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Minnen från min uppväxt under 50-och 60-talen

Inledning:

Jag heter Carl-Åke Ögren och någon kommer kanske ihåg mej från min tid på Bilprovningen i
Jönköping. Jag jobbade där i nästan fyrtio år, mest med tunga fordon.

 Under många år har jag tyckt om att resa och se mej om i världen och senast var jag hela november
förra året i Centralamerika, Panama och El Salvador. Då jag inte längre är så intresserad av nattlivet fick
jag många kvällar på hotellet. Jag började skriva ner minnen från min barndom och uppväxt och det
blev bara mer och mer.

Nu ska jag berätta några av dessa minnen från min uppväxt i Bankeryds utkant under 40-och 50-talen.
En tid då det bara blev bättre och bättre och framtiden såg synnerligen ljus ut. Mitt föräldrahem,
Dalsäter ligger utmed Klerebovägen närmast före Emmasvängen. Det är den sista fastigheten av en rad
fastigheter avstyckade från gården Ekeryd. Den består av en en och enhalvplansvilla, byggd av min far i
mitten av 30-talet.

Jag föddes dan före midsommarafton
1939, då midsommar fortfarande
följde sommarsolståndet, nu för tiden
blir det lite hipp som happ.
Nedkomsten skedde på
barnbördshuset, BB, i Jönköping.
Huset finns fortfarande kvar och ligger
på Barnarpsgatan mitt emot
Spårvagnsstallarna.

Mina föräldrar var Ester och Valentin. Farsan, ”Valle” som han oftast kallades, kommer säkert många av
er ihåg, morsan var mer anonym och som allas morsor på den tiden fanns hon alltid hemma. På den här
bilden sitter farsan på trappan till Fattigstugan, numera museet, efter flytten till Hembygdsgården för
mer än fyrtio år sedan.

Efter en vecka på BB kom jag hem till Dalsäter.
Dalsäter ”övre”, då det redan fanns en villa med
det namnet nere i samhället. Att pappa döpte
huset till Dalsäter beror på att min mamma kom
från Dalsland.
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Dalsäter ägs sedan 1973 av Bosse och Ingrid,
tillbyggt och moderniserat och kulören är röd.

 

Nu kommer några tidiga bilder, som jag inte har några riktigt klara minnen från.

”Flygande fästningarna”

Mitt allra första minne härrör från oktober 1944. Den 7 oktober hade två ”Flygande fästningar”(B 17)
nödlandat på Jönköpings flygfält. Någon dag senare satta farsan mig på pakethållaren och cyklade in till
flygfältet för att beskåda dessa enorma maskiner. Efter en raid med nära 1500st B17 mot mål i Polen
vände några norrut mot Sverige och två av dom nådde Jönköping. Besättningarna, som togs emot av
kommisarie Mannergren efter landningen, blev så småningom internerade en tid i Mullsjö. Totalt
nödlandade 68st B17 i Sverige och många av dom övertogs av Sverige och byggdes om för civil trafik.
Totalt byggdes 12.732st B17 i USA under tiden 1935 till 1945.

Förmodligen väcktes mitt stora flygintresse redan vid detta tillfälle!
 Från krigsslutet vintern och våren 1945 kommer jag mycket väl ihåg hur farsan satte upp
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mörkläggningspapper för fönstren, att Willhelmé hade avskärmad belysning på sin charkuteribil och hur
det dånade från flygplansmotorer i luften nattetid. Troligen från det tillfälle då 600st B17 passerade över
södra Sverige på väg mot mål i Balterna. 

 Freden inträffade, som jag lärt mig, på min namnsdag den 8 maj, men i USA såg jag att man firade den
9 maj, kan det ha med tidsskillnaden att göra?

 Mina fastrar var med i Frälsningsarmén. En av dom, Signe, bodde på Smålandsgatan och hon tog med
mig och mamma till arméns lokal en gång. Det var en jättebyggnad i trä, som tidigare varit ridhus och
låg där Länsmuseet ligger nu. Vi fick sitta på första bänk. Det var Lisa Öst, Lapplisa, som sjöng och när
hon tog ”Fem smutsiga små fingrar” och tittade på mig blev jag helt galen och skrek ”Jag har visst
tvättat mig” och sen fick mamma ta mig därifrån.

Storstrejken 1945

Sommaren 1945 inträffade en storstrejk bland metallarbetarna och min pappa, som jobbade på
Jönköpings Motorfabrik blev förstås uttagen i strejk. Strejken inleddes den 5 februari och varade ända
till juni. 125.000 tusen man strejkade, men det önskade resultatet uteblev. För att klara uppehället tog
farsan arbete som grovarbetare på byggen runt om i Bankeryd. Arbetena bestod mestadels i att gräva
husgrunder och brunnar.

 Jag har ett fint minne från den sommaren, då jag fick vara med vid grävningen av husgrunden till
Sturedahlens hus på Ekgatan. Inte långt därifrån, på Trökagatan bodde en liten gullig tjej, Lisbeth
Landén, lika gammal som jag!

Hon kom och lekte med mig i sanden och jag blev förtjust, förälskad om man kan bli det som sexåring.
Om vi träffades en eller flera gånger kan jag inte minnas, men det skulle sedan dröja ända tills vi
började sjätte klass innan jag återsåg henne.

 Vi från Kyrkskolan blev då förflyttade till Centralskolan. Då var jag alldeles för blyg för att våga yppa
mina känslor, som fortfarande var heta. Långt senare fick jag tillfälle att berätta för Lisbeth hur jag känt
för henne redan då vi var barn. På Laila Landéns 50-årsfest 1989 blev Lisbeth min bordsdam,
placeringen gjordes med en bunt trådar där killarna fick ta en tråd i ena ändan och tjejerna i andra
ändan! Vi hade kul tillsammans den kvällen och jag berättade om mina tidiga känslor för henne.
Äntligen vågade jag bjuda upp henne till dans.

Kyrkskoletiden

Åter tillbaka till tiden i Kyrkskolan. 1946 började jag första klass och bland klasskamraterna fanns
bland andra Gunnar Florin, Bo Söderberg och Bernt Blomqvist. Vår fröken i ettan och tvåan var fröken
Krantz, kommer någon ihåg hennes förnamn?

 

Hon tog med oss till Domsands
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badplats en sommardag, jag
tror inte att jag vågade bada i
det kalla vätter -vattnet och att
min far var där så påpassligt
och tog kort har jag svårt att
fatta.

Jag har ytterligare några skolfoton.

Jag har förvånansvärt få minnen från Kyrkskoletiden, men några har fastnat.
 I småskolan hade vi smörgåspaket och mjölk med hemifrån och om jag minns rätt började

skolbespisningen från tredje klass. 
 Det var skolvaktmästarens fru som skötte serveringen uppe på andra våningen i kantorsbostaden. Hade

vi gymnastik i bottenvåningen? Vaktmästare Herberts fru var en ganska elak käring och jag och Bosse
var inte alltid så förtjusta i det som serverades. Oftast var det gröt av olika slag, måndag svartgröt, tisdag
mannagrynsgröt , onsdag havregrynsgröt och kanske ärtsoppa eller makaronipudding på torsdagar, nån
gång risgrynspudding med saftsås. Som tur var hade vi oftast Bernt emellan oss och han klarade bådas
våra portioner. Ibland fick vi leverpastejsmörgås som Bosse och jag hatade och om inte Bernt åt upp
dom tryckte vi fast dom under bordet. Kanske var vi kräsna, men hur aptitligt är det att komma till redan
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upphälld gröt, simmande i ljummen mjölk, lika stora portioner till alla och med en ilsken käring stående
över en. De gånger Bernt inte var med tvingade hon mig och Bosse att sitta efter alla andra för att äta
färdigt.

 I tredje klass gick vi tillsammans med fyrorna och i fjärde med treorna. Vi hade flera olika lärare under
de här åren, kantor Wilsson tyckte jag bra om. Till och med hade vi någon dag kantor Ståhlberg som
vikarie. I femte klass fick vi kantor Ögger, jag tror han hade tjänstgjort någon annanstans en tid. Han var
bra, men sträng. En dag fick vi sitta kvar av någon anledning, Bosse, Bernt och jag. Klassrummet var på
andra våningen åt öster och kantorn låste dörren när han gick hem till sig. På den tiden fanns det ingen
utvändig brandtrappa, som nu, istället rep och talja för att kunna firas ned i händelse av brand. Vi hade
haft sådan övning och det förutsatte att en person stod nere på marken och tog emot. Jag undrar hur det
skulle fungera med trettio elever vid eldsvåda!

 Det var inte alls kul att sitta där inlåsta så vi bestämde att rymma med hjälp av taljan. Bernt firade sig
ner först och tog sedan emot mig och Bosse i tur och ordning. Vi hörde aldrig något om detta vårat
tilltag varken förr eller senare.

 Skolvägen

Vägen till och från skolan var alltid ett äventyr. Jag bodde just utanför gränsen för skolskjuts så det var
att gå kilometern ner till kyrkskolan. Oftast gick vi ”rätt över” som vi kallade gamla kyrkvägen över
Ekeryd och Stomen. På vintern tog vi ”stora vägen” fram till Prinsfors och upp förbi Franzens och
Lundqvists. En vinterdag hade jag och Ronny sällskap hem och vid Lillån nedanför bårhuset såg vi att
isen fruset till i meanderkrökarna. Den skulle prövas och direkt slant jag ner i åfåran, som fortfarande
var öppen. Där stod jag med det iskalla vattnet högt över midjan och kunde inte ta mej upp. Som tur var
kom Ronny lite efter och var kvar på fast mark och kunde på något vis få mig upp igen. Det var
svinkallt och golfbyxorna frös till ett ispansar på vägen hem och jag hade svårt att gå. Morsan såg på
långt håll att något var fel och när jag väl förklarat anledningen sa hon ”av med kläderna och upp och
lägg dig, vi säger bara att du är lite förkyld till pappa”. Faktiskt för bara ett par år sedan, tackade jag
Ronny för den hjälpen!

Klerebovägen

Utmed Klerebovägen bodde då många
barn både äldre och yngre än jag. Bo
Söderberg och Bernt Blomqvist var
årsbarn med mig. Något yngre var
bland andra Ronny Grönhage, Ulf
Carlsson, Roland och Lennart
Lundqvist. Björn Persson, Hans
Karlsson och Kalle Gustavsson något
äldre. De flesta var pojkar!

 Bland flickorna minns jag Margareta
Söderlind lika gammal som jag,
Ronnys lillasyster Marie-Louise och
lite längre upp i Klerebo, Anita
Welander, båda yngre än jag.

Vi var nästan alltid ute om vädret var någorlunda. Vi byggde kojor i skogen, dammar i bäckarna och på
vintrarna var det kälkåkning förstås. En dag kom dom äldre pojkarna på att dom skulle lära oss snusa.
Det var Björn Persson (Tussa), Rödkalle och Petrén tror jag. Två höll fast och en proppade våra munnar
fulla med snus, Jag var sjuk i flera dagar och tålde aldrig se åt snus mer. Röka försökte vi oss ändå på
vid den här tiden, jag fixade pipor eftersom farsan hade flera stycken och Bernt skaffade Greve
Hamilton från affären, kan knappast kallas stöld, det hörde ju till familjen.

 Bernts pappa, Arvid var mångsysslare, utöver lanthandeln hade han cykel-och motorcykelverkstad,
dessutom biodling. På vinden ovanför affären kunde vi äta honung direkt från slungan.

 Bernts mamma, Karin födde alla barnen hemma och 1950 var det dags för sjätte gången. Vi tre pojkar
som då var i tioårsåldern var inte helt insatta i hur det gick till. Storken hade vi förstås slutat tro på. En
dag kom Bernt springande och ropade: ”nu vet jag hur det går till, jag kikade i nyckelhålet!” Jag redogör
inte för detaljerna han kunde delge oss, ni får fantisera själva.

 98-kubikare fanns det flera stycken att tillgå. Redan som 12-åring körde Bernt ut JP i omgivningarna på
98-kubikare och vi körde ”motocross” i skogen bakom villorna. Vi kunde också låna tandem och en dag
ville Bernt att jag skulle följa med och kolla hur fort vi kunde köra nedför backen från Drösphult till
Tokeryd. Det var den värsta backe vi kände till!

 Själv cyklade jag ut JP några sommarlov, som vikarie åt Burman, det var en tur på två och en halv mil
varje dag utom söndag.
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Mina föräldrar var inte så kulturellt intresserade, men Anita Welanders föräldrar tog med mig till
Folkets Park i stan vid flera tillfällen. Vi tog då tåget från Prinsfors och efter promenad genom
Järnvägsparken till Hoppets Torg åkte vi Hebe-båt till Parken, som låg ungefär där Sortergården ligger
nu. Jag minns att vi såg Vita Hästen och Tosca. Ståplats förstås! Tosca var spännande då det skjuts i
sista akten, då med korkbössa!

 Hemma var dagarna mera fyllda av vedhuggning, bärplockning och trädgårdsskötsel. Jag blev aldrig nåt
vidare i trädgården, men följa med till skogen hämta ved och åka lastbil med Gillis Flodin gillade jag.
En gång åkte vi till Stengårdshult för att hämta meterved och högst upp placerades ett par säckar potatis.
Vid undergången före Jordbron small det till och säckarna sprack och potatisen rullade ut på vägen.
Lasset hade blivit för högt med potatissäckarna. Mycket plockande för att få med det mesta hem.

 När veden lastas av och Gillis fått kaffe och några snapsar tuffade han hem med sin Volvo Starke.

Flytten till Centralskolan

Som jag tidigare nämnt blev vi från Kyrkskolan förflyttade till Centralskolan inför sjätte klass och jag
återsåg Lisbeth! Vi fick Harry Lönngren, nybakad folkskollärare, som kunde undervisa både i engelska
och sexualkunskap. Det sistnämnda knappast värt någon kommentar, men engelskan skulle så
småningom öppna oanade möjligheter. Jag kunde börja tillgodogöra mig amerikanska hobbytidningar
och inte minst lyssna på radiosändningar på kortvåg från jordens alla hörn.

Nattetid var bästa mottagningsförhållandena, då kunde man till och
med få in Australien och Nya Zeeland, radiovågorna reflekterades i
atmosfären. Med hörlurar kunde jag lyssna utan att störa övriga
familjen. Många mornar vaknade jag med lurarna fortfarande på.
Genom att notera våglängd, tidpunkt, hörbarhet och
programpunkter m m på ett sk QSL-kort och sända till respektive
radiostation fick jag efter en tid svarskort med bekräftelse att det
var rätt station jag hört.

Under vårterminen i sjätte klass var det dags att söka in till ”realen” för att ”börja i stan” som det hette.
Det var dock ingen självklarhet hemma, att jag skulle få studera vidare. Men efter att farsan frågat
Lönngren om det var någon idé att låta pojken läsa vidare fick jag söka och kom in på Praktiska
Realskolan, numera Junedalsskolan. Ingen pojke mer från min klass sökte, men flera flickor, Lisbeth,
Laila, Ingalill och Margareta med flera.

Tillsammans med Lönngren gjorde vi en skolresa
till Göteborg. På bilden syns jag och Bosse
Söderberg. Bosse som gick bort alldeles för
tidigt. 

 Jag hade ännu inte avslöjat anledningen till mitt
intresse för realen. Orsaken var att kunna söka till
Flygvapnet och då krävdes realexamen och man
kunde söka vid 16 års ålder. När jag talade om
det efter en tid blev det nobben och inte nog med
den normala flygrädslan hos morsan och farsan,
en några år äldre grannpojke störtade
tillsammans med sin flyglärare i en Saab Safir
redan efter två veckor på Ljungbyhed . Att vänta
tills jag blev myndig och kunna bestämma själv
var alldeles för sent, då var det ju 21 år som
gällde. Det återstod några år innan min examen
så det hela lades på is tills vidare.

Praktiska Realskolan

Under sommarlovet 1952 körde jag ut JP som jag tidigare nämnt. Höstterminen kom och det var dags
att ”börja i stan” Första dagen blev en pärs för mig och två andra grabbar, som liksom jag kom från
landet. Vi kom till skolan i kortbyxor och blev utskrattade från första stund. Redan samma kväll fick det
bli en tur ner till Flodins för inköp av långbyxor. Än värre blev det för oss, när vi skulle ha första
gymnastiktimman! Skolan hade ingen egen gymnastiksal utan en sal på Tändsticksområdet hyrdes för
detta ändamål. Vi tre från bystan, som knappast varit i stan tidigare hittade inte rätt förrän det redan gått
en kvart av lektionen. Det hjälpte inte med några ursäkter, vi fick ställa oss med ryggarna mot
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kamraterna, dra ner gymnastikbyxorna och göra ”framåt böj” varefter gymnastikdirektören, kapten
Rythén tilldelade oss tre rapp vardera i baken medelst läderremmen på sin visselpipa. Synnerligen neslig
upplevelse! Skolagan upphörde 1 januari 1958.

Efterhand förflöt fyra års studier mera smärtfritt.
Inför andra läsåret fick vi en nyutexaminerad
kemilärare vid namn Åke Arvidsson, kallad
”Snoddas” av oss elever på grund av att han bar
en likadan keps som Snoddas. Arvidsson är ju
välkänd för många bankerydsbor då han
sedermera jobbade på skolan här i många år.
Tyvärr bortgången sedan några år tillbaka. Det
var en strålande lärare, som fick flera av oss så
studiemotiverade att vi till och med åkte in en
kväll i veckan för frivilliga laboratorielektioner.
En sådan kväll hade jag och Lars Isaksson
bestämt oss för att tillverka lustgas. Kemisk
beteckning N2O, dikväveoxid. Jag kommer inte
ihåg receptet, men vi tog med oss två gamla
vichyvattenflaskor för att samla upp gasen i.
Tanken var att vi skulle släppa ut gasen på bussen
hem och skoja till det med

medpassagerarna. Riktigt fullt så som vi planerat funkade det inte, men vi hade kul och det kändes som
vi blev lite berusade själva.

 ”Snoddas” hade studerat till kemilärare under sina sex år som fältflygare på flygflottiljen i Karlsborg.
Han avrådde mig helt från tanken på att söka till flyget.

Under de fyra åren i realskolan var jag
flitig besökare på biblioteket, beläget i
en byggnad på Västra Storgatan mitt
emot Tändsticksområdet. Antalet lån
var begränsat till fyra böcker i taget
och varje vecka bytte jag till nya. En
gång sa bibliotekarien: ”nu har du väl
snart lånat alla böcker vi har”, jag läste
allt från Biggles till Ivar Lo
Johanssons romaner.

På den här tiden var det skolgång även på lördagar och ofta gick vi till Västra Torget på frukostrasten.
Jag hade spanat in levande hummer i fiskvagnen och en dag hade jag pengar och kunde köpa. Måste
varit väldigt billigt på den tiden. Tanterna i fiskkön talade om för mej att jag skulle ha två sockerbitar i
kokvattnet till hummern. Hummern fick jag ha i skolbänken de återstående tre lektionstimmarna och
den höll sig dåligt lugn så jag tvingades visa läraren vad jag hade i bänken. Det blev den dagens
muntration!

 Jag struntade ofta i att köpa mjölk eller chokladmjölk till dom medhavda smörgåsarna för att i första
hand få ihop till Teknikens Värld, som då kostade sjuttiofem öre och utkom två gånger i månaden.
Mjölken kostade tjugofem öre om dagen.

Påsksmällare

Nu för tiden ondgör sig folk över att det är så lätt att hitta recept på sprängmedel på nätet, det var inte
svårare på den tiden. På biblioteket kunde man lätt finna alla beskrivningar, som behövdes för att
tillverka ett verkningsfullt svartkrut t ex.

Ett par års tid fixade vi alla våra påsksmällare själva i mitt
pojkrum. Hos Elander o Lundbergs färghandel på
Barnarpsgatan jobbade ”Toppen” Gustavsson, där kunde
vi köpa allt vi behövde, klorex, kimrök, aluminiumpulver
och svavelblomma. Klorex, NaClO3 natriumklorat, var ett
ogräsmedel med mycket högt syreinnehåll. Svårare var det
att få tag i stubintråd, men då jag lovat farsan att spränga
några stubbar på tomten cyklade han till stan och köpte



2017-10-22 Bankeryd

http://hembygdbankeryd.se/ 8/9

den efterlängtade tråden. Jag och Roland Lundqvist hade
blivit kompisar vid den här tiden. Vi la upp
serieproduktion av smällare. Rolands farsa jagade med
hagelgevär och utskjutna hagelpatroner var bästa grund
för bra bomber. För att få den mest effektiva krut-

blandningen krossade vi klorexen i en gammal stenmortel, inget annat organisk material fick då vara
med! Sedan blandades lagom proportioner av resterande ingredienser i en stor tekopp. Hagelpatronerna,
som på den tiden var tillverkade av hård papp, fylldes med krutet och en träplugg med hål för
stubintråden trycktes i. För att täta runt stubintråden smälte vi asfalt runt om, över en gammal
fotogenlampa. Vi hade noga tagit brinntiden på stubintråden med stoppur och fyra centimeter var lagom
för dessa smällare.

Mitt rum var beläget på andra våningen åt norr och jag hade ett stort
ekbord täckt av en masonite skiva för att inte skada bordsytan. Jag hade
just gjort en lagom krutblandning och fyllt tekoppen. När jag skulle
tända fotogenlampan för att smälta asfalten hoppade glöden från
tändstickan rakt i tekoppen och det sa ”Tjoooofs” Det blev kolsvart av
rök i rummet och jag slängde upp fönstren. I trädgården nedanför gick
farsan och klippte gräs. Han tittade upp och frågade: ”Brinner det?” nä,
sa jag, det bara ryker, och han fortsatte och klippa gräs som om inget
hade hänt. Det blev ju ingen sprängverkan, tekoppen brast i tusen bitar
och bordet blev brännskadat genom masoniten. 

 Vi ägnade oss inte så mycket åt skadegörelse även om någon tjurig
granne kunde få postlådan sprängd.

Modellbygge mm

Roland och jag hade flera gemensamma intressen utöver
bombtillverkningen under några år på 50-talet. Jag köpte
Teknikens Värld och Roland Teknik För Alla och så bytte
vi och tog på så sätt del av båda tidningarna. Modellbygge
var också ett stort intresse för oss. Jag byggde både
flygplan och båtar, men hade aldrig råd att köpa någon
radiostyrning, därför behövde vi en roddbåt för att kunna
hämta modellbåtarna när bränslet tog slut. Bara att bygga!

Hemma fanns material och verktyg och jag satsade på en flatbottnad eka. Brädorna var väl inte av den
kvalité att båten skulle bli tät, utan jag fick cykla till Bengt på Bankeryds Trä och köpa härdad masonite
och klä den med. Det funkade bra och vi drog upp den till Klerebodammen på Bernts cykelkärra.
Årorna cyklade jag in till Elander o Lundbergs järnaffär och köpte för 40 kronor. Kunde vi snidat till
själva, tyckte farsan!

Några år senare, då andra intressen tagit överhanden sålde jag båten till bussförare Elon Harrysson för
etthundra kronor.

Vid och på Klerbodammen hände många kul och spännande saker. Jumpa på isflaken hörde nog till det
farligaste. Reta Torsten i Bod med att meta var alltid ett tacksamt nöje. Vi kunde sitta ute på dammen i
min båt och kasta med kastspöna och kom då Torsten och ropade oss in till land hade vi nycklar istället
för drag på spöna. Vi bara övar oss sa vi! För det mesta hade vi förstås riktiga drag och då hände det en
gång att ett drag fastnade med kroken i örat på Ronny. Hans morsa blev inte glad när vi kom hem och
hon fick ta honom till ”syster hjälplös” nere i samhället. En enkel operation med sidavbitare dock.

Perfect penselfabrik
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Sommarloven 1954 occh1955 jobbade jag på Perfect penselfabrik. Jag fick tillverka små moddlare, ½
tum och trekvartstum bland annat. Mängden borst, som stoppades i blecket skulle vara exakt och vägdes
på balansvåg. Jag hade så känsliga fingrar på den tiden, att jag bara behövde väga var tionde gång, äldre
penselarbetare måste väga varje gång. På det viset kom jag upp i bra ackordslön, vilket gjorde dom
avundsjuka. Min första veckolön var så hög som 125 kronor. Egendomligt var, att jag tog borsten i
vänster hand trots jag vanligtvis var högerhänt. Alla färdiga partier lämnades in till chefen, Harry
”Bellman” Isaksson för kontroll och kom sedan tillbaka med grön eller röd lapp. Jag kan bara minnas,
att jag fick gröna lappar.

En del skämt förekom, några närmast att betrakta som ren pennalism. På stolssätena, som var av
formpressad plywood hade dom flesta ett tunt skumgummiunderlag. Det gick då till på så sätt att någon
slog i ett antal smala spikar och klippte bort huvudena och täckte det hela med skumgummit. Den som
satte sig på en sådan preparerad stol blev inte glad. Efter att jag sett detta en gång lyfte jag alltid på
skumgummit och kände på sitsen. Jag blev kallad ”han som klappar stolen”

En dag fick några för sig att dom skulle ”gälla” mig. Jag skvallrar för farsan sa jag där låg fasthållen på
arbetsbänken, då vågade dom inte, en av dom, Martin Wiktorsson, var till och med lite släkt med oss
och blev nog rädd då. Det hände värre saker, som jag inte vill berätta om.

1954 den 30 juni inträffade en total solförmörkelse och vi fick ett par timmar extra ledigt vid lunchtid.
Tyvärr var det mulet i våra trakter så dom inköpta mörka glasögonen kom aldrig till användning. En
egendomlig skymning och tystnande fåglar är dock bestående minnen.

1955 gjorde klassen en sportlovsresa till Edsåsdalen i
Jämtland. Jag hade ett par gamla skidor som jag kortat av
och krökt nya brätten på i slöjden. Inte gångbara på en
fjälltur. Nya skidor inköptes hos Sven Pettersson. Fyrtio
kronor för skidorna och fyrtio kronor för kabelbindningar.
Björkskidor, som vi tjärade in över öppen eld. Efter en
vecka i fjällen var dom i stort sett utslitna.

1956 efter avklarad realexamen följde en skolresa till
Tyskland. Först ett stopp i Hamburg för besök på
Hagenbecks Zoo och Planten un Blumen. Sedan nattåg
ända till Sydtyskland, närmare bestämt Oberammergau där
Passionsspelen uppförs vart tionde år. Nästa gång var 1960.
Jag hade ägnat tysk lektionerna mest åt att bygga på mina
modellflygplan och slutbetyget var stora C, men min
kompis, som hade litet a vågade inte prata tyska. Jag fick
sköta allt snack och fick till och med en vän att brevväxla
med på tyska under flera år framåt. Han hade redan börjat
låta håret växa för att delta i nästa Passionsspel.

Bilden från Helmuhts deltagande i Passionsspelen 1960

Nya intressen

Efterhand väcktes intresset för tjejer. Jag vill inte påstå att jag gjorde några större framsteg på den
fronten, i varje fall inte i början. En samlingsplats var Dalqvists konditori, men där höll fru Dalqvist
noga koll att inget ”hångel” förekom. Det fick bli Prinsfors anhalt om man lyckades charma någon tjej.
Bio var också gångbart även om det inte blev så ofta. Jag minns, att Ronny och jag en gång bjöd ett par
flickor från Berghalla. Sista tåget gick lagom efter bion så det blev lång promenad hem sen vi tagit
farväl av flickorna.

Avslutning

1957 var det dags att ta körkort. Då hade jag jobbat en tid hos Alvekrantz Bilverkstad, hunnit fylla arton
år och vuxenlivet tog sin början.

2013-04-23/ Carl-Åke Ögren


