Här kommer en krönika ifrån min ungdom och hur jag hamnade i Vemhån.
Jag kom till Vemhån vid två års ålder, föddes i Sveg men hamnade först i Stockholm
på St. Lovisas sjukhus och sedan på St. Görans sjukhus. Min sjukdom var orent blod.
(Det får ni forska vidare på själva).
Min mor Anna gick bort när jag var ett år. Min far var ensam och han kunde inte ta
hand om mig när jag var färdigbehandlad. Det blev Ida, min fars syster, och Olle i
Hån som tog hand om mig. Efterkontrollen fram tills jag blev 13 år sköttes av doktor
Vallman.
Min relation till min far blev skit när han skaffade sig Ellen från Norge, trots att jag
har norskt påbrå, då min morfar var från Trondheim, så lite norskt blod finns i
kroppen.
Det hände flera gånger att vi blev utjagade i Herrö när Ida, Olle och jag var där. Även
när jag kom dit ensam. Som tur hade vi bekanta i Herrö som hjälpte mig. Tyvärr så
vågade pappa inte försvara oss för norskEllen. Men det blev folk av mig ändå.
En olycka som kunde ha gått riktigt illa var när jag och Krister Olofsson var på
Gottfrid Östlings tomma höskulle och lekte. Jag gick baklänges och
uppmärksammade inte luckan i golvet där höet kastades ned utan jag föll baklänges
mot golvet vilket kunnat bli min död men som tur var låg det en cementsäck just där
jag landade och den var, som tur var, inte hård utan mjuk, vilket räddade mitt liv. Det
hr hänt många incidenter i mitt liv men den här tror jag var den tuffaste. Livet gick
vidare.
Det blev skogen och första motorsågen, slåtterdräng på sommaren osv. När jag var
15 år blev det Västerås och riksyrkesskolan och utbildning till verkstadsmekaniker
men var för ung för att få jobb på ASEA.
Flyttade hem till Hån. Fick sedan jobb i Bräcke på TICA kranar. Tog körkort. En dag
ringde Yngve Persson, Hån, och ville att vi skulle bilda ett band och börja spela, så
jag flyttade hem igen, fick jobb på Anderssons Ekipering i Sveg och vi startade
Hundings. Så var showen igång och roligt hade vi!
1968 kom jag in på fotoskolan i Stockholm, där jag gick i tre år och då fick Cattings
ta över. Tog även taxikort under studietiden. Sedan fick jag jobb på Arkitektkopia i
Stockholm, där jag jobbade i 25 år. Byggde ytterradhus och två fritidshus, blev far till
två barn, Malin och Marcus. Kärleken tog slut 1995. Mars 96 flyttade jag till Lund
och träffade Mona och har det JÄTTEBRA! Vi kommer till Hån efter midsommar.
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