
Frank i Grönemad

Jag föddes 1930 i det hus som pappa byggt samma år. Pappa hette Lars
Johansson och mamma hette Edith. Vi var fyra syskon i familjen: Sterner,
Gunvor, Frank och Solveig. Vi hade ju efternamnet Johansson, men omkring
1950 bytte vi syskon namn till Ulmestrand.

Vi växte upp i det lilla idylliska samhället Grönemad, två kilometer från
Grebbestad. Men för vår släkt blev det inte alltid en idyll!

Några händelser:
• Två fastrar dog innan de fyllt 30 år.
• Farfar ramlade ned vid byggnadsarbete och blev invalid för resten av

livet.
• Karosserifabriken och farmor och farfars hus brann ned.
• Världsdepressionen drabbade hårt med konkurs som följd.
• Krigsåren kom med svår arbetslöshet.

Men vi barn hade det nog ganska bra ändå!

Sterner och Gunvor föddes i farmors och farfars hus 1927 respektive 1929. De bodde då i 
övervåningen.

På tomten till farmor och farfars hus fanns en snickeriverkstad som sedermera utökades till en 
karosserifabrik. I en särskild byggnad fanns lackeringsverkstaden. Den var skild från den andra 
byggnaden, på grund av brandrisken.

Farmor och farfar hade från början åtta barn; tre flickor och fem pojkar. Flickorna hette Evelin, 
Gunhild och Ruth.

Evelin dog ung 1924 och jag vet inte anledningen.

Gunhild (faster Gullan) fick lungsot, tuberkulos, och blev endast 28 år gammal. Jag minns att vi 
visste att hon snart skulle dö. Hon låg i ett eget rum och vi barn fick inte gå för nära henne. Efter att 
hon dött klistrades alla fönsterspringor igen och hela huset röktes. Efter det smakade all mat som vi 
fick från farmor konstigt.

Ruth gifte sig i början av 30-talet med Karl-Åke Broberg.

De fem pojkarna hette Henning, Valle (Valentin), Karl, Lars och Ernst.

Henning och Valle flyttade till Moss och Kambo i Norge. Henning övertog en karosserifabrik på 
Kambo och Valle anställdes som verkmästare. 

På karosserifabriken i Grönemad arbetade bland andra farfar Aron, Kalle, Ernst och pappa. Men 
1929 händer det som inte fick hända: fabriken och även bostadshuset brinner ner. En katastrof för 
alla.

Men de låter sig inte helt nedslås utan sätter igång att bygga en ny fabrik ihop med cementvaru-
fabriken nere vid Kullgrensbryggan. Karosserifabriken byggs i två våningar ovanpå den enplaniga 
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”cementfabriken”. Det är nu som farfar Aron ramlar ned, bryter båda benen och blir invalid för 
livet. Han blev tvungen att gå med käppar efter det.

När bygget är färdigt bryter världsdepressionen ut med full kraft och det blir konkurs. Pappa och 
farbror Kalle hade då, 1930, byggt var sitt hus i ”Dammen”, som området ”framme” i Grönemad 
kallades. Henry Larsson och Arvid Olsson bygger också varsitt hus där.

På grund av konkursen och borgensåtagande blir både pappa och farbror Kalle tvungna att lämna 
sina hus. Pappa köper nu Johan på Sa'ns hus, som hade blivit till salu eftersom Johan och hans fru 
var döda. Huset var i dåligt skick, så pappa fick sätta igång med en större renovering. Jag hade fötts 
innan vi flyttade, men Solveig föddes 1933 när vi flyttat in i huset på Sa'n.

Ett minne från tiden när vi flyttat är att jag går på den brända källarmuren innan farmor och farfars 
hus är uppbyggt igen. Någon går och håller mig i handen, vem minns jag inte. Pappa och farbror 
Ernst bygger ett nytt hus på den gamla grunden. De har förmodligen inspirerats av funkisstilen, som
slog igenom på Stockholmsutställningen 1930. Från själva byggnationen minns jag inget.

Jag var ett blygt och ”snällt” barn som liten. Ofta lekte jag för mig själv. Utanför gärdsgården fanns 
sandhålor där det gick bra att gräva och bygga i.

Hos Bernhadins, tant Bernhadin, fanns en flicka i min ålder, Ulla-Britt. Hon var kusin till Gittan. 
Hennes mamma, Irene, var psykiskt sjuk och var intagen på Lillhagens sjukhus. Ulla-Britt bodde 
alltså hos sin mormor. Föräldrarna var skilda, men före det att Ulla-Britt fyllt sju år kom hennes 
pappa och hämtade henne. Han bodde i Göteborg på Guldheden, i ”röda längan”. Jag har aldrig 
träffat henne sen hon flyttade.

I cementfabriken fanns det tre lägenheter i andra våningen. Den ena lägenheten bestod av endast ett 
rum, och där bodde rörläggare Gustav Karlsson, han som ägde fabriken. I en lägenhet bodde 
Alexanderssons. De hade två barn, en pojke i Sterners ålder som hette Sven-Gustav och en flicka 
som var några år äldre. Jag minns att fru Alexandersson under en lång tid var sjuk och 
sängliggande.

Men i den tredje lägenheten var det livligare, för där bodde Jonneman! Han hette förstås John, men 
fick alltid heta Jonneman. Vi var ungefär lika gamla och ibland var jag nere i fabriken och lekte med
honom. Hans pappa hette Harry och hans mamma hette Josefin, men hon kallades alltid Jossa.

Även Jonneman flyttade från Grönemad innan han började skolan.

Badliv

När vi var små och inte simkunniga tog mamma med oss bort till Storsten (bryggan norr om 
småbåtshamnen) när vi skulle bada. Mamma var själv inte simkunnig så vi fyra barn fick hålla till 
på grundare vatten. Hon hade oftast med sig saft och bullar och Storstensbryggan blev liksom 
symbolen för sommar. Pappa brukade inte vara med men på söndagarna lånade han ekan av ”Hanna
på Hagen” och rodde ut till Väern, skäret utanför Källarholmen. Där var så grunt att vi kunde gå 
över till Källarholmen.

Pappa hade haft en eka en gång, en tjärad svart eka, men den minns jag bara som ett vrak på land. 
Flytvästar var inte uppfunna vid den här tiden, men vi var ändå nere på Kullgrensbryggan ibland. 
En gång kom mamma ner för att hämta oss. Jag satt på trappan som går ner mot vattnet, men när jag
skulle resa mig upp tappade jag balansen och ramlade i. Jag sjönk direkt! Mamma måste ju ha blivit
helt förskräckt och ropat till, för en av de badande på bryggan, Rune, hoppade i och fick upp mig 



igen. Jag minns att jag höll mamma hårt i handen och grät hela vägen hem.

En annan gång råkade jag också illa ut. Vi hade ju jordbiten i Dammen, där vi odlade potatis. På 
hösten låg en del potatis kvar och jag skulle leta rätt på dessa och ta med hem för att koka som mat 
till hönsen.

Jag hade en plåtbunke att plocka i och kärran var en omgjord barnvagn. Det skramlade 
förskräckligt, så högt att jag inte hörde att en lastbil kom. Den hade lämnat sten vid Kullgrens-
bryggan. Precis när jag kommer ut på vägen från gärdet och skall runda hörnet vid Solbacken, 
kommer lastbilen. När jag rusar ut på Grönemadsvägen hamnar jag mitt framför bilen. Jag blev så 
förvånad för att det plötsligt blev stopp. Ibland talar man om änglavakt, men det var det nog inte, 
men det gick förvånansvärt bra! Jag hade slagit av en framtand, fått ett sår bakom örat och tryckt 
ihop foten. Chauffören tog mig i handen och följde mig hem. Han hade säkert blivit mycket 
förskräckt, men var nu glad att det gått så bra som det gjorde. Nästa dag fick mamma och jag åka 
till lasarettet i Uddevalla och röntga foten. Jag minns att doktorn sa att det var tur att jag hade haft 
så kraftiga kängor på mig.

Tvätt och bad 

Vi var ju sex stycken i familjen och det blev förstås ganska mycket tvätt. Men någon möjlighet att 
tvätta kläder eller bada fanns ju inte i vårt hus. Skulle vi ha vatten fick vi gå till Arons brunn som 
fanns nedanför Bernadins hus. Där fanns den stora gröna pumpen på brunnslocket. Men det fanns 
en vattenledning från brunnen ner till farfars och farmors hus. I källaren fanns tvättstugan med en 
stor gryta där man kunde värma vatten och koka kläder vid tvätt. På väggen fanns en handpump. Dit
fick mamma gå när hon skulle tvätta. När hon kokat kläderna fick hon tvätta och skölja i stora 
träbaljor. När tvätten var klar öste hon lagom varmt vatten i baljorna och nu var det vår tur att krypa
i .Men vi skulle ju inte hängas upp klädstreck som tvätten måste göras! På sommaren gick det ju bra
att hänga kläderna ute men övriga delar av året måste hon få en smal trappa från vår klädkammare 
bära upp  tvätten till vår vind. Där var det lågt till taket och krångligt att hänga tvätt. Hon fick 
kämpa!

Någon elström fanns ju inte heller i huset, så det var fotogenlampor och vedspis eller primuskök 
som gällde. Men när pappa bygger det första hönshuset 1938 blir vi anslutna till elen. Då blir det 
ljus i vårt hus och kokplattor att laga mat på.

Farmor Theresia (Therese) och Farfar Aron Johansson

Farmors födelsedag var i juli. Då brukade det vara mycket varmt, det var ofta åska som mullrade 
hotfullt och då hördes rösten från Marie Stjärn. Hon var kusin till farmor. Marie hade en speciell 
hög röst med Krossekärrsdialekt, så när jag hörde henne, då var det sommar och kaffekalas!

Eftersom farmor och farfar bodde helt nära oss, kunde jag nästan varje dag hälsa på dem. Farfar 
hade ju blivit invalid när han ramlat ned och brutit båda benen, när de byggde den nya 
karosserifabriken. Han höll mest på med att såga och hugga ved, oftast sittande. Han var alltid på 
den lilla planen, där lackeringsverkstaden hade varit. Han hade gjort en vedkärra helt i trä, även 
hjulen. När veden torkat körde han den ner till källaren, och där staplade han den väldigt noga under
trappan. Han var väldigt stolt över sina vedtravar och visade dem ofta för besökare.

Farmor var också ordningsam och det var prydligt och snyggt i huset. Hon var religiös, men 
gladlynt och pigg. När jag blivit lite större brukade jag skotta eller ploga snö för dem. Ofta fick jag 
någon peng för det jag gjort. Hon sa alltid ”Kom och gå hit!”, när jag skulle få något. ”Här får du en
tôllskilling!” En tolvskilling var ungefär 12 x 2 öre, alltså en 25-öring.



Farmor hörde för det mesta på morgonandakten i radion klockan åtta. Ibland kom tand Bernhadin 
eller tant Anna (Pålsson) in och lyssnade. Farmor hade också en andaktsbok eller postilla och ur den
läste farfar. Då tog han alltid till den mässande ”präströsten”.

Ibland fick farmor vara barnvakt för sitt barnbarn Roland (Broberg). Hon var ju mormor till honom.
Jag är ungefär tio år äldre än Roland så jag tyckte det var roligt att leka med den där lille parveln, 
bland annat när han var i den åldern att han skulle dra mig i håret (som jag då hade gott om).
 
Jag hade ju många kusiner och två av dem var i min ålder, Kjell i Skara och Erling i Trollhättan. 
Varje sommar var de här i Grönemad och hälsade på. På farfars tomt fanns en damm som kallades 
”Arondaben” och där lekte vi ofta. Från Nellamyr kom det efter regn vatten som rann utför berget 
ovanför tomten. Där hade vi ibland ett vattenhjul, som vi själva gjort, i ett litet vattenfall. När  
farbror Ernst kom gjorde han ett vattenhjul med en stångjärnshammare som slog när hjulet 
snurrade.

Erling bodde på sommaren på Krossekärr hos sin mormor och morfar. Hans mamma Andrea var ju 
från Krossekärr. Framför huset finns fortfarande en stor lada, och där hade de hö som foder till kor 
och får. Ovanför höet fanns det takbjälkar som vi kunde krypa ut på och hoppa ifrån ner i höet. Det 
kittlade i magen!

Mormor Anna och Morfar Malkolm Olausson

På Näs bodde mormor och morfar. Det var ju nästan en mil dit, så besöken där var mer sällan. Jag 
minns att jag satt bak på mammas cykel när jag var mindre. Ibland gick vi dit hela familjen, men 
oftast inte pappa. Jag minns mormors ständiga fråga: ”Kommer inte Laars då?”.

Morfar var en ledande politiker inom socialdemokratin i Tanums kommun. Han var ledamot i 
kommunfullmäktige och även landstingsman Han ville gärna prata politik, jag kunde oftast inte 
hänga med i hans resonemang, så ibland blev det ganska jobbigt.

Torv, svart ved och nypon

Under vintrarna var vi ju tvungna att elda i vedspisen för att hålla värmen. Men ved var dyrt. Men 
det gick ju att elda med torv istället!

Pappa hade säkert i sin ungdom varit med om torvupptagning så han visste hur man gjorde. Han tog
kontakt med någon av markägarna i Ulmekärrsmyren och fick lov att ta upp torv. Först grävde och 
bearbetade han mossan i myren och trampade i den. Han hade valt ett ställe där det fanns en stor 
plan berghäll i närheten och där breddes torvmassan ut i ett 10-12 cm tjockt täcke. Med en bräda 
som han vässat i ena kanten skar han lagom stora torvbitar, 20 cm långa och 10 cm breda. Under 
sommaren fick de ligga och torka. Sedan fick en bonde med häst och kärra köra hem torven till 
vedboden. Folk som gick förbi vårt hus på vintern kunde ibland säga: ”Här luktar torparskorsten!”. 
Men det blev väldigt skräpigt!

Mitt emellan Grebbestad och Tanum ligger Kleva-skogen. En sommar började skogen brinna och 
elden spred sig till ett ganska stort område. Brandkår och frivilliga lyckades släcka elden, men kvar 
på området blev en massa svarta stammar ståendes kvar. Pappa fick tillstånd att såga ner resterna 
och ta till ved. Så den vintern blev vi alltid svarta om händerna när vi skulle lägga i spisen!

Vid flera tillfällen arbetade pappa med att bygga villor i Havstenssund. Han var också med och 
byggde kapellet i Havstenssund. Han cyklade alltid till och från arbetet. På höstarna tog han ofta en 



extra sväng ut i naturen och plockade nypon. Han kunde få ihop några kilo varje gång och när han 
lämnade dem i Thomassons affär tror jag att han fick 70 öre kilot. När jag var i 13-14-årsåldern 
brukade jag också plocka nypon, i synnerhet på Klôvall, för att tjäna lite pengar.

Skolåren

1937 började jag skolan. Vi fick gå i Gisslerödsskolan, medan barnen från köpingen Grebbestad 
gick i Grebbestadsskolan, mittför kyrkan. Alla barn utanför köpingen fick gå i Gisslerödsskolan, så
t ex barnen från Rörvik fick åka igenom Grebbestad för att komma till skolan.

Under trettio- och fyrtiotalet insjuknade många i tuberkulos. Barn, vars föräldrar blivit sjuka eller 
avlidit, blev ibland omhändertagna på barnhem. Ovanför Greby gravfält fanns barnhemmet 
Majblomman. Barnen därifrån fick inte heller gå i Grebbestadsskolan, utan gick i Gisslerödsskolan. 
Barnen från Majblomman var alltid snygga och prydliga. Pojkarna hade alla samma frisyr. 
Föreståndare på barnhemmet var Emma Magnusson. När Majblomman så småningom upphörde 
öppnade hon en sybehörsbutik i Grebbestad.

De två första åren kallades för småskolan och det fanns två småskolelärinnor, Agnes Carlsson och 
Olga Holm. Både Sterner, Gunvor och Solveig gick för Olga Holm, men jag gick för Agnes 
Carlsson. Fröken Holm var sträng och hård, men fröken Carlsson raka motsatsen. Hon var snäll, 
ibland lite för snäll, vilket tyvärr utnyttjades av någon elev ibland. Hon hade infört ”lördagsgodis”, 
så hon bjöd på chokladpraliner med strössel på. Hon hade nog bacillskräck också, så ofta tog hon 
fram en liten flaska med lysol som hon torkade händerna med.

Efter småskolan kom vi till folkskolan, till Rosa Lindqvist. Där gick tredje och fjärde klass 
tillsammans. Det finns ett kinesiskt ordspråk: ”Jag hör och jag glömmer. Jag ser och jag kommer 
ihåg. Jag gör och jag förstår.” Vid två tillfällen gjorde vi något konkret. En dag sa fröken att vi 
skulle ta med oss en rå potatis på man. I skolan tvättade vi dem noga och sedan rev vi dem på ett 
rivjärn och hällde på vatten. Vi ställde det i fönstren där vattnet fick avdunsta. Efter ett tag var 
vattnet borta och kvar var potatismjöl!

En annan gång hade vi lektioner om lufttryck och barometer. Vi fick göra en utflykt ner till 
Stöberget. Där läste vi av lufttrycket på barometern. Sedan gick vi upp för alla trapporna och upp 
till toppen på berget. Där läste vi av barometern igen och såg då att trycket sjunkit fyra millimeter. 
Varför? Jo, nu hade vi inte lika mycket luft över oss, som nere vid havet, och luft är tungt. Vi fick 
veta att lufttrycket sjunker med en millimeter för var elfte meter. Trycket hade sjunkit fyra 
millimeter, och 4 x 11 m = 44 m. Så Stöberget är 44 meter högt. En konkret lektion jag aldrig 
glömmer!

Femte, sjätte och sjunde klass gick tillsammans i ett klassrum för ”kantorn” Agnar Johansson. Han 
var sträng och kunde bli ilsken ibland. Jag minns särskilt en episod när jag gick i femman och själv 
drabbades.  Vi hade matematik och på lördagarna rättade vi räknehäftena genom att vi bytte med 
kamraterna när Agnar läste ur facit. Hon som rättat min bok var Nancy på Sövall, och hon hade 
skrivit fel för ett tal som jag tyckte var rätt. Hon satt ett par bänkar bakom mig och jag gick dit och 
sa att hon rättat fel. Jag hade skrivit 14 hg, men i facit hade det stått 1 kg 4 hg. Jag tyckte att det var 
ju samma sak. Vi blev väl lite högljudda. När jag gått tillbaka till min bänk och skulle sätta mig fick
jag en kraftig örfil så jag ramlade ner i bänken! Jag började gråta förstås och jag tror jag grät resten 
av skoldagen. Jag var ju den blyge och rädde eleven som aldrig skulle våga ställa till med något. 
Det kan hända att han ångrade sig lite, för innan vi slutade sa han något om att det är bäst att vi 
sköter oss annars kanske den som minst förtjänar det drabbas. Och skolaga var ju tillåten vid den 
här tiden!



I Grebbestad fanns ju ett varmbadhus. Från skolan gick vi ungefär en gång i månaden dit, för att 
bada bastubad. Där fanns också en mindre bassäng. Baderskorna, Hulda i Grönemad och Hanna 
från Hagen, var systrar. De hade båda blivit änkor när deras män drunknat i backefiske år 1919.

1942 fyllde folkskolan hundra år och det firade vi, minns jag.

Samma år, 1942, när Sterner skulle fylla 15 år blev han vaktmästare på varmbadhuset i Grebbestad. 
Men hur kunde de anställa en 15-åring som vaktmästare? Jag vet att den som varit där förut var lite 
till åren, och skulle sluta. Pappa hörde talas om detta och föreslog att de skulle anställa Sterner, I 
jobbet ingick bland annat att ta upp gyttja och tång till karbaden och då vore det kanske inte så dumt
med en yngre kraft. Så han fick jobbet!

Men att ta upp gyttja ensam var inte så lätt, så jag som nu skulle fylla tolv år fick hjälpa till. I en eka
rodde vi över till Svinnäs där gyttjan fanns på grunt vatten. Redskapet som vi använde var en lång 
trästång med ett stupränneliknande rör i ena änden. Röret var spetsigt och på sidan fanns ett avlångt 
hål. Med årorna höll jag ekan stilla och Sterner hängde sig på stången och leade fram och tillbaka. I 
början gick det trögt, men plötsligt sjönk röret rakt ner i gyttjan. Sterner vred röret några gånger och
drog det sedan upp igen. Inuti röret fanns nu gyttja som vi öste upp med händerna i en hink. Och det
luktade svavel och ruttna ägg! Det skulle nog kännas skönt på tanternas ryggar!

Tången fanns vid berghällar längre ut på holmarna. Den tång vi skulle ha kallade vi klo-tång, men 
heter egentligen knöltång. Eftersom tången flöt på vattenytan var det lätt att se var den fanns.
En kväll när jag hjälper Sterner med gyttjan känns det som om jag håller på att bli sjuk. Det var inte 
ovanligt att folk fick något som man kallade för sommarsjuka på den tiden. Jag fick mer och mer 
feber och på natten yrade jag en massa om gyttja och tång. Jag blev inte bättre nästa dag och inte 
dagen därpå heller. Jag blev bara sjukare och sjukare! Mamma ringde till Dr Schröder och han kom 
och undersökte mig. Han konstaterade att jag hade blindtarmsinflammation och måste så fort som 
möjligt till lasarettet i Strömstad för operation! William, ägare till  Grönemads Biltrafik, körde mig 
dit.

Jag opererades omedelbart. Sövningen skedde med eter, och det kändes som om huvudet skulle 
spricka. På natten efter var jag uppe och yrade och ville tydligen upp i en annans säng, en äldre 
mans. På morgonen  minns jag att han sa "I da´ har Frans sans!”

Dr Claes, som hade opererat mig sa att det hade varit en mycket ful blindtarm, på väg att brista! Jag 
fick stanna på sjukhuset en vecka. En dag kom Sterner och Sven och hälsade på mig. De hade 
cyklat till  Strömstad.

Året efter hade jag ett sommarjobb som plåtpojke i Brobergs Bageri i Grebbestad. En stor del av 
jobbet var att göra ren plåtar och glasera wienerbröd.

Ute i vedboden fanns stora isblock, som under vintern tagits upp ur Ulmekärrsmyren. Runt om var 
isolerat med sågspån. När vi skulle göra glass eller ha is för kylning var det mitt jobb att krypa upp 
på isen under taket och hugga loss bitar med en yxa. Trångt, och på sommaren, väldigt varmt där! 
Ett riktigt straffarbete!

Bakugnen var en stor tegelugn som eldades med ved. Veden lades inne i själva bakugnen, där brödet
sedan skulle gräddas. Tidigt på morgonen tände man en brasa där. När elden slocknat karade man ur
askan och lade dit limpor istället. Ugnen höll sig varm hela dagen! Innan jag gick hem för dagen 
måste jag bära in ved för nästa dag.



Omkring 1950 revs hela tegelugnen och Karl-Åke satte in en
elektrisk bakugn istället. Det blev ju en massa tegelsten efter
rivningen, men istället för att kassera stenen tog pappa hand om
det mesta. Tegelstenarna kördes hem och pappa hackade bort
bruksresterna, se bild 2.

När jag skulle börja bygga min stuga 1953 var det pappa som
murade upp grunden och han använde då en hel del av teglet. Till
murstocken och skorstenen använde han det eldfasta teglet.
Skorstenen har nu stått i 64 år utan att vittra sönder! Så teglet från
Karl-Åkes bakugn kom till dubbel användning och var av prima
kvalitet. 

Jag slutade skolan år 1944, när jag var färdig med den sjuåriga folkskolan. Den hade varit sexårig 
förut, så Sterner som var tre år äldre än jag, hade gått sex år.

Vid den här tiden fanns ju realskolan, en alternativ frivillig skola. Man kunde gå över från 
folkskolan när man gick i åk 5 eller åk 6. Realskolan var avgiftsbelagd, så pappa hade inte råd att 
låta oss gå där. Realskolan motsvarade ungefär dagens högstadium. Jag tror inte att någon från 
Grönemad fortsatte i realskolan.

Jag har ett minne av att fru Haneson, lärare på Folkhögskolan och rektor Hanesons fru, sa att hon 
tyckte det var synd att ”Johanssons begåvade barn” inte hade fått fortsätta att studera.

Arbetsliv

Pappa var ju snickare, men arbetslösheten var stor under 30-/40-talet, så för att dryga ut 
inkomsterna hade han år 1938 på tomten byggt ett hönshus (sedermera Anettes hus). Så när pappa 
var på byggjobb var det mamma och vi barn som skötte hönseriet.

Sterner flyttade år 1944 till Skara och fick arbete i en bilverkstad, som farbror Ernst var delägare i. 
Sterner kom att bo i Skara ända till pensioneringen. Samtidigt flyttade Gunvor som femtonåring till 
Trollhättan, där hon fick arbete i Hilma Bergs kiosk vid SAAB Flygmotors område. Hilma Berg 
hade varit gift med Carl Berg, farfar Arons bror. Gunvor trivdes inte hos Hilma, så efter något år 
flyttade hon hem igen och fick bl a arbete på Grönemads Konservfabrik.

Pappa hade köpt en jordbit som tillhört Fredholms fastighet. 1946 sätter han igång med att bygga ett
större hönshus på detta område. Det blir ett stabilt hus i två våningar, byggt av 2” plank. Jag är nu 
femton år och hjälper pappa med bygget och får sedan ta över skötseln av hönshuset. Det blir ett 
tungt och krävande jobb. Varje vecka skulle det göras rent och all gödsel skulle bäras ut. Som strö 
på golvet fick vi ta kutterspån från snickeriet i cementfabriken. Jag fyllde säckar med spån och 
körde dem upp till hönshuset på en cykelkärra. Det blev ett helt annat kackel i hönshuset när jag 
strött ut spånen. Det märktes att hönsen trivdes med att ha det rengjort och att de fått något att 
sprätta och hacka i.

Hönsfodret köptes i centralföreningen i Grebbestad och var förpackat i 50-kilossäckar. Det kördes 
ut med häst och vagn. 50-kilossäckarna var lätta att hantera, men när vi skulle ha t ex havre eller 
korn var det 70-kilos jutesäckar som gällde. Från vagnen skulle de bäras in i hönshuset och det var 
tungt! Men ibland kom de med 90-kilossäckar och det var nära nog omänskligt. Jag kände hur 
benen skakade! Jag tror att jag skadade ryggen redan då, och ryggproblem har jag av och till haft 
hela livet. Men det var ingen som tyckte att en 14-/15-åring inte skulle utsättas för detta. Uttrycket 

Bild 2: Pappa rensar tegel



barnarbete var inte uppfunnet på den tiden!

För att dryga ut hönsfodret köpte vi skrapfisk från trålarna. Fisklådorna kördes även de ut med häst 
och vagn. Det mesta var småfisk, men en hel del småhaj, rockor och bläckfisk fanns med. Vi hade 
en stor gryta utomhus, där vi kokade fisken. Under grytan eldade vi med ved. När fisken var 
färdigkokt öste jag upp den i trätunnor. För att den skulle hållas sig var den tvungen att konserveras.
Det gjorde vi genom att hälla på en syra, AIV-syra.

När vi sedan skulle utfodra hönsen fick vi slå på kalk för att neutralisera syran och det blev en 
kraftig reaktion när blandningen jäste upp.

Eftersom det fanns gott om skrapfisk kokade vi mera fisk än vi själva gjorde slut på. Så vi fyllde 
trätunnorna och sålde till andra hönserier, bl a till Rörvik.

En dag år 1947 kom Harald Hansson, som hade mycket jobb för Grebbestads Badortsförening och 
frågade om jag skulle kunna jobba för honom. Det blev så, och jag minns att jag funderade på hur 
skötseln av hönshuset nu skulle gå till. Pappa och mamma fick ta över arbetet.

Det första jobbet blev att reparera dansbanan i Charlottenlund. Jag skulle klä räcket med masonit. 
Helt ensam var jag, men det gick bra. Harald litade tydligen på att jag skulle klara jobbet!

Vid torget i Grebbestad byggdes varje år en dansbana upp. Stora
sektioner låg staplade under presenningar. Jag hade hjälp av
”Bror i Greby”, en man i 40-/50-årsåldern. Han var stark, men
jag var jag var inte så kraftig , så det blev tunga lyft när vi skulle
lägga ut sektionerna. Och dansbanan måste bli helt vågrät och
med jämna skarvar.

Vid den här tiden fanns både varmbadhuset och kallbadhuset
kvar i Grebbestad. Kallbadhuset hade farit lite illa under vintern
och det gjordes en del småreparationer. Där var en damsida och
en herrsida. Eftersom det var nakenbad skulle båda sidor vara
skilda åt även under badhuset. Därför hängdes stora lämmar upp; lämmar som skulle skydda för 
insyn. Jag vill minnas att vi kajkade fram och tillbaka i en eka.

Någon hade föreslagit att Grebbestad borde ha en flygförbindelse via sjöflygplan, och det 
beslutades att bygga en brygga med tilläggsplats för planet, strax norr om ångbåtsbryggan. Min 
uppgift blev att göra en gångbro ut till en flotte, som skulle ligga längst ut. Borta på ”slipen” fanns 
en flotte som kunde vara lämplig. Jag skulle montera plåtfat (plåttunnor) under flotten, genom att 
böja rundjärn runt faten. Rundjärnen kapades så att de nätt och jämnt skulle räcka upp genom 
trädäcket. Järnen gängades i båda ändar och ovanpå däcket satte jag på muttrar. Men när jag dragit 
åt muttrarna och kapat av rundjärnen jämnt med dessa, tyckte jag inte att det blev så bra, då man ju 
skulle kunna snubbla på muttrarna. Jag sa till Gustav Joelsson, ägare till slipen, att så här kan det 
väl inte vara. ”Vad skall jag göra åt det?”, frågade jag. ”Jo, så här gör man”, sa Gustav, och tog en 
stor hammare och slog ner muttrarna i trädäcket, så att tomfaten mer eller mindre lossande! Jag var 
bara 16 år och hade inte så mycket pondus att sätta upp mot honom. Men nu, 60 år senare, har jag 
ofta tänkt på lektionen jag fick!

Under åren 1947-1955 arbetade jag som snickare i Grebbestad, Havstensund och Tanumshede. Vi 
byggde också en skola i Lur. Vi var tre snickare som i många år för Harald: Henry Ljungström, 
Hans Karlsson och jag.

Bild 3: Snickaren Frank Johansson



Här är en förteckning över några av fastigheterna:
• Olga Holm, nybygge i övre Grebbestad
• Skola i Lur, nybygge
• Rännelanda prästgård
• Philip Torvmo, genomgripande renovering
• Heimer (Lotten) Andersson, stor renovering
• Prästgården i Grebbestad
• Folkhögskolan, diverse arbeten
• Agronom Hyle, tillbyggnad fritidsbostad
• Grebys bostad och tryckeri
• Rosa och Folke Lindqvist, stor renovering (Stefan Andhé har skrivit om detta i sina 

kåserier)
• Svante Stenqvist, renovering
• Arne Olofsson, nybygge nedanför Folkhögskolan

I början av femtiotalet höll vi på med en större renovering av Grebys fastighet. Tryckeriet flyttades 
från ett rum i bostaden till en nybyggnad på marken bredvid. Samtidigt utökades källaren i bostaden
genom att man kilade och sprängde i berget. Två pensionerade stenhuggare, Oskar Ljungström och 
Reinhold Rydström, hjälpte till med stenarbetet. Omkring 1952 hade jag börjat bygga en 
sommarstuga i Grönemad. Där jag skulle bygga hade det huggits mycket sten och det låg massvis 
med skrotsten kvar. Jag frågade Reinhold om han skulle kunna hjälpa mig att kila sönder större 
stenar. Under några dagar fick jag bra hjälp. Jag lärde mig också själv att slå kilhål och klyva sten. 
Jag märkte att Reinhold skorrade lite och han berättade att han kommit som stenhuggare från 
Blekinge.

Hos Grebys fanns tre pojkar i förskoleåldern, Magnus, Staffan och Sverker. Efter vad jag minns 
hade deras mamma Kerstin lyckats mycket bra med att göra dem till väldigt trevliga små killar.

Jag hade ju haft Rosa Lindqvist som lärare när jag gick i tredje och fjärde klass. Hon och hennes 
man Folke, som var bror till den kända grebbestadspoeten Ebba Lindqvist, bodde i lärarbostaden i 
Gisslerödsskolan. Efter deras pension övertog de huset där Hallmans bokhandel funnits. En 
genomgripande renovering sattes igång.

I huset fanns en gammal vedspis som var i mycket bra skick. Jag hade börjat bygga min stuga 1952 
och skulle behöva en spis. Lindqvist skulle ha 75 kronor för den. Ganska dyrt tyckte jag, men jag 
köpte den ändå. Som advokat var han mycket noga med att jag skulle få ett korrekt kvitto, se bild 4.

Bild 4: Kvitto vedspis



I Grönemad hade familjen Andhé en enkel sommarstuga. Rune Andhé var kusin till Folke. Sonen 
Stefan Andhé blev en av Sveriges mest kända kåsörer. Många av kåserierna handlade om Grönemad
och Grebbestad, inte minst om Rosa och Folke Lindqvist.

När min sommarstuga i Grönemad var färdig i mitten på femtiotalet kom ett par och undrade om de 
skulle kunna få hyra stugan. De hette Ernst Grundtvig och Anne Wallin. Det var på hösten och de 
tänkte bo i stugan under vintern. Jag sa att stugan inte var så vinterbonad och att det kanske skulle 
vara svårt att hålla varmt. De envisades och fick hyra. De bodde där hela vintern.

Omkring femtio år senare ringer ett par på hos oss. Hon säger att ”i det här huset bodde jag för 
många år sedan”. Det visade sig vara Anne. Hon berättade att Grundtvig sedan några år tillbaka var 
död. Hon bodde nu i Skottland med sin nye sambo som kom därifrån. Även han var konstnär. Det 
var ett trevligt återseende! 

Men jag började ganska tidigt fundera på om jag kunde fortbilda mig och kanske bli byggnads-
ingenjör. Men jag hade ju i grunden bara den sjuåriga folkskolan. Det fanns ju en möjlighet att läsa 
på Hermods eller NKI-skolan. Då skulle jag jobba på dagarna och läsa kvällarna. Jag anmälde mig 
först till en kurs i matematik. Det gick mycket bra och jag tyckte det var roligt. Jag fortsatte med
bl a algebra, räknestickan och trigonometri. Det fanns en mycket omfattande kurs som kallades 
Byggmästarkurs och den gav jag mig på. Periodvis gick det bra att läsa på kvällarna, men ibland 
blev det tröttsamt och jobbigt. Det började bli långa uppehåll i studierna. Men då fick jag  brev från 
Hermods rektor, Gustav Carne, som uppmuntrade mig att fortsätta. Men till slut insåg jag att jag 
nog inte skulle orka att bli ingenjör genom kvällsstudier.

I Grebbestad fanns ju folkhögskolan med två årskurser. Jag tänkte att det kunde vara en bra grund 
till studier på GTI, Göteborgs Tekniska Institut. Jag gick till rektor Haneson på folkhögskolan och 
undrade om jag inte kunde få börja i andra årskursen direkt, eftersom jag ju nu hade mycket för-
kunskaper. ”Jo, det skall nog gå bra”, sa Haneson. Så hösten 1953 började jag där.

Rektor Hanesson, som var mycket intresserad av att spela
teater, satte upp föreställningen Ett köpmanshus i skärgården.
Jag fick en roll som fiskargubbe, se bild 5. Jag försökte prata
riktig bohuslänska och minns att en elev undrade ”Pratar han
verkligen så!?”.

Jag trivdes väldigt bra på folkhögskolan, så när de bestämt att
det skulle bli en sexveckors fortsättningskurs, anmälde jag mig
till den.

Samtidigt pågick en sommarkurs för flickor. Bl a var det en
flicka som hette Elsie och var från Strömstad,som ämnade bli
sjuksköterska och skulle läsa upp ämnena matematik, fysik och kemi. Jag brukade hjälpa henne 
med uppgifter ibland och till slut blev det nog lika mycket romantik som pedagogik!

När jag slutat på folkhögskolan 1955 fortsatte jag arbeta som snickare. Byggmästare Axel Carlsson 
skulle bygga ett hus åt fiskaren Arne Olofsson. Han frågade om jag och Bholin i Långsjö skulle 
kunna sätta upp huset. Och det gjorde vi.

När jag år 2005 cyklade förbi där höll de på att renovera huset utvändigt. Bland annat revs alla Sidi-
plattor (eternitskivor) bort. På en ställning vid husväggen gick en man. Det visade sig att han var 
son till Arne Olofsson. Det kändes trevligt att kunna säga att ”det här huset var jag med och byggde 
för precis femtio år sedan!”. Detta husbygge avslutade min epok som snickare i Grebbestad.

Bild 5: Frank som fiskargubbe



I oktober 1955 började Elsie på Statens Sjuksköterskeskola. Den låg mitt emot Sahlgrenska 
sjukhuset, på höjden där Medicinarberget är nu. Hon skulle först gå tre provmånader innan hon blev
antagen. Vi hade hela tiden brevväxlat och hållit kontakten med varandra, men en dag skrev Elsie 
att det nog kunde vara slut nu. Jag blev väldigt ledsen förstås!

I januari 1956 började jag på GTI. Min syster Gunvor hade en enrums insatslägenhet i Kortedala, så
där fick jag flytta in. Gunvor och Carl-Erik hade träffats nu, så efter något år flyttade Gunvor in hos 
Carl-Erik som bodde i Hjällbo, som var ett litet stationssamhälle. Den stora omdaningen i Hjällbo 
hade ännu inte börjat.

Så nu övertog jag Gunvors lägenhet. En dag ringde telefonen och när jag svarade hörde jag någon 
säga: ”De ä Elsie!”. Jag hade inte väntat mig att få höra från henne mera, så jag blev väldigt glad! 
Och nu har det hållit i 60 år! 

Jag hade inte gått höstterminen, eftersom jag hade pratat med rektorn på GTI och undrat om jag 
kunde börja på vårterminen, då jag ju hade ganska bra förkunskaper. Ja, det gick bra, precis som på 
folkhögskolan, så jag sparade in en termin. Undervisningen på GTI var treårig, men det första året 
var förberedande, så då läste vi inga fackämnen. GTI tycktes vara en skola för norrmän, då de allra 
flesta kom från Norge. I denna förberedande kurs var vi ca 60 elever i ett klassrum, eller aulan, men
det var inga problem att vara en så stor klass.

I denna förberedande termin på GTI varierade både ålder
och förkunskaper. Jag hade stor nytta av mina grundliga
Hermods-studier så det var inte svårt att hänga med, trots
att jag valt bort första terminen. Ibland läste tre, fyra
elever tillsammans inför ett prov. Jag minns särskilt en
gång när det gällde kemi-prov. Den äldste i gruppen var i
35-40-årsåldern och hade mycket svaga kunskaper i kemi.
Jag började från grunden och gick igenom både organisk
och oorganisk kemi. Vi höll på i flera timmar och jag
försökte vara så pedagogisk som möjligt. När vi var
färdiga fram på natten sa Helmer Borg (jag vill minnas att
han hette så): ”Nu fattar jag alltihop!”. Vi klarade provet
bra allesammans.

Efter erfarenheterna från både folkhögskolan och GTI började jag inse att det var ganska roligt att 
hjälpa andra och bibringa dem kunskaper. Det växte fram en tanke att jag kanske skulle bli lärare 
istället för byggnadsingenjör. Och när jag sedan jobbade på stora arbetsplatser i Göteborg började 
jag inse att arbetsledare nog inte var det rätta för mig.

Men för att komma in på ett folkskoleseminarium skulle jag behöva kunskaper i till exempel 
svenska, historia, biologi, religion och engelska. Jag var ju inte färdig med mina tekniska kurser på 
Hermods, men nu skrev jag dit och bad att få byta ut resterande ämnen i byggmästarkursen mot 
ovanstående ämnen.

Så nu satte jag mig hemma i lägenheten i Kortedala och läste som en doktor Mabuse. Magen 
började så småningom att krångla, så jag fick gå till doktorn. Han sa att jag hade nervös mage, så 
jag fick någon medicin och så sa han att jag inte skulle dricka vanlig mjölk utan filmjölk i stället. 
Filmjölk hade jag nästan aldrig smakat på, så jag tyckte det smakade förskräckligt men jag vande 
mig så småningom.

Bild 6: Helmer Borg längst till vänster.       
OBS! Tredje från vänster är en grebbestadsbo.



På våren nästa år var det dags att tentera för att komma in på den fyraåriga utbildningen på 
seminariet. Den tvååriga linjen var avsedd för dem som hade gymnasiekompetens. En klass på 24 
elever skulle tas in på den fyraåriga linjen. Jag minns att det var 143 sökande.

Under två veckor fick vi genomgå 19 prov, både muntliga och skriftliga. Och proven var inte alltid 
speciellt lätta! Vid ett muntligt prov i historia minns jag att lektor Dannert sa: ” Redogör för 
Sveriges förhållande till Ryssland mellan åren 1560 och 1718.”. Först blev det helt stopp i huvudet, 
men jag började att minnas lite och jag sa: ”1560, då dog ju Gustav Vasa och han efterträddes ju av 
sin son Erik XIV och då hände det väl inget speciellt mellan Sverige och Ryssland.”. ”Men så säg 
det då!” sa lektor Dannert.

Det gick bättre i biologi. Vi var två stycken inne hos lektor Enebom samtidigt. När vi var färdiga sa 
han: ”Det har varit ett nöje att tentera herrarna!”.

Men hur gick det då totalt? Det tog ett tag innan vi fick reda på resultaten. Det hade gått ganska bra,
men inte tillräckligt bra, så jag kom på 27:e plats av de 143 sökande. Jag blev tredje reserv, så jag 
kom inte in.

Det var inte helt självklart hur jag skulle göra nu. Elsie gick just nu sin utbildning på Mölndals 
lasarett. Jag tog spårvagnen till Mölndal och på eftermiddagen gick vi en lång promenad och 
pratade om hur det skulle bli. Om jag skulle söka nästa år igen, och sedan läsa i fyra år till skulle det
ju dröja minst fem år innan jag skulle vara färdig lärare. Det kändes som en oändlighet. Jag skulle 
hinna bli 32 år, men det kändes också fel att ge upp nu. Och det fanns chanser att öka möjligheten 
att komma in.

En del av lärarna på seminariet hade sedan några år en förberedande kurs på en termin för blivande 
seminarister. Så den anmälde jag mig till.

En av dessa lärare kände jag sedan förut, Bertil Hansson, då han hade varit lärare i Grebbestad. 
Både han och hans fru Rakel var nu övningslärare i var sin klass på seminariet.

Det gick också att ansöka om särskild prövning i real-examen och på så sätt tentera av en del av 
ämnena. Jag gick den förberedande kursen och samtidigt gick jag upp i särskild prövning i en del 
ämnen. Så nu kunde jag komma bättre förberedd till seminariet.

Men jag var ju också tvungen att tjäna pengar, så halva året jobbade jag som snickare i Göteborg. 
När jag nu sökte en andra gång till seminariet kom jag in.

Seminariet låg vid Övre Husargatan. Runt omkring var en stor, imponerande trädgård.

De fyra åren på seminariet förlöpte utan problem och jag lyckades få bra betyg i de flesta ämnen, 
dock inte i musik, där jag aldrig nådde över B. STF, Svenska Turistföreningen, hade instiftat ett 
stipendium, Sylstipendiet, vilket innebar att en elev från varje seminarium i Sverige skulle få göra 
en fjällvandring på en vecka. Och när kollegiet på seminariet i Göteborg skulle utse stipendiaten, sa 
de tydligen: ”Vi tar och skickar den där Ulmestrand!” Och så blev det.

Just den här sommaren hade jag fått en tjänst som vaktmästare i seminarieträdgården. Så en vecka i 
juli fick jag åka till Sylarna istället.

Sylarna är ju ett fjäll som ligger i Jämtland med en topp på 1568 meter. Vi skulle under en vecka gå 
13 mil. Jag åkte tåg till Enafors och där träffades alla seminaristerna för start från Handöl. Första 
etappen var till Storulvåns fjällstation, där vi övernattade. 



Nästa dag gick vi till Sylarnas fjällstation för att den tredje dagen bestiga Syltoppen, som ligger 
precis på gränsen mellan Sverige och Norge. Fjällsluttningen var delvis snötäckt med skarsnö, så 
det var jobbigt att ta sig upp. Men väl uppe hade vi en fantastisk utsikt långt in i Norge. På nervägen
åkte vi delvis på baken, så vi blev ganska blöta om ändan! Dessutom blev det snöglopp!

Från Sylarnas fjällstation gjorde vi en dagstur in i Norge och fick bland annat med oss fjällröding 
från en fiskare där. Rödingen anrättades på fjällstationen och smakade jättegott! När vi nu vände  
tillbaka igen gick vi via Gåsen-stugorna till Vålådalen. Där övernattade vi och hämtades sedan med 
en buss för transport till Undersåkers järnvägsstation. Det hade varit en stor upplevelse, men med 
ett stort problem: Jag hade inte lämpliga skodon så jag hade plågats svårt av skoskav.
Väl hemma igen fortsatte jag som vaktmästare på Övre Husargatan.

När jag flyttade till Göteborg, hade jag tagit med mig verktygslådan, då jag hade för avsikt att av 
och till arbeta som snickare. När det blev så dags, gick jag till Arbetsförmedlingen och undrade om 
jag skulle kunna få jobb. Jo, sa de, det skulle säkert kunna gå bra för de håller nu på att bygga en 
helt ny stadsdel på Hisingen. Området kallas Biskopsgården. Där behövdes mycket folk, så jag fick 
en anvisning till en byggfirma där. 

Jag satte verktygslådan bak på cykeln och cyklade från Kortedala till Biskopsgården. Det blev stor 
skillnad på det småskaliga snickeri, som jag sysslat med i Grebbestad och det storskaliga, mera 
enahanda arbete, som pågick här.

Själva byggstommarna skulle gjutas helt i betong, så vi kom att hela tiden bygga gjutformar för 
pelare, väggar och valv. Verktygen var mera enahanda, vi behövde en vedsåg, en hammare, en yxa, 
en kofot och en bandsträckare. Det räckte i princip med dessa verktyg. Bandsträckaren användes när
vi skulle binda samman formarna med bandjärn när armeraren satt dit armeringsjärnen.

Vi arbetade oftast tillsammans två och två. En dag skulle vi passa till plywood-skivor runt en pelare 
från våningen under. Vi stod båda på knä, vända mot varandra. Min kompis skulle slå till en 
plywoodbit så att det skulle bli en tätare skarv. Han använde baksidan på yxan som hammare. Men 
han märkte inte att jag stod ganska nära nu, så när han lyfte yxan och skulle slå till, träffade han mig
mitt emellan ögonen! Det gjorde inte särskilt ont men både jag och han märkte att det blödde från 
ansiktet på mig. Han blev säkert räddare än jag blev. Vi skyndade iväg till verkmästarkontoret. Det 
blev först skjuts till Lundby vårdcentral, men de skickade
mig vidare till Sahlgrenska. En läkare sydde några stygn
och jag minns att han sa att det var ett väldigt fint snitt, så
det måste ha varit en mycket skarp yxa. Jag hade en väldig
tur i oturen, då ju hugget kunde ha kluvit näsan eller ett öga
i stället.

Nästa dag var jag på jobbet igen.

Vi hade nu gift oss och Elsie var färdig med sin utbildning
och hade tagit sjuksköterskeexamen som laboratorie-
sköterska. Hon fick omedelbart arbete på Centrallab på
Sahlgrenska. Sjukhuset hade nyligen byggt sjuksköterske-
lägenheter på Dr Sahlens gata på Guldheden och Elsie
lyckades få en lägenhet där. De sjuksköterskor som skulle
bo där fick inte ha barn. Än så länge hade vi ju inga barn
och jag flyttade också in där. Lägenheten i Kortedala behöll vi tills vidare.

Bild 7: Elsie har tagit sjuksköterskeexamen



Vid ett tillfälle under sommaren höll vi på med ett skolbygge i Järnbrott.  Det var mycket varmt den 
sommaren, så i matsalen serverades det varje dag kall läskande rabarbersoppa. En dag började det 
göra väldigt ont i ryggen, men inte vanlig ryggont. Det gjorde ont på ett annat sätt, och värre och 
värre blev det. Jag fick åka hem. Jag ringde Elsie på jobbet och sa att jag nog hade fått njursten och 
ville att hon skulle komma hem. Vi gick sedan ner till Sahlgrenska igen. Det tog bara ca en kvart. Vi
kom dit vid tvåtiden, men ingen hade tid med mig förrän klockan elva på kvällen. Jag fick en spruta
morfin så smärtan minskade, men jag blev mycket illamående och kräktes i stället.

Jag fick stanna på Sahlgrenska en vecka. Men någon sten kom inte ut, däremot grus som liknade 
kaffesump. Och jag vet nu att det inte är bra att dricka för mycket rabarbersoppa med oxalsyra i! 
Men jag har ytterligare två gånger drabbats av njursten.

Som laboratoriesköterska tog nu Elsie prover på patienterna och en dag kom hon in på salen där jag 
låg tillsammans med tre övriga patienter. De märkte nog snart att jag var en lite speciell patient för 
Elsie, så nästa dag när hon kom igen blev de mer nyfikna och kom med försynta frågor. Så jag fick 
berätta hur det var, att hon faktiskt var min fru!

Efter ett tag inrättades ett nytt lab på Sahlgrenska: Östlab. Där anställdes till en början fyra personer.
En hette Ulla Ajemeleus och var finska. En hette Judith Kutzner och var österrikiska från början, 
men hade suttit i koncentrationsläger och kommit till Sverige med Folke Bernadottes vita bussar. 
Och så var det förstås Elsie. Chef för labbet var professor Jörgen Lehman, som var dansk. Han hade
upptäckt PAS, ett viktigt ämne mot tuberkulos.

En dag under industrisemestern skulle Volvo renovera en verkstadslokal, det skulle  bl a  bli ett nytt 
innertak så jag fick erbjudande om jobb där. Vi hade begränsad tid för arbetet, så för att det skulle 
gå fort betalade Volvo ut dubbel timlön, och det var ju mycket uppskattat!

Under läsåret 1961-1962 fick jag en tjänstgöring på Änggårdens Yrkesskolor som timlärare i 
yrkesräkning. Samtliga elever hade någon form av handikapp. Skolan låg mitt för Sahlgrenska och 
hade förut kallats Vanföreanstalten.

Samma år som den nioåriga grundskolan infördes, 1962, var det äntligen dags för 
folkskollärarexamen. Alla i min familj, till och med  pappa som inte gärna åkte någonstans, kom till 
Göteborg och seminariet.

Och nu var vårt första barn, Mikael, också med. Han hade fötts i januari 1962.

Alla samlades till examensbjudning i vår lilla lägenhet på Guldheden.

Mitt under kaffet ringer telefonen. Det är Bertil Hansson, övningslärare på seminariet, som undrade 
om jag skulle kunna vikariera i hans klass nästa dag. Han skulle som ordförande i  folkpartiet i 
Göteborg ta emot folkpartiledaren Bertil Ohlin. Bertil Hansson och hans fru Rakel hade som  
nyexaminerade lärare haft sina första tjänster i Grebbestad på 40-talet. Bertil hade då varit lärare i 
Grebbestadsskolan och Rakel i Gisslerödsskolan. Så när vår lärare,”kantorn”, under kriget var  
inkallad till militärtjänst hade vi haft Rakel som vikarie.

Bertil Hansson som var en aktiv politiker blev sedermera kyrkominister i den borgerliga regeringen.
Efteråt blir han sedan huvudsekreterare i Bibelkommissionen som höll på med  en nyöversättning 
av det nya testamentet.

Elsie hade nu sagt upp sin tjänst på Sahlgrenska och slutade före jul 1961 innan Mikael föddes, och 
fick därför även säga upp lägenheten på Guldheden. Vi hade nu skaffat oss bil, en Volvo PV544. Jag



hade tagit körkort 1953, nio år tidigare, så när jag skulle börja köra var jag mycket osäker. Det 
gällde att så fort som möjligt komma bort från Göteborg och till stugan i Grönemad. Där tog Elsie 
också körkort, för Hellberg i Fjällbacka.

När vi skulle packa lämnade vi bort Mikael till Tegner och moster Margit som bodde en bit bort på 
Guldheden. De få möbler vi hade magasinerade vi i Göteborg. Sedan bar det iväg till stugan.            

När jag hade flyttat till Elsies lägenhet på Guldheden hade vi hyrt ut lägenheten i Kortedala. Efter 
en tid ringde de från bostadsrättsföreningen och undrade varför vi inte hade betalat hyran för de 
sista månaderna. Vi hade hyrt ut till en ung familj med ett litet barn, men de hade tydligen så dålig 
ekonomi att de inte hade kunnat betala. Vi betalade skulden och försökte få tillbaka några pengar. 
Det gick ju inte förstås, så vi fick stå vårt kast. Vi sålde strax därefter insatslägenheten.

Jag skulle nu söka en lärartjänst. Det fanns gott om jobb, men vi ville gärna komma en bit hemifrån.
Någonstans i Västergötland kunde vara lämpligt, tyckte vi. Jag sökte tre tjänster och kunde få alla 
tre. Vi åkte omkring i Västergötland och tittade på eventuella bostäder. Ovanför Lerdala mot 
Billingen fanns Kampavalls skola med skolsal och bostad i samma byggnad. Allt verkade bra så vi 
bestämde oss för Kampavall.

Vi fick veta att skolan efter två år skulle läggas ner, då elevantalet var för litet. Nuvarande elever 
kördes nästan alla med skolskjuts från Timmersdala. Vi trivdes väldigt bra i Kampavall. När det var 
dags att flytta skulle läraren på mellanstadiet i Lerdala gå i pension. Han hade varit lärare där i 
väldigt många år, men det tycktes inte som om han tänkte flytta från lärarbostaden när han slutade. 
Till slut blev det så att jag tog tjänsten i Lerdala och skulle flytta in i bostaden där och den 
pensionerade läraren skulle motvilligt flytta in i vår lägenhet i Kampavall. Vi blev kvar två år i 
Lerdala. Under tiden föddes Dan 1965.

Efter fyra år i Västergötland kändes det rätt att söka oss mot Bohuslän igen. Det fanns bl a lediga 
lärartjänster i Dingle, Lysekil och Munkedal. Vi tittade på bostäder igen, och det blev ett radhus i 
Munkedal. Den lediga tjänsten var i en femteklass i Munkedalsskolan. När jag efter två år skulle 
lämna den klassen fanns det en ledig tjänst  i en sjätteklass i Bruksskolan. När jag bestämt mig för 
den sa rektor Knutsson: ”Och så får du bli tillsynslärare också!” Jag blev kvar i Bruksskolan från 
1968 till 1996, i 28 år, och de sista åren som rektor.

1975 fyllde Mikael 10 år och skulle börja i fjärde klass. Jag skulle också börja med fjärdeklassare så
Mikael fick nu gå i min klass i tre år och det fungerade helt OK. Vid den här tiden hade inte Bror 
Rexeds du-reform börjat gälla, så eleverna sa alltid magistern, även Mikael. En gång råkade han 
säga pappa så av någon anledning började alla eleverna skratta. Lite konstig situation!

Dan är tre år yngre än Mikael, så när jag skulle börja med en ny fjärdeklass var det hans tur att gå 
för mig. Så jag hade egna barn i klassen i sex år!

Som i alla andra skolor hade vi också i Bruksskolan elever med särskilda problem, t ex läs- och 
skrivsvårigheter. Det fanns tester för detta, men ingen i Munkedal hade någon testledarutbildning.
När det ett år skulle bli en 3-veckors utbildning på Öland för detta anmälde jag mig. Två lärare från 
Munkedal blev uttagna. I utbildningen ingick bl a ett amerikanskt intelligenstest, Terman-Merril-
testet. Jag minns ännu några svar jag fick på frågor jag ställde. En lät så här: ”Domaren sa till 
fången, du kommer att hängas och jag hoppas det måtte bli dig en varning för framtiden.” Vad var 
det som var tokigt i det? En elev svarade: ”Man ska väl inte hänga spelarna, då är det väl bättre att 
hänga domar'n!” I ett test frågar jag: ”Vad är det för likhet mellan en bok, en tidning och en lärare?”
På vilket sätt är dom lika? Eleven svarade: ”En bok är fyrkantig, en tidning är fyrkantig och en 
lärare är...” Det blev ingen fortsättning!



Jag skulle också göra skolmognadsprov samt prov i sexan innan eleverna skulle börja på högstadiet.
I en skolmognadsklass var det två elever som stack ut positivt. Båda hamnar så småningom på 
Chalmers och blir civilingenjörer.

När jag så småningom kunde jämföra rangordningen inom en klass mellan skolmognadsproven och 
proven i sexan visade det sig att det inte hade skett några större förändringar. Det tycktes som om 
eleverna redan från början är predestinerade för hur de skall klara sig i skolan. Hur de sedan klarar 
sig i livet kan vara en helt annan sak.

En dag ringer en elevs mamma till skolan och säger att hennes son inte kommer till skolan i dag för 
pappa har gått bort. Jag var ju förstås helt oförberedd på samtalet så först trodde jag nästan att han 
hade gett sig iväg. Men så var det ju inte, han var död. Det dröjde några dagar tills pojken var 
tillbaka i skolan igen Jag vågade inte fråga honom om pappan då jag var rädd att han skulle bli 
väldigt ledsen. Tiden gick och det blev inget samtal.

En dag några år senare är det några högstadieelever utanför vårt radhus. Det ringer på vår dörr och 
där utanför står pojken som förlorat sin pappa. Han säger inget men jag ber honom komma in. Och 
nu börjar han berätta om hur det var när hans pappa dog. Han hade ett stort behov av att prata om 
detta. Jag skämdes för att jag betett mig som en riktig idiot, och ibland skäms jag för det än!

Vid ett annat tillfälle när vi är i stugan under sommarlovet läser vi i Bohusläningen att det skett en 
allvarlig olycka i Munkedal. En kvinna har vält med en traktor. Hon hamnade under traktorn och 
omkom. I familjen fanns tre barn. Det äldsta barnet var en tioårig flicka som skulle börja i min 
fjärdeklass. Pappan tog kontakt med mig och önskade att han och dottern skulle få komma till 
skolan för ett samtal. Det blev ett mycket bra samtal. Under de tre år som följde kunde hon ibland 
prata om sin mamma utan problem.

Mitt för vår stuga i Grönemad bodde en familj. De hade bl a tre barnbarn i 20-årsåldern, tre pojkar. 
Vi hade hört talas om att en av pojkarna hade psykiska problem. En dag tar han bilen och kör ut på 
motorvägen framför en långtradare och krockar och omkommer.

Fjorton dar senare är föräldrarna här och hälsar på mormor och morfar. Jag ser pappan gå ute på 
gräsmattan och jag känner att jag nog måste gå ut och träffa honom. Jag vet inte vad jag ska säga, 
men det hade jag inte behövt bekymra mig om, för han börjar berätta och vi blir säkert stående där 
över en timma. Han hade ett stort behov av att prata och prata.

Tillbaka till skolan: När eleverna gått sex år i Bruksskolan var det dags att börja på högstadiet i 
Munkedalsskolan. En elev bodde på en gård någon kilometer söder om Munkedal. En mörk kväll på
hösten står han och en kamrat vid E6:an och väntar på  bussen. En bil kommer på samma sida som 
pojkarna står, och föraren ser inte pojkarna i mörkret utan kör olyckligtvis på den ene pojken. Han 
blir mycket svårt skadad och hans liv går inte att rädda. Vi kände oss alla helt förkrossade! Hans 
mamma arbetade som vikarie i Bruksskolan. Jag var nu rektor i Bruksskolan och tillsammans med 
några lärare åkte vi hem till familjen nästa dag. En mycket svår stund!

Efter ett par veckor var det begravning och som rektor skulle jag bli tvungen att säga några ord. 
Men vad säger man? Jag hade haft en del lektioner i pojkens klass så jag kunde kanske berätta om 
några episoder från detta. Han hade varit mycket intresserad av fotboll så när rasterna var slut var 
han ofta svettig och röd i ansiktet och den siste som kom in i klassrummet. Klasskamraterna som 
stod runt graven började alla gråta och jag kunde då inte heller hålla tillbaka tårarna. Men jag tror 
att det var bra att vi alla fick gråta ut ordentligt!



I Bruksskolan hade vi också förskoleverksamhet. Inför starten i första klass fick eleverna gå runt 
och bekanta sig med hela skolan. Jag satt på rektorsexpeditionen när jag hörde att de var utanför 
dörren. Jag hörde läraren säga: ”Och här inne sitter rektorn”. Alla de små eleverna kommer in på 
mitt rum, men då är det en elev som utbrister: ”Men det är ju Frank!”.

Det finns ju ett uttryck som heter hackkyckling. När jag arbetade i hönshuset hade jag ofta fått se 
exempel på detta. Kycklingar som av någon anledning blivit försvagade blev misshandlade av de 
andra. När de kom fram till mathoarna var det alltid någon rackare som hackade dem i huvudet och 
gick det hål och de fick se blod blev de ännu ivrigare. Den stackars kycklingen försökte på alla sätt 
gömma sitt huvud, bl a genom att sticka in huvudet under mathoarna, men den hade ingen chans att 
klara sig. När de gav sig på att hacka i baken kunde det någon gång gå så långt att de drog ut 
tarmarna. Ofta fick det bli så att jag tog yxan och högg huvudet av hackkycklingen för att bespara 
honom mera lidande. Jag kunde ju inte gärna hugga huvudet av förövarna!

Men när jag kommit till skolan fick jag se samma beteende. En flicka hade en fosterskada och var 
lite sned i munnen. Ibland kunde man höra ”jävla sne'käft”. En annan flicka hade någon gång kissat 
på sig och blev ibland kallad ”pessemaja”. När några elever en dag var hos specialläraren och de 
pratade om mobbing sa en elev: ”Vi kallar henne inte för pessemaja längre.” ”Det var ju roligt att 
höra”, sa läraren. ”Nej, nu kallar vi henne för kissinger!” (Den amerikanske utrikesministern hette 
Henry Kissinger och sågs ofta på TV.)

När eleverna kommit till högstadiet fick de åka skolskjuts från Stale till Munkedalsskolan. En dag 
när en pojke satt och tuggade tuggummi tog han ut det ur munnen och klenade in det i håret på 
flickan som satt framför.

När vi under 1990-talet tagit emot kosovoalbaner var det inte ovanligt att man fick höra uttrycket 
”jävla blatte”! Så vi var inte förskonade från mobbing i Bruksskolan heller!

Men det fanns elever som kanske inte var mobbade men ändå inte kom in i gemenskapen. Från mitt 
sista år i Bruksskolan före pensioneringen minns jag särskilt en elev. Han gick fortfarande på 
lågstadiet, i trean. Han var alltid ensam. Ibland när jag var ute på skolgården brukade jag prata med 
honom. Några gånger kom han och knackade på min dörr och ville komma in en stund.

När jag varit pensionär ett år och det skulle bli skolavslutning åkte jag till Bruksskolan och hälsade 
på. Avslutningen var alltid på skolgården och när den är avklarad ser jag en välbekant elev komma 
fram mot mig. Han hade nu gått i fyran och var lite större förstås. Vi börjar prata med varandra och 
plötsligt säger han: ”Jag tycker att du ska börja här i skolan igen!”


