Då gick vi till boden och köpte en strut karameller. De varade länge eftersom vi sällan tog mer än en 
per dag. Vi sög på dem, då tog de inte slut så fort. Någon gång hände det att man fick en tioöring, då 
fick man en påse. Man kunde även köpa ½ öres kola, de var sega och man hade dem länge i 
munnen. 
 
Ibland på söndagseftermiddagarna gick mamma till missionshuset. Då samlade mina bröder sina 
kompisar runt köksbordet och kortleken kom fram. Och även vevgrammofonen ställdes upp på bordet. 
Då var det jag som fick veva upp den, byta stift och stenkaka. Och så sparkades mattorna i en hög 
och pojkarna bjöd upp min a systrar och dansade till tonerna av ”Eldarevalsen, Vals om bord” bl.a. Det 
var ett granska tufft språk ungdomarna använde och de drog historier som ej var lämpade för 
barnaöron. Men spännande var det. 
Och så kom mamma hem från mötet och snabbt var ordningen återställd. 
 
Så blev jag då 7 år och skulle börja skolan. Gunvor i boden var precis en månad äldre än jag och vi 
hade bestämt att vi skulle sitta bredvid varandra i samma skolbänk. Detta hade vi planerat under flera 
år. Min storasyster Edit hade sytt två nya bomullsklänningar åt mig. Jag kan ännu känna doften av 
tyget men jag har svårt att finnas färgen på dem. Men jag tror att den var rutig och en blommig. 



Barn på den tiden kunde sällan läsa innan skolstarten, det fanns ej tid för föräldrarna att öva sina barn. 
Det enda man behövde kunna var att tala om vad man hette, var man bodde och när man var född. 
Detta hade jag tränat på så det kunde jag. 
 
Så var det då äntligen dags att ge sig iväg. Jag fick sitta på pakethållaren på Edits cykel. Nu bar det 
iväg genom Västerplana. Skolan låg längst upp i byn, Därifrån pakethållaren fick jag verkligen 
upptäcka världen. Detta hade jag aldrig sett förut. Denna upplevelse var exakt lika enormt stor som 
när jag trettiofem år senare begav mig till Kanarieöarna på min första utlandssemester. 
När jag nu blyg och skrämd med Edits hand i min stiger in i skolsalen fick jag en jättechock. Där får jag 
se Gunvor sitta med en för mig känd flicka Elvira. Fröken Majna Bergström kommer fram till mig och 
visar mig en bänk där jag skulle få sitta. Där satt en svarthårig flicka, Astrid, som jag aldrig hade sett 
förut. Jag tyckte nu att hela världen rasade samman, - jag önskade att jag var död. Astrid visade sig 
vara en jättegullig tjej, och vi förblev bänkkamrater under hela skoltiden. Men det var Gunvor som jag 
höll ihop på rasterna. 
Det var också pojkar som lekte med oss på rasterna, t.ex. Bengt. Han kom hem till oss efter skolan, 
han var ju andraklassare och hade större frihet än vi. Och så var det ”Ella Åke” och ”Klas i boden”. 
 
När jag hade gått en termin i skolan hände något tragiskt. Min pappa hade blivit sjuk, han hade känt 
sig trött och magen krånglade. Han reste till doktorn och lasarettet i Lidköping. Tyvärr, han kom för 
sent, det fanns inget att göra. Han låg på sjukhuset men fick komma hem för att dö. Hans svägerska 
Ester från Örslösa kom för att hjälpa till att sköta honom och för att avlasta mamma som var både trött 
och nedbruten. Några av hans egna syskon vågade inte hälsa på, de trodde att cancer eller kräfta 
som man sade på den tiden var smittsamt. Det kan tilläggas att Ester och Ernst som suttit vid 
dödsbädden blev båda över 90 år. 
 
Nu följde en sorglig tid, jag som sju och halvt år fattade inte så mycket av det inträffade men det var att 
alla vuxna människor var ledsna. Jag ville inte se en vuxen människa gråta, det hörde ju bara barn att 
göra. Detta har därefter satt djupa spår hos mig, jag har fortfarande svårt att se tårar. 
 
Jag minns också att alla människor helt plötsligt blev så snälla och vänliga mot mig. På vägen till och 
från skolan blev jag ofta inropad till någon familj som gav mig kakor, godis, en docka, dockkläder m.m. 
Jag kan precis minnas hur dockan såg ut. Och jag minns hur misstänksam jag var för gåvorna. – 
”Varför skulle de göra så här nu”. Jag borde ju ha varit tacksam men istället upplevde jag det som 
hyckleri. – ”Måtte Gud förlåta mig dessa tankar”. 
 
O, vad jag hatade Fars dag. Alla eleverna skulle rita och måla ett kort som de skulle ge sina pappor. 
Alla barnen i skolan hade en pappa, (på den tiden förekom inga skilsmässor) så där satt jag helt 
utlämnad. Och när vi fick en uppgift där vi skulle fylla i: Vad heter din mor? Vad heter din far? Jag 
skrev att: min mor heter Gerda. När jag kom till frågan om min far frågade jag fröken vad jag skulle 
skriva. Skriv inget, sa fröken. Och jag skrev på frågan: Vad heter din far? – Inget. 
 
Det kunde även vara sorgligt på rasterna. Det hände att Gunvor och Elvira var tillsammans. Jag kände 
svartsjuka och tårarna brände i ögonvrån. När jag kom in i skolsalen rann tårarna på mina kinder och 
fröken frågade varför jag var ledsen. Och hon frågade ju även klasskamraterna som inte hade en 
aning. Jag kunde ju inte tala om för fröken och hela klassen att jag var svartsjuk. Fröken klappade mig 
tröstande och sa att hon förstod att jag var ledsen för att min pappa var död. 
 
En enda skolresa fick jag vara med om och det tom på min 9-årsdag. Färden gick till Fornbyn i Skara. 
Varför et inte blev flera resor berodde på att andra världskriget bröt ut och det blev stopp på alla nöjes- 
och privatresor. Den förlusten har jag tagit igen som äldre då jag fått besöka de flesta platser i Sverige 
samt i Europa, Afrika och Asien. 
 
Två år gick jag i Västerplana småskola sedan blev det fyra år i Medelplana storskola. Där satt vi fyra 
klasser i samma skolsal. När klass tre och fyra hade matte fick femman och sexan t.ex. historia och 
vise versa. Skolläraren hette Albin Larsson men kallades allmänt för ”Johanna”. Han var mycket 
sträng och alla hade respekt för honom. Vi bondbarn var han snäll mot, lika så prästens och grevens 
söner. En gång råkade grevsonen Hugo säga ”du” till honom och detta gjorde honom helt ursinnig och 
blossande röd av ilska, särskilt då en fläck i pannan. Detta hade vi som kännetecken och då var det 
dags att skärpa till oss. Här gick några barn som härstammade från arbetarklassen eller torparbarn 



med många syskon och då kanske en i varje klass. Mot dessa barn var han inte alltid så rättvis och de 
kunde ibland få en klatsch av meterstocken som låg på katedern. 
Jag minns särskilt ”Lellens Erland” en pojke med läs- och skrivsvårigheter. Han fick ofta stå framme 
hos läraren och framför klassen. Så snart han stakade sig i sin läsning kom käppen fram och läraren 
stressade honom vilket medförde att pojken fick det ännu besvärligare. Men en gång kom ”Lellen” him 
self, till skolan för ett samtal med lärare. Nu följde en rejäl urladdning och efter det samtalet blev det 
en positiv förändring med fördel för Erland. 
 
Erland hade en bror som hette Sven och lika gammal som jag. När jag gick i sexan och Sven som var 
kvarsittare och därför gick i femman hände något fruktansvärt. Jag som var lite ”fjäsk” var utsett till 
ordningsvakt och hade i uppdrag att hålla ordning i skolsalen. Under en lektionstimma läste magistern 
för oss och det var för övrigt mycket tyst i salen. Jag hade denna dag en ovanligt orolig mage på grund 
av för mycket bärätande. Då helt plötsligt släpper jag en ”fjärt” – inte någon smygare precis, den blev 
ganska högljudd. Alla i klassen började skratta, så även läraren. Efter en stund när läraren försökte få 
lugn i salen men utan resultat ville han veta vem det var som var orsaken till missljudet. Gunvor, Elvira 
och Astrid hörde ju att det var jag men det avslöjade de inte och absolut inte jag själv. Det var alldeles 
för känsligt för en 12-årig flicka 
 
Nu utsåg läraren Sven som syndabock. Han fick stå upp och skämmas, trots att han nekande. Lilla jag 
fick uppdraget att öppna fönstret. 

Denna stora börda har jag burit med mig hela livet, jag önskar att jag fick träffa Sven och be honom 
om ursäkt men jag vet inte var han finns idag. 

Någon barnbespisning fanns inte i skolan på den tiden så vi hade några mackor och en flaska mjölk 
eller saft med oss till skolan. Där fick vi sitta på en lång bänk i omklädningsrummet och äta vår 
matsäck, bord saknades. 

Toaletter saknades också men det fanns utedass. I småskolan fanns två dass med vardera sittplatser, 
flickornas dörr till höger och pojkarnas till vänster. Fröken hade en egen dörr. Men i Medelplana var 
det annorlunda, där var det sex sittplatser vardera. Magistern fick stå ut ”inne”. På flickornas dassvägg 
fanns ett kvisthål där killarna brukade stå och kika. Därför var det alltid någon av oss flickor som fick 
stå framför kvisthålet. Detta ogillade killarna så en gång när Ingrid skulle stå vakt straffade killarna 
med att kissa på hennes gröna kappa. Vi löste problemet med att korka igen kvisthålet. 

Någon skolbuss var inte uppfunnen under min skoltid. Nej, man fick allt ta sig fram på egna ben. När 
jag gick i småskolan så gick jag den kilometerlånga vägen men när det blev storskola i Medelplana, 
var sträcka ca 3 kilometer, då blev det cykel, om man hade någon fungerande förstås. Ibland kunde 
det bli en herrcykel där man fick hålla sig under stången, man räckte inte över den. Men det gick 
ganska bra ändå, det hände dess bättre inga större olyckor. När jag började trea gick Dagmar i sexan. 
En gång hade vi bara en cykel i bruk så jag fick sitta på pakethållaren och ”Daggan” fick trampa på. 
Och ryggsäck hade hon på ryggen med matsäcken i. Och jag som inte hunnit få i mig någon frukost 
beroende på att jag sovit för länge lär ha öppnat rycksäcken och smaskade i mig hennes macka. Detta 
har hon själv berättat, jag har däremot inget minne av denna händelse. Så det kanske inte är sant. 

En gång lånade jag Folkes cykel till skolan. Nu hade jag vuxit en bit så jag kunde med nöd och näppe 
hålla mig över stången. Allt gick bra men när jag kom till Malkolms sväng hamnade en bit av dynamon 
i framhjulet och det blev tvärstopp, jag gjorde en luftfärd. Där i svängen stod Malkolms folkskygge son 
och vattnade hästarna. Han brydde sig inte om hur det gick för mig och hur jag kom upp igen, han 
tyckte detta var jättekul, han skrattade i högan sky. 

 

Under min skoltid härjade andra världskriget i Europa. Jag minns en morgon när magistern kom in i 
salen, han såg mycket allvarlig ut. ”- Nu är han snart här”, sa han, det var Hitler han menade. Denna 
morgon hade de sagt i nyheterna att Danmark hade kapitulerat och Norge hade förråtts av Quisling 
och mötte samma öde. Alla trodde att nu var det Sveriges tur att hamna i tyskarnas klor men så blev 
dess bättre inte fallet. Flygplan flög ofta över skolan och varje gång trodde vi att nu är ”han” här. Nu 
flydde norrmän och danskar över gränsen till Sverige vilket medförde att vi fick ett par norska barn i 
skolan. Detta var helt fantastiskt – vi som aldrig hade sett en utlänning förut. Nu blev mat och kläder 
ransonerade, man fick handla på kuponger. Så gott som allt nöjesliv var indraget, städerna låg i 
mörker, gatlyktor var förbjudna och vi fick sätta upp mörkläggningspapper för fönstren. Den som bröt 
mot dessa regler blev straffade. Jag minns då kriget började avta och det hade kommit en båt med 



bananer till Göteborg. Alla barn under tolv år blev tilldelade en banan var vilket betydde att Sigrid och 
jag fick var sin. Dessa två bananer delades i 10 bitar, mor, syskon och drängen Aron.’ 

Ni skall veta att detta var före TV:s framfart i det svenska folkhemmet. Nej, nu var det radion som man 
lyssnade på. Och det fanns endast en kanal och  

Absolut ingen lokalradio. Morgonprogrammet startade kl. 07.30 med gymnastik med Bertil Uggla, kl. 
07.40 kom en andlig grammofonskiva med t.ex. –Einar Ekberg kl.07.45 morgonandakt och kl. 08.00 
kom dagsnyheter från TT och det handlade bara om krig och elände. Vi skolbarn blev besparade detta 
elände för när den andliga skivan spelades var det tid att rusa iväg till skolan. Något 
förmiddagsprogram sändes inte men kl. 12.00 kom klockspelet från Stadshuset och därefter följde 
dagens dikt och tidsignalen. Tio minuter senare var det någon känd orkester som spelade tjugo 
minuter, någon gång hände det att ett Lidköpingsband som hete Sven Eylies var med i radion. Och så 
kl. 12.30 var det tid för ”eländes elände” som följdes av form börsnoteringar och Fröken Ur. Sedan 
följde något seriöst program, någon föredragshållare eller dylikt, men någon eftermiddag kanske något 
musikprogram. Och radioföljetongen med Lövensköldska ringen av Selma Lagerlöf, uppläsare Anna 
Lindahl, fick man bara inte missa. Sedan paus till kl. 18.00 då det var grammofontimma som alltid 
startade med ouvertyr och slutade alltid med en marsch. Nästa skiva var en schlagers t. Ex med Harry 
Brandelius. Kl. 19.00 var det åter dags för ”elände elände” men kl. 19.30 ett lättare musikprogram, 
kanske var det Vårat gäng med Alice Babs eller Dagens revy. Detta var höjdpunkten i dagens utbud i 
media. Sedan kom radioteatern med Holger Lövenadler och Ulf Palme i huvudrollerna. På torsdagarna 
var det Barnens brevlåda med farbror Sven, det fick man heller inte missa. På söndagsmorgnarna var 
det Lantbruksnytt som Allan aldrig missade. Då låg vi med fingrarna i öronen. 

 

Jag var ganska blyg som barn, ja det var nog de flesta på den tiden. När det kom gäster hem eller 
mamma hade sitt årliga kafferep för traktens tanter, gick vi in och hälsade och ut igen. Men vi stod där 
vid dörren och kikade i nyckelhålet och lyssnade. På den tiden satt aldrig barnen med vid bordet, nej 
det var gästerna som skulle förse sig först. Om det blev något kvar på kakfatet blev det vår tur ute i 
köket, men bara en kaka av varje sort. Det var tanterna Augusta, Emma och Karin, det var Hildegard 
och Ida och några till som var mammas gäster. 

När sedan mamma blev bjuden på kalas tog hon alltid med sig sin stora, svarta väska. I den hade hon 
plockat med sig kakor hon fått på assietten, hon tänkte alltid på oss där hemma och att vi också skulle 
få smaka på. Gissa om vi väntade att hon skulle komma hem snart. 

När julen närmade sig var det dags för slakt. En gris fick nu släppa livet till, det var ju inte så lustigt 
precis, men vad som däremot var trevligt var att nu kom ”tyskes Eva”, en gammal änka som gick från 
gård till gård och hjälpte till med slakten. Hon stannade ett par dagar på varje gård med att skrapa 
fjälster, stoppa korv och mala kött osv. De dagarna hon var hemma hos oss hade vi alltid bråttom hem 
från skolan. Vi älskade att sitta och lyssna på henne, hon kunde berätta hur det var på de andra 
gårdarna, vi fick höra så många nyheter. 

Den som däremot inte hörde så mycket var hennes yngre syster Ida som var hörselskadad. Hon ville 
gärna få all information om vad som hände. ”- En höger så möe”, var alltid en kommentar hon fällde. 

 

Allan som var äldst i syskonskaran fick det stora ansvaret efter pappas död. Han har varit mycket 
driftig och fick genom sitt ekonomiska kunnande snurr på jordbruket. Gården utökades med många 
djur och han och Svenfick lägga ned många arbetstimmar och långa dagsverken men aldrig tid för 
semester. 

Edit gifte sig med Arne och vi fick vara brudnäbbar och fick ha en rosa klänning som sömmerskan Tori 
sydde av mammas vackra festklänning från sekelskiftet. Arne som jag var så rädd för när jag var liten, 
han var ju så svarthårig, visade sig vara en toppenkille. 

Folke var alltid så händig. Man kunde be honom om allt, han klarade av det mesta. Som när han 
tillverkade skidor till oss. De spände vi upp oss och så bar det nedför Pintel i rasande fart. En gång 
blev han stångad av tjur och fick åka ambulans till sjukhuset. Han träffade sin Inga och flyttade till ett 
eget hem. 

Sven var en stor djurvän. Hans största intresse var nog hunden Sickan som följde honom överallt. För 
det mesta satt hon på Sven axlar. Sven och jag delade samma intresse för sporten. Inte så att vi 
deltog fysiskt. Nej det var sportresultaten i radion där vi satt som fastnaglade. Särskilt när Gunder 



Hägg och Arne Andersson satte världsrekord på löpande band. Inte visste vi då att vi båda senare 
skulle få intresse för motionscykling och där vi trampade oss svetta och trötta runt Vättern och andra 
cykellopp. 

Margit var mycket beundrad och det var inte så underlig. Hon var blond och hade så att säga 
luciautseende. Och hon var mycket uppvaktad. Men när hon någon gång tog med sig en kille hem 
förmanade hon oss att hålla oss på avstånd, hon var van vid att vi brukade utsätta henne för de mest 
pinsamma situationer. Vi var nog orsaken till att flera romanser rann ut i sanden. Hon brukade muta 
oss med att vi fick titta på hennes sparade leksaker om vi lämnade henne ifred. När hon sedan 
träffade sin blivande man hade vi blivit äldre och lugnare och vi hade då fått andra intressen. 

Dagmar tänkte bli sömmerska men blev gift med Gunnar och flyttade till Lidköping. Där arbetade hon 
som affärsbiträde i många år. 

Sigrid flyttade till Såtenäs och fick jobb hos självaste översten. Här träffade hon sin man Ingvar och de 
flyttade senare till Skåne. 

 

En skidtävling ställde jag upp i när jag i gick i 5:an. Ett spår var utstakat i skogen i närheten av skolan. 
Några skidor hade jag inte längre, de Folke hade tillverkat när jag var sju år hade jag för längesedan 
vuxit ifrån. När jag kvällen innan tävlingen beklagade mig för Margits man Folke Bly, tyckte han synd 
om mig. ”- Du får låna mina skidor, de ligger uppe på vinden, det var flera år sedan jag åkte skidor” sa 
han. Jag tog det hela med ro, hämtade skidorna och tog med dem till skolan dagen därpå. Nu hörde 
det till saken att mitt skonummer var 35 och hans var 44. Jag kan inte skryta med att jag var en god 
skidåkare och med dessa laggar gick det som det gick. Jag fick startnummer två. Nu fick jag se alla 
deltagarna på ryggen, alla ropade ”-Ur spår!”. Det blev ju helt omöjligt att ta sig fram, jag fick ta 
skidorna under armen och pulsa fram mot målet. Nu hade det börjat att skymma och de var oroliga för 
mig i målet och tänkte väl gå skallgång efter mig när de fick se att jag kom gående mot mål. Ett pris 
fick jag i alla fall mottaga, ett jumbopris, ”För god uthållighet”! stod det på det vackra kortet jag fick i 
pris. 

 

Vi fick ofta besök av ”Bengta Karl” och Karl Blomgren, två äldre, ensamma antagonister och rivaler till 
flickorna på gårdarna. De blev med åren ganska kärlekskranka och började använda uttryck som de 
läst i någon kärleksroman. Blomgren hade länge haft ögonen på Margit men när det stod klart för 
honom att hon var förlovad blev han nedbruten. Han bad då att jag skulle döda honom med en yxa på 
Margits bröllopsdag.  

När nu Margit flyttade till sitt nya hem gick genast den häftiga åtrån över till Dagmar. Men så skulle 
hon gå syskolan i Lidköping i ett halvår. Nu stod turen till mig och det blev jag som var hans 
kärleksfulla varelse. Säg den lycka som varar beständigt, ett halvår går fort, Dagmar var klar med 
kursen och jag blev brädad. 

Sigrid och jag var inte alltid så snälla mot våra äldre syskon, det var så tacksamt att retas med dem. 
Daggan hade nu blivit intresserad av sitt yttre och sände efter puder, prov utan värde och helt gratis. 
Det bestod av olika nyanser samt rouge i starkt rött. Detta använde hon när hon skulle ut med någon 
kille som hon hade stämt träff med. Vi var förbjudna att rota i hennes låda men en gång kunde vi inte 
behärska oss. Vi blandade i det röda tillsammans med det övriga pudret. När hon senare på kvällen 
skulle ut på träff och låste in sig i rummet för att lägga makeup dröjde det inte länge förrän hon rusade 
ut ur rummet och mot oss. Hon var knallröd i ansiktet. Kanske av ilska eller var det någon annan orsak 
det berodde på. 

Så gick åren i skolan och man blev konfirmerad. Detta såg jag fram emot. Nu fick man lov att 
permanenta håret som alla flickor gjorde efter konfirmation, och så fick man åka på festplatser. Det var 
då framförallt till Zickermans grund man besökte men även Gössäters festplats. Alla fick cykla för det 
var inga ungdomar som hade b il, det skulle dröja decennier innan detta fordon blev brukligt. 
Midsommaraftonen skulle man alltid till Gössäter och danska för att sedan ta sig upp mot kaffestugan 
på Kinnekulle för att se soluppgången. Sedan cyklade man hem för att sova några timmar innan 
mamma kom och väckte oss. ”- Upp med er nu för snart kommer Emma Vinberg!” Hon brukade koka 
kaffe i vårt kök till den årliga missionsfesten vilken gick av stapeln i hagen på Storegården. Här 
träffades människor från när och fjärran för att lyssna på mötet i den för dagen helt nystädade hagen 
där nu alla komockarna var bortsopade. Det var förresten här jag åt min första glasspinne som vi barn 
från Storegården fick av handlare David Klasson. En sensation på den tiden. 



Jag var nu så stor att jag slutade gå i barnkläder. Något tonårsmode var ej uppfunnit då, så det var att 
direkt på damkläderna. Och hatt skulle man ha, det var ett måste. Och killarna hade hatt med stuk, 
inoljat hår med brylcreme, för korta vida byxor och för stor bredaxlad kavaj. De skulle se ut som 
swingpjattar. Oh, vad de var häftiga. 

 

En gång när vi skulle åka till Venavallens festplats hade vi bara en cykel. Sigrid beslöt sig då att låna 
Edits, hon var ju ändå inte hemma och skulle inte komma hem förrän på nattkröken. Vi vågade inte 
åka två på en cykel eftersom traktens polis Engerby brukade hålla vakt på festplatsen. Vi hade som 
vanligt jättekulmen när festen var slut kunde vi inte hitta Edits cykel, den stod inte vid träde vi hade 
ställt den. Det hjälpte inte hur vi letade, den fanns bara inte. Med sorg i hjärtat tog vi oss hem på en 
cykel för att tidigt nästa dag åka tillbaka för att leta igen. Och döm om vår förvåning, där vid trädet stod 
Edits cykel. Hur den kommit dit vet ingen, kanske någon lånat den och ställt tillbaka den? Vi hade nu 
var sin cykel och var snart hemma igen och ställde tillbaka den och Edit märkte ingenting. En annan 
händelse slutade inte lika lyckligt. Det var när vi lånade Dagmars fina, lila scarfs. Tyvärr fastnade den i 
hjulet. Hur det slutade har jag glömt – eller kanske förträngt det. 

 

I mitten av 40-talet kom den svenske flygpionjären Ahrenberg med sitt passagerarplan till Blombergs 
hamn. Mycket folk hade samlats för att se ett plan på nära håll samt få en flygtur över Skaraborg. 
Priset för flygturen var 15:- men det kostade ingenting att titta på, så Dagmar och jag cyklade dit. Nu 
visade det sig att planet bara blev fyllt till hälften och stod därför kvar på marken. Då 15:- var ganska 
mycket pengar på den tiden beslöt flygkaptenen att de som önskade flyga kunde få betala i efterhand. 
Det lät frestande. Dagmar som inte brukar öppna sin portmonnä i första taget kunde inte tänka sig att 
kasta ut pengar på en nöjesresa, att titta på kostar ju ingenting. Jag som inte ägde några pengar kom 
på en annan lösning för att få följa med. Jag började flirta med stewarten, det hjälpte och jag fick 
hoppa in i planet – helt gratis. Alla andra fick lämna namn och adress för en kommande faktura. Detta 
lev min första flygresa, jag fick se Kinnekulle, Lidköping m.m. från ovan. Där nere på marken stod 
Dagmar, grön av avundsjuka och kramade sin portmonnä. 

Något föreningsliv har jag inte lagt ner så mycket tid på. Under skoltiden blev det Ungdomens Röda 
kors. Och jag var en flitig söndagsskoleelev tills jag blev fjorton år och därpå blev man junior. Då det 
var brist på barn i Västerplana och om man ville skolka någon gång kom de och hämtade mig. Och så 
var det ju JUF ”Jordbrukarnas ungdomsförening”. Här var det mest festerna som var intressanta. 

När Trolmens idrottsförening bildades ville vi gärna vara med på festerna. De tillhörde 
”gärdsgårdsserien” och deras förlustsiffror var ofta tvåsiffriga. Då ställde de till en ”tröstfest”, om de 
någon gång råkande vinna blev det ”firarfest”, men detta skedde när laget låg i sin linda, det skulle bli 
betydligt bättre senare. 

Vi tjejer från Västerplana blev också bjudna till Hällekis folket hus, men när mamma fick veta att det 
fanns kommunister där blev det tvärstopp. Sossarna kunde gå an, men se bolsjeviker, där gick 
gränsen. Denna hennes skräck och avsky låg långt tillbaka i tiden när hennes syster Hildur och 
Wilhelm bodde i Ryssland och fick fly för sina liv under ryska revolutionen 1917. Och vad hon hatade 
tyskarna. Hon följde noga med hur Hitler och hans män ställde till under kriget med utrotning av judar 
och förintelsen. Här var det usch och fy. Tänk om vi hade kommit hemdragandes med en tysk kille, 
usch och fy. Men det slapp hon uppleva. 

Mitt första jobb var den hösten jag var tretton år och hade slutat skolan. Jag fick vara med och plocka 
äpplen. Timlönen var hela 1:- och jag tjänade 8:- dagligen. Dessa sparade jag och köpte en kappa för. 
Min dröm var att börja på Handelskolan i Lidköping och sitta på kontor men i stället fick jag jobb i Albin 
Anderssons bok- och pappershandel som även hade en musik- och leksaksavdelning. Här kunde man 
höra Jussi Björling sjunga O, Helga natt och Joel Berglund I djupa källarvalv dagarna i ända. Här 
trivdes jag mycket bra trots att lönen bara var 5:-/dag. Det skulle även räcka till tågbiljett. Jag behövde 
inte betala något för mig hemma så jag kunde ändå spara en slant. Därefter började jag ett nytt jobb 
på Handelscentralen där min lön var betydligt bättre men där stannade jag endast tre månader. 
Bokhandlaren ville att jag skulle komma tillbaka det gjorde jag gärna för det var där jag trivdes bäst, 
här var vi som en enda stor familj. Den känslan hade jag inte på Handelscentralen. Jag var då sjutton 
år och där arbetade en flicka som hette Barbro som var arton. Hon var inte längre sist anställd nu när 
jag hade kommit dit så hon ville att jag skulle titulera henne för fröken och hon kallade mig för fröken 
Gustavsson. Jag fick dua alla de andra biträden men efter två månader kom Barbro och ville lägga 
bort titlarna med mig. Så kunde det gå till på den tiden. 



På bokhandeln jobbade jag tills jag fyllde nitton och bildade familj. På en dans i Skara träffade jag 
Lasse som skulle bli min man i ca 40 år. Vårt första hem blev i Gössäter, sedan flyttade vi till 
Blomberg, först bodde vi hos handlare Andersson sedan till en närliggande stuga. Allt eftersom 
familjen växte blev stuga för trång och vi bodde ett antal år på Ekesbacke. På samtliga ställen 
saknades vatten och slask och vi hade utedass. Det största problemet var tvätten. Man fick bära in 
vatten som värmdes på spisen och där stod man nästan jämt med tvättbräda och balja. Eftersom man 
saknade avlopp fick man även bära ut tvättvattnet. Så den 9 december 1959 flyttade vi till Lidköping. 
Föst fick vi en liten lägenhet som egentligen var en kontorslokal på Siriusgatan och fick då rakt inte 
bebos av en barnfamilj. Vi flyttade då till en våning på Hamngatan samt några månader på 
Rudenschöldsgatan under tiden som vi byggde vårt hus på Löparegatan, år 1962. ”Äntligen henna!” 

För att bidra till försörjning tog jag ett kvällsjobb på Rörstrands men efter ett år blev jag tvättvärdinna 
på Automattvätten. Här stannade jag i fjorton år för att börja studera vid KOMVUX. Jag var nu 48 år. 
Här läste jag in det jag missade som barn, alltså årskurs sju, åtta och nio. Sedan blev det ekonomisk 
linje på gymnasiet. Efter avslutade studier jobbade jag tillfälligt på Posten med reklam. Jag fick ett 
vikariat på Kronofogdemyndigheten i fem månader som upphörde maj 1983 och i augusti samma år 
tillträde jag en tjänst som utbildningsassisten på TBV. Här stannade jag i tolv år och slutade som 
pensionär 1995.  

När jag nu ser tillbaka på mitt liv som det har gestaltat sig har jag mycket att vara tacksam över. Jag 
hade förmånen att ha goda föräldrar som ville mitt bästa, syskon som jag har god kontakt med. Men 
framförallt  min älskade man Lars, mina underbara barn och barnbarn. Jag har haft förmånen att vara 
frisk. Men med facit i hand tycker jag ändå att livet varit som en lång solig sommardag. Men även 
solen har fläckar, jag har även mötts av sorger och förluster av nära och kära. 

Men mitt motto har alltid varit: ”- Det är alltid mörkast före gryningen!” 
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