
Notera den lediga stilen! Ka-

vaj och fluga hos Maja och 

Torsten på Askim. Det var 

nog någon sorts kalas... 

Är det här brottarna klär 

om? Knappast! I badrummet 

på Guldheden... 

Eftertänksam och  

filosofisk... 

 
- Har ni hört den om 

en tysk, en norsk 

och en Bellman då? 

My name is 

Fridén - Jan 

Fridén! 



Farmor hette  Elin och var född 

1889. Jösses så gammal! 

Bertil var en rolig och snäll farbror. Min 

första moped fick jag låna av honom en 

sommar! 

Här farmor och hennes 

syster Kristin som var 

född redan 1879! 

Här hänger 

jag! 



Farbror Bertil var lite speciell. Han köpte prylar på Auktionskammaren. 

Mycket i hans hus kom därifrån. Bland annat hade han köpt in en massa 

prylar från SJ, så en del av huset såg ut som en järnvägsvagn... 

Vad är detta för atlet? Tränings-

brallorna går ju ändå upp i arm-

hålan... 

Här är jag och 

farsan! 

Här är jag och 

morsan! 

1959 



Ibland blev man uppklädd i fåniga klä-

der och skulle se ut som en liten far-

bror. Här på Torsten och Majas bal-

kong!  Vita huset till vänster är Nils-

sons Speceriaffär nedanför Åsen! Jag 

hår fått en fånig ”vinneleka” som mat-

char den löjliga flugan. På sommaren 

var jag en ”kritskalle” med ljust hår! 

Killen till vänster hette Ove (tror att han fortfarande 

har blöjor! Hihi…) Tjejen i mitten är Marita. 

Här är 

jag! 

Här har Naemi och Eric kommit 

på besök till Åsen på Askim. Men 

min mormor och morfar! 



Här är det någon sorts kalas på Askim 

uppe på Åsen. Ivan spelar dragspel. I 

bakgrunden ladan som också hade ett 

bostadsrum där syskonen Erik och Annie 

bodde. 

Man åkte rälsbuss från Linnéplatsen till Askim! 

Här har jag fått tag i morsans hatt! 

Och jag har kanske inte märkt att Ma-

rita smugit fram bakom mig. Det var 

min bästa vän, men när någon reta-

des om att det var min fästmö rod-

nade jag och ville inte kännas vid nå-

got sådant! 

Här är 

jag! 



Till vänster sitter Marianne (Ivans fästmö) 

och därefter Hjördis och Annie. På kortsi-

dan hyresvärdinnan Alice. Till höger morfar 

och mormor. 

Här tar tanter  på Åsen en svängom. 

Och ”greven” i vit skjorta och vita do-

jor är Erland… Ivan spelar på sitt 

dragspel. 

Var fan är jag? 

Leker med Marita 

kanske... 



Morfar och Eric körde sitt 

race i kostym och hatt! 

Även mitt i sommaren. 

 

Och damerna i som-

marklänningar! 

 

Snits och stil skulle det 

vara! 

Nenna och Putte (Naemin och Eric) hade ju 

vänner i Båstad och dit fick man ibland åka 

med. 

Skitkul för en liten gosse som hellre hade 

kastat koskit  och skjutit luftgevär på 

Askim. 

Och här 

! 

Här är 

jag! 



Detta ser väl oerhört lustbetonat ut för en 

kille på 7 år? 

- Bläääääää! 

Farsan samt mormor och morfar. 

Här är 

jag! 

Och här är man ut-

klädd till en liten 

farbror igen. Nu är 

det dock i Göteborg 

- Botaniska eller 

Palmhuset... 

Jodå, man skulle se 

ut så här! 



Här river man av  sitt  7-årskalas på Dr Westrings gata 16! Har tydligen druckit för myck-

et Pommac och skrålar… Tjejen är Bibbi, sedan Anders, därefter Lille-Jan. Och Kaj tit-

tar fram. Andre och Lars till höger! 

Här sitter vi i stora rummet; Bibbi, Lille-Jan 

och yours truly! Nära julen 1958! 

Här är 

jag! 



Morsan och jag vid kaffe-

bordet! Det var innan TV 

fanns! 

Här är jag! 

Kul som attan… Jag kan 

nog se lite trumpen ut 

ibland! 

Här är jag, Lille-Jan 

och Bertil. Det var 

många som trodde 

att jag och Bertil 

var bröder! 





Jag vill ha en stora- 

syster som heter Siw 

Malmquist... 



Faster Lenas dop 

1962! Skitkul! 

Farmor 75 bast... 



Här är jag! 

Sten, Oscar, Bertil, Nils, Filip, Rut, Elin och Ingrid 

Kolla in smäcken! 



Här är jag! 

Här är jag… igen! 



Kolla in - 

hängslen! 

Här är jag…  

slutligen! 

 

Hej hopp! 


