
Livet på St. Salen skrivet av Märta Persson född 1910, dotter till Karl och Anna 
Persson de sista brukarna på St. Salen 

St. Salen var avstyckat från Lillegården i Medelplana socken och omfattade hektar 
åker och hektar skog och ängsmark. 
I vårt vardagsspråk talades det alltid om de olika delarna åkrarna och ängarna hade 
var sitt namn. Det var Långelyckan, Ängen, Backen, Gubbelyckan, Hagen, Svea, 
Skogen,  Mosse, Gärdet bakom lágården. I skogen betade korna och i Hagen 
rastades hästen, som hette Kaspern, och som var en lugn snäll trogen trotjänare och 
som blev mycket gammal av var av nordsvensk ras. Ägorna sträckte från ängen bort 
till sockengränsen Medelplana - Österplana.  Gården bestod av ett boningshus, 
omfattande från början ett kök och skafferi samt ett stort rum som sträckte sig över 
hela husets ena gavel och en så kallad kammare. Detta boningshus beboddes av 
farfar Peter Pettersson och farmor Maria och sönerna Johan och Karl. Då far och mor 
skulle ingå äktenskap och bosätta sig i Salen, byggdes huset om och till. Ett kök och 
ett mindre rum och det stora rummet delades av till ett mindre, som blev sovrum och 
ett litet större som blev så kallat finrum och detta är den sista utformningen av 
bostadshuset. 
I tillbyggnaden bodde sedan farfar och farmor samt farbror Johan och i den 
omändrade delen bodde far och mor och som blev vårt föräldrahem.  

Ängen, var en äng där korna betade på hösten när betet i skogen ansågs vara för 
dåligt. Men först hade gräset skördats till hö en gång på sommaren. Far slog gräset 
för hand med lie och mor och vi fick hjälpa till att räfsa. Höet eller gräset skulle ligga 
och torka efter det slagits, det skulle vändas en gång vilket skedde med tjuga ibland, 
ibland samlandes det samman i stackar för ytterligare torkning. Om sommaren var 
torr så torkades höet på sin skår, som det sades, varefter det räfsades samman och 
kördes i n i eller på hö-rännet (hökullen), beläget över kostallet. På våren skulle 
denna äng och alla gräsmarker, röjas, räfsas, renas från kvistar och skräp som 
kommit till under vintern för att det skulle gå lättare att skörda.  

 Backen, där betade fåren som i regel hölls med två tackor och tre till fyra lamm. 
Lammen slaktades i vanligtvis på hösten. Ibland fanns där också en lånad bagge. En 
gång var jag med mor till ett ställe, Blomberg (på Skagen Österplana) där vi hämtade 
en bagge till låns.  

 Långe-lyckan, Gubbelyckan och Gärdet bakom la´gården var åkrar, öppen jord. I 
Svea var även några mindre åkrar och där var även viss del äng, där gräset likaledes 
skördades till hö. I Mossen skördades gräset också, men där var mycket vattenrikt 
och det växte mest alar och ängsull och vissa orkidéer. 

 I skogen hämtades bränsle för vinterbehov och virke för snickeriarbeten. Under en 
tid på vintern avverkades skog, även andra träd togs ner såsom ekar och askar som 
sedan blev virke efter behov. Farbror Johan och far hjälptes åt, Johan fick var med 
och dela ved och virke för sin familjs behov och snickeriarbeten efter det att han 
bildat eget hem. Veden höggs upp och lades i travar på tork. Stockar sågades till 



plank och bräder, ibland hyvlade man spån.  
Virkes-såg, spånhyvel, tröskverk, harpa och gräpkvarn fanns på gården och drevs 
med en fotogenmotor i ett särskilt litet motorhus.  

Så länge fåren fanns på gården skulle det brytas löv till vinterfoder åt fåren. Så länge 
farfar orkade och var vid god hälsa vilket han var tills han var in på sina 90 år skötte 
han detta, han utförde även beskärningen. Det var med askar och aspar man tog 
lövet från men även ekarna fick släppa till en del. Lövet skars i ca 1 m långa kvistar 
med en därför särskild avsedd hack, som Per säkerligen själv tillverkat, detta bands 
sedan ihop till kärvar och ställdes att torka. 
 Fåren uppskattade mest asplövet sedan på vintern och lövet var ett välkommet 
tillskott som foder. Det knaprade så välbehagligt, aptitligt på de torra löven. Fåren var 
för oss gulliga, ulliga lekkamrater. Alltid fromma som lam. Vid ett tillfälle kom några 
kvinnor förbli i Salen för att gå upp på Kullen och plocka bär. En av kvinnorna ”Dårka-
Tilda” som då bodde i St. Skedeslid hade med sig en hund. Fåren som gick över 
vägen uppe på Backen blev skrämda av hunden.  Hunden som inte tyckte om fåren 
utan anföll dem och de blev alldeles förskräckta, ett lamm fastnade i gärdesgården. 
Då blev jag så arg på Tilda så jag sprang fram till henne och grälade på henne. Det 
kunde hon aldrig glömma, vi har talat om detta senare.  

Om St. Salens tillkomst berättade farfar ofta och när vi ville höra. Det var farfars far 
Petter Olofsson som hade byggt sista boningshuset och övriga hus i Salen med 
inflyttning 1814. Över detta hade han huggit ut en minnessten som han murat in över 
öppna spisen med inskriptionen och utseende. 

 
P O S – C A D 
Anno 1814  

 

Vilket betyder Petter Olofsson och Catarina (Kajsa) Andersdotter. Stenen hade 
sedan flyttats vid ombyggnaden av boningshuset till spiselmuren i köket nere vid 
golvet. Enligt vad farfar berättade skulle allra första huset i Salen stått nere i kanten 
av ”Gubbelyckan”,  där fanns några stenar och rester av snöbärsbuskar och 
syrenenbuskar.  Någon Torsten Fast, vill påstå att der allra första huset i Salen var 
snickarstugan, som flyttats från sin första plats och ställts i ordning till snickarverkstad 
vid sista boplatsen, det kan mycket väl tänkas. Torstens farmor kände säkert till hur 
där varit. I detta hus som var ganska stort hade också inretts en tvättstuga som då 
hette brygghus.  Där var en kraftig mur med inmurad tvättgryta av koppar, en stor 
vind där virke förvarades och ett litet rum, kammare. Brygghus var vanlig benämning, 
där fanns stora såar-kar, ett var avsett för tvätt (och var högt och smalt) att laka i,  
vilket var de stora tvättarnas behandling. Hur detta tillgick är en särskild historia och 
var allmän behandling av tvätt ändra fram till början av 1930-talet.  
Det andra karet var lågt och vitt i omkrets, hade använts vid bryggning av öl. Det 
växte humle på gården och hade varit vanligt så läng det var tillåtet. Farmor hade 



haft gott handlag för att brygga öl. Torsten Fast vill även påstå att Lilla Salen, som 
ligger en bit ovanför St. Salen varit det första bosättningen på Salen, men så 
berättade aldrig farfar utan han talade alltid om att där varit en annan släktfamiljs 
boställe och såsom torp under Kullatorp = Lilla Salen. 

På tal om tvätt så var det alltid stor sådan höst och vår, då var mormor alltid hos oss 
och hjälpte till samt ”Stöta-Mari”, hon var den verkliga tvätterskan Marie gick allmänt 
och hjälpte till vid de stora ”laken” i gårdarna. Detta pågick i minst två dagar. Mari 
kom på morgonen och var kvar till sena kvällen, varefter hon gick hem till sin stuga 
”Gatan”  i Medelplana, för att återkomma nästa morgon, då tvätten skulle sköljas 
genom klappning. Då hade far alltid gjort i ordning ett lämpligt sköljställe, det var att 
passa på där det fanns vatten, helst rinnande.  Vi hade en källa nere i Hagen varifrån 
han ledde vattnet i en ränna till en ho. Kläderna doppades i  en ho och sedan 
klappades de med ett klappträ på en stol som kallades sköljestol. Ibland gjorde far 
denna sköljeanordning nere i Hissningsgårdsskog, där källan till Korsbäcken rann ut 
ur berget, detta var nedanför Salens äng. Här var ett underbart friskt och klart vatten 
direkt ur berget.  
Då torkan blev svår och vattnet sinade i de brunnar som fanns på Salen hämtade vi 
vatten i Hissingsgårdskog. Far fick då hämta vatten i två stora såar-kar som han 
ställde på en s.k. ”drög” släde med oskodda trämedar och som han spände hästen 
för. En såkar var avsedd till hushållsvatten och en till djuren, han kunde endast ha en 
såå åt gången på drögen, vilket innebar att han fick hämta vatten många gånger. Det 
hände även på vintern att vattnet i brunnarna frös bort. Då frös vattnet i karen också, 
det var ganska mycket is i ämbaren ibland då de sattes till korna och hästen Kasper.  

 

 


