
Min skolgång började 1955 på Färjenässkolan, Hisingen

Översta raden från vänster:
Britt-Marie, Gunilla Meijerbom, Eva Olsson, Ann-Marie Larsson, Ann-Marie Jansson
Christina, Karin Berglund,  Kerstin Wiklund, Karin, Susanne Hallberg, Gun Wallqvist och fröken Gerd.
Mellersta raden från vänster: 
Mary-Ann Johansson, Håkan, Arne, Per-Olof Gustafsson, Bill Hansen, Lars-Göran Angbo,
Eva Andersson (som givit mig namnen på klasskamraterna tack!), Anita Carlsson, ???, Ove Johansson
Nedersta raden från vänster:
Bernt Sellersjö, Nils Johansson, Lars (Johan) Lindfelt, Carl-Johan Gadd, Bengt-Göran Andersson och Yvonne Hellström
(Skolan revs 1965 i samband med att Älvsborgsbron kom till, endast skolgårdsmuren återstår samt Skolbacken),

Jag föddes i 6 december 1947.
Detta faktum samt att jag var
så blyg innebar att jag väntade
ett år att börja skolan med 48:orna.
Jag fick en nyexaminerad fröken
med nya idéer. Det var bra.
Mina 47:or kompisar ’Berra’, 
Dan-Olof, Christer mm  fick traggla 
många Psalmverser utantill för 
skolans äldsta lärare.

I mellanstadiet hade jag Gunnar 
Düring. Den blyga Håkan blev 
utskälld för att jag inte kunde ta 
en ton. Musik var värsta ämnet.

Skolavstlutningsdagen sken alltid
solen över skolan. 
’Den blomstertid’-sången var 
starten på sommaren.

Mamma och jag åkte nästan genast 
ner till morfar i Fermanstorp i 
Nättraby Kommun i Blekinge. 

Detta är mitt första skolfotot från 
Färjenässkolan. Fröken heter Gerd 
Cavalli-Björkman (hennes man 
(Hans)  gick på Chalmers, sedan 
mera  den kände Bankdirektören
och idrottsledaren i Malmö FF)



Nästa anhalt vart Bräckesskolan, Hisingen
Jag gick några dagar på tekniska linjen 
(på rekommendation av Düring) i 7:a 
innan min Storasyster ändrade detta till 
gymnasie förberedande linjen. Detta var 
rätt fastän jag var dålig i språk.

Två vinterlov åkte jag tåg med skolan
till Jämtlandsfjällen. Ledare var lärare 
’Torsken’ (Torsten Ekdahl).
En dag besökte vi Vålådalen och inne i
Gården  satt ’TT’ Torsten Tegnér som 
drev/skrev  Idrottsbladet.
Han visade sig vara bästa kamrat med 
vår ledare ’Torsken’. Man blev 
imponerad och uppfattade vår ledare 
mer ödmjukt därefter.

En sak lärde jag mig från våra utflykter 
som jag använt som ledkarl i lumpen 
eller när jag lett grupper i träning.
Torsten ledde långsamt sin skidgrupp 
upp mot toppen av berget. Många av oss 
var otåliga. Men alla kom upp på berget
i samlad trupp. Sist i kön gick en annan
ledare. Det var viktigt att vara samlade 
om dåligt väder skulle komma. 

9:e klass. 
Klassföreståndare Fredrik Envall i mitten. Jag själv överst längst till vänster bredvid ChristerJohansson. Den som blev mest
rikskänd av klassen var Ebbe Carlsson, andra raden längst till höger. Medan vi övriga sportade sålde Ebbe GT på eftermiddagarna,
var med i SSU, var skolans Elevrådsordförande. Fotbollsoraklet från många Tipsextra, Stefan Thylin sitter till vänster om Ebbe. 
Jag umgicks mest med ’Röde’ Sten Lundqvist, överst 4:e från höger, vi spelade ishockey ihop i Warta och fotboll i olika lag i Warta
Beroende på födelseår. Att det blev Warta berodde på vår kemilärare Gösta Rutgersson (ledare i Warta). 



Första året på Tekniska Gymnasiet höll vi till på  Lundby Sam 1964

Som son till en varvsingenjör blev det Tekniska Gymnasiet 
för Ebbe Carlsson. Jag sökte också denna linje. Första året
läste vi på Lundby Sam. Ebbe blev snart åter Elevkårs-
ordförande och bytte snart till en annan linje. 

Den tekniska klassen skilde sig mot övriga. Det hände alltid 
något hyss. Stå i ring och skrika ’Heja Sten! Heja Sten!’ Alla
kom för att kolla ’Sten’!
Det smällde ibland av hemmagjorda smällare. Vem? Tystnad!

Bengt Borg var vår gymnastiklärare, min engelskfröken hade 
fantastiskt tålamod med min engelska. Hon fick mig att jobba.

Bengt Borg återsåg jag hösten 1981. Jag blev 
gymnastikkollega på flicksidan under läsåret 1981-1982. 

Foto från 2007-10-06. Gymnasiet är flyttat till Lindholmen. Skolan har blivit 
Sverigefinska skolan  i Göteborg. 



Dags för Tekniska Gymnasiet (TG1) på Vasagatan 1965

Väg och Vatten byggnadslinjen gick jag ut våren 1967 (IIIBvb) Jag var ansvarig för Idrottsföreningen på skolan. Vi hade 
mycket utbyte med andra Tekniska Gymnasier bl a Helsingborg. Vi åkte en buss med innefotbollspelare,  bandyspelare, 
tävlingsskyttar, schackspelare mm. 
Ishockeylaget deltog i Prins Bertils Pokal. Resan gick till Skövde med tåg. I ett plasttält blev vi tillfogade en klar förlust. 
Hemmalaget hade Lasse Lundström, fantastisk spelare, VFrölunda trodde vi då. (Det blev först Frölunda som tränare.) Som ledare 
fick jag följa en skadad spelare till lasarettet. Var fann vi sedan teknist laget, jo i full fart att fira förlusten på en pizzeria. Jag 
lyckades få alla på tåget till Göteborg och in i en kupé som hade rökförbud. Jag blev kallad till tågkonduktören. Det var nära vi 
blivit avslängda i Falköping. Vi hade blivit stående här för att vänta in tåget från Jönköping samtidigt upptäckte någon  Korv-
kiosken. Närmaste vägen var över spåret…...en hårsmån från ett växellok. 
Denna resa lärde mig att ALDRIG åka tåg med ett idrottslag.
Jag har inget klassfoto från dessa år. Klasskamrat med mig var Björn Irvert, Per Olsson (ansvarig på Gatukontoret då Mölndal 
översvämmades 2006), Jan Torge från Uddevalla och Klädesholmen. Jag kom aldrig att jobba som vägingenjör.

Teknisternas andningshål på Vasagatan var Flygarns Hags. Det var fyll fart hit på raster. Beställning vid borden. Kaffet dracks 
strax innan vi genade över Vasagatan. Hur hann vi vet jag inte? Fotona är tagna 2007-10-13



Efter militärtjänst blev det Levrenska Gymnasiet 1969

På Levgrenska Gymnasiet fann jag att de administrativa 
ämnena passade mig. Distributionshandelsekonom med 
underkänt i maskinskrivning? Jag har skrivit mycket i mitt 
liv på maskinskrivare, absolut ej med fart men med innehåll. 
Jag använder alla fingrarna i alla fall.

Bosse och jag (Vi) började många dagar på Junggrens Café
på Avenyn med te och fralla.
Vi var alltid på Studentkåren. Hur många köer har vi stått i  på
denna trappa? Hur många öl har druckits på Puben?
Vi ’grundade’ oftast hos Bosse på Aschebergsgatan.

Bosse blev bankman, gifte sig med en engelska, de flyttade
till Nya Zeeland, skilde sig, besökte kort Sverige med en ny 
kvinna då vi träffades, han behövde juristhjälp för att resa ut 
från Nya Zeeland. De återvände.  
Fotona är tagna 2007-10-13



Levrenska Gymnasiet (bredvid Hvitfeldtska) 1969 - 1970

Distributionsekonomerna. Bo Andersson högst upp lutande sig mot väggen, jag själv är den ’blonde’ killen överst i mitten.
Bosse var handlingens man. Han klippte mig en gång på Aschebergsgatan. Det var inte helt lyckat. Vi gick över till frisören 
som undrade vilken ’idiot’ som klippt mig. Det gick inte att göra något åt. Det var inget ’nöje’ att konfronteras med klassen.



Göteborgs Universitet 1969 

Min klasskamrat från Levgrenska Mona Malmer övertalade 
mig att läsa vidare på Universitetet.

Första ämnet blev Sociologi. Vi var många. Många 
föreläsningar var förlagda i Aulan i Universitetsbyggnaden
På Vasagatan.

Instutionen höll till på Gamla Holtermanska Sjukhuset.
Många fick sitta på golvet, stolarna räckte inte. Vi hade inga 
skriftliga tentamen. Vi gjorde tentamina muntligt.
Jag har aldrig läst så mycket litteratur som detta år. Det kom 
mycket skrivet om förändringar i samhället t ex ’Upp till 
kamp i Båtskärnäs’. Vi studerade bl a Vägplan 70.
(båda böckerna finns fortfarande i vår bokhylla)

Hösten 1970 blev det Företagsekonomi på Vasagatan.

Fotona är tagna 2007-10-13



Tredje ämnet blev Psykologi. Vi höll till i vid Almedalsvägen mot 
Mölndal. Samtidigt läste Lars-Eric ’Taxen’ Sjöberg (hockeyspelare i 
Frölunda och Svenska Landslaget) samma kurs. 
Vi gjorde ett grupparbete tillsammans.
Efter två års studier hade jag samlat 80 poäng (max).

Hösten 1971 blev jag ansvarig för A-pojkar i Hisingen. Det blev en 
Ungdomsledarutbildningskurs på en vecka i Rocklunda, Västerås.

Studierna gick trögare då mycken tid gick åt till Hockey ledarskapet 
För att dryga ut pengarna jobbade jag som ’blixt’ i Göteborgs Hamn
Blixtbrickan fick jag med hjälp av min fotbollsledare i Högsbotorp 
tillika hamnförman ’Töta’ Magnusson.

Dessa jobb i Göteborgs Hamn var mycket skilda både på uppgift 
och med arbetskamrater. Det var bara att jobba och snacka, nästa
dag hamnade man kanske inte på samma båt. Många levnadsöden
träffade man på. 

Här lärde jag mig mycket om människor. En gång i Lundbyhamnen 
på en styckegodsfartyg till Afrika jobbade jag i luckan ombord 
tillsammans med två ’ordinarie’. Jag längtade till lunch då ’de’
diskuterade så ’vilt’ i någon fråga. Jag trodde nästan de skulle ta 
livet av varandra. Det var hett.
Vid lunchen i ’Asken’ i Lindholmshamnen sitter de bredvid 
varandra och äter lunch. Jag tyckte detta var förvånande.

Jag förstod att vänskap inte förändrades fastän man hade olika 
åsikter i vissa frågor. 

Göteborgs Universitet , Hockey och Hamnen

Fotot är taget 2007-10-06 vid Lundbykajen, hamnens sista kran



1973 gick jag en tvåveckors hockeykurs till Steg 3 tränare  i 
Västerås . Kursledare var Kjell Larsson. 
Vi var förlagda i Rocklundahallen. 
Landslagskapten Kjell Svensson gick också denna kurs. Han måste 
ju ha Steg 3 för att leda Tre Kronor.
Han gick upp tidigt varje morgon och joggade i skogen bakom 
ishallen. I början hängde vi andra med men till slut sprang han 
själv. Han gjorde alltid detta när han var ute på läger och 
turneringar. Han tyckte det var ett bra sätt att samla sig infördagen.

V Frölundaspelarna Lars-Eric Sjöberg och Mats Lindh klädda i 
Twins kostymer besökte kursen. 

Steg 3 Hockeyutbildning 

När jag kom hem  fick jag träna Hisingens VIK´s A-lag med bland 
annat Kjell Adrian (svensk mästare med V Frölunda 1965)
A-laget kom tvåa i Div III Västra efter KBA67.

Nästa gång jag träffade  Lars-Eric Sjöberg var i Tuve Ishall.
Som talangscout bevakade han Juniorlandslagets träning i
Hallen, då fick jag ovanstående visitkort. 



Våren 1974 var jag med och bildade HVIK´s Ungdomssektion samt
Blev dess sekreterare och kassör.

Ordförande var Åke Holmstedt, ledamöt var Ingvar Björkman,
spelarrepresentanter var Rune Bäckman och Bosse Andersson.
I Styrelsen ingick även en från Huvudstyrelsen samt en från 
Föräldraföreningen.

Vi organiserade HVIKs Ungdomssektions Interna Ungdoms-
ledarutbildning på Svanebäcksgatan 43-45. (denna lägenhet hade jag 
fått överta av ’Röde Stens’ flickvän Ann Marie i samband då de flyttade ihop)

Det blev flera egna utbildningar inom Idrotten, Idrottskador, Bättre 
IF och Videoteknikkurs.

Våren 1975 deltog jag i Generalmönstringen av Hockeytalanger i 
Scandinavium under Arne Strömbergs ledning som adminstratör.

Hösten 1975 anställdes jag som Hockeykonsulent hos Göteborgs 
Ishockeyförbund i Frölundaborg. 

Hösten 1978 kom ett brev från Göteborgs Universitet om att jag 
måste avsluta mina studier. Jag slutade på Förbundet till jul.

Våren 1979 läste jag som besatt Psykologi ’Organisation- och 
arbetspsykologisk inriktning’. När det var tentamen hade min 
handledare tyvärr glömt skrivningen hemma i Alingsås så det fick
avklaras muntligt. Det gick bra. Jag kunde utkvittera min fil 
kandidat examen på Göteborgs Universitet 1979.

Jag sökte många jobb på Personalavdelningar men det gällde att
ha Socionomexamen för att komma i fråga.

Fil kandidat på Göteborgs Universitet 1979

Fotot är taget 2005-06-02

Svanebäcksgatan 43-45, 3 trappor 



Det blev att vikariera i skolorna som Idrottslärare från hösten 1975. 
Min första längre vikariat var på Grevegårdsskolan. Jag ersatte 
Mats Lindh som spelade hockey i V Frölunda. Han var borta varje 
vecka beroende på bortamatcherna. I december var det 
träningsläger två veckor innan jul.

Hösten 1981 läste jag Idrottspedagogik på kvällarna i Mölndal på
Lärarhögskolan. En klasskamrat var Ulf Carlsson (idag 
ungdomskonsulent på Göteborgs Fotbollsförbund). Vi gjorde ett arbete 
ihop, vi studerade den frivilliga nykerhetsrörelsen.

Mitt sista vikariat var på Ugglumsskolan i Partille hösten 1983.
Det blev 9 terminer inom skolan innan alla ’obehöriga’ kastades ut.

Våren 1984 fanns inga Gymnastiklärartjänster lediga. Alla 
obehöriga fick finna nya jobb.

Min handledare på Arbetsförmedlingen fann en datakurs i Cobol 
Programmering vid Svingeln. Den var på ett år med hälften av tiden 
som praktik.
Min praktik skulle jag göra i Mölndal men en klasskamrat skulle till 
ESAB. Hon besökte ESAB en söndag och fann att företaget låg 
långt från bussförbindelser och affärer (stan). Vi bytte med 
varandra.

ESAB passade mig bättre. Vi bodde sedan 1974 på Standargatan i 
Majorna. Med vår Volvo 343:a körde jag barnen till först Dagis vid 
Järnbrotts Kyrka där min August (född 81) lämnades och därefter 
gick färden till Bräcke på Hisingen och till barnens morföräldrar 
Elsa och Gustaf med Amanda (född 83). 
ESAB låg sedan inte så långt bort vid Lundby Brandstation, 
Herkulesgatan.

Våren 1985 i februari blev jag anställd på ESAB genom Lars ’Bysse’ 
Byström på Dataavdelningen.

Administrativ databehandlingskurs våren 1984

Fotot är taget 2007-07-29

Svanebäcksgatan 43-45, 3 trappor 


