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Vi har fått Lidköpingsbygdens jultidning i present, vilket i för sig gladde mig mycket 
(lokalpatriot i förskingringen). Där fanns en artikel om Karl och Hanna Wallgren som 
genast förde mig tillbaka till min egen barndomsmiljö, som var granne med dem.

Min morfar och mormor byggde år 1904 byggde ett hus i backen ovanför Wallgrens, 
men ägorna gränsade intill varandra, skiljdes åt av en rad körsbärsträd. Eftersom min
mor blev änka då jag var ett år bara kom vi att bosätta oss hos dem och jag har vuxit 
upp som nära granne och burit nekar på farbror Wallgrens gärde många gånger. Det 
var ju så att grannsämjan var sådan att alla hjälptes åt i skördetiden. Min morfar hette
Janne Eriksson och han var snickare ibland kallades han byggmästare eftersom han 
hade några gubbar med sig. Han byggde bl.a. missionshuset dit Wallgrens gick så 
troget. Vårt ställe hette Hagaberg. 

Det är som ni säger att våra hjärnor är underbara då det gäller att minnas 
barndomen. I dag såg jag ett barndomsminne som på en filmduk. 
Jag kommer inte ihåg vilket år tant Hanna dog, men händelserna omkring minns jag 
desto tydligare. Det var så att tant Hanna hade fallit och slagit sig ganska illa och 
blivit liggande. Farbror trodde att Gud var deras bästa läkare och han hade fått 
bönesvar att tant Hanna skulle bli bra. Men det blev inte så och hon låg där hjälplös i 
sin säng i det stora rummet med järnspisen, som måste matas med ved hela långa 
kalla dagen. Jag var bara en liten flicka men fick ändå ansvarsfulla arbetet att hålla 
eld i spisen och se till att den sjuka hade det bra. Jag minns hur ängslig jag var för att
skräpa ner runt spisen. Tant Hannas golv var alltid så renskurat och mattlängderna 
låg i raka fina rader från vägg till vägg. Hon orkade inte tala så mycket så dagen blev 
så lång. På kvällen kom min moster Hedvig för att stanna över natten och efter 
någon dag gick tant Hanna stilla in i Guds vila. 
Farbror Wallgren bad om hjälp att ordna mat och kaffe vid begravningen. Det ansågs
att det var mer lätthanterligt att baka brödet på Hagaberg. Kvällen före begravningen 
bar vi ner allt begravningsbrödet i korgar. Det var klart månsken den kvällen. Min 
moster hade vitt förkläde och en ljus kofta på sig. Ett gäng pojkar kom vägen förbi ” I 
sá va tösta pôjka för käringa â dö,”sa en. ”Å titta där går ho,” sa en annan. Min 
moster försvann in i skuggan och pojkarna sprang vettskrämda upp till Sintralia. Än 
idag talas det om hur det spökade till hos Wallgrens när Hanna var dö.

Att farbror Wallgens idoga gärningar på de magra åkrarna nu blivit idrottsplan kanske
han skulle ha föredragit. Möjligen! Men inte att de kalhuggit vår vackra skog. Jag 
råkade vara hemma när avverkningen skedde. När jag fick höra motorsågen rusade 
jag ned i skogen. Förtvivlad. Det var försommar med skogen full av ungar i träden 
och på marken. Träden mejades ned, en bandtraktor plöjde sönder alla våra ljuvliga 
stigar, den sammetslena mossan, våra murkel- och smultronställen. Stigen som jag 
som barn vandrat över till  Wallgren, gärde över ståtlar, genom skogen, genom 
bergsbrottet, genom mossen ned till skolan i Hökastan. Stigen var på någon dag 
totalt borta. Stora grenar och uppriven jord gjorde vägen oframkomlig. Slöjdlärare 
Gustav Andersson som bodde i stugan i Ugglehagen och som nästan varje dag 
hälsade på hos oss hjälpte oss att röja väg. 



Ni har ju fått en underbar utsikt, sa de som bar ansvaret för vandaliseringen. Jo, 
numera ser vi Kinneviken, Kålland och Kållandsö över till Dalbosjön och Dalsland. 
Men vi har förlorat något oersättligt. De ljuvligaste barndomsstigar någon har haft. 
Det är svårt att hitta Wallgrens vessel bland bråten, men den finns där och 
orkidéerna har överlevt i mossen. Skogsbolaget som åstadkom skövlingen var från 
Värmland, de bara utförde ett jobb, inte såg de annat än träd som skulle fällas. 

Jag har också minnen från Radden och gumman som bodde där Kristinh inte 
”Kveksonsá”. Kvickssons hade varit kyrkostöt och de bodde i ena delen av stugan. 
När Kvicksson hade blivit änka skickade mamma mig varje vecka med bakebröd och 
en flaska mjölk och något annat ätbart. Ibland soppa eller ”ölsupa”. Jag har en 
gammal smörask av glas med lock till minne av henne. Jag fick den vid något tillfälle 
som present när jag vadat till knäna  i snö utefter stengärdsgården bort till Radden 
med en vetekaka och en flaska mjölk. Kristin har en brorsdotter i Götene, som jag är 
sommargranne med då hon äger Fridhem, som var hennes föräldrahem. Kamrer 
Svensson är sonson till Kristin, hela denna släkten är lika förnöjsamma som deras 
anmoder. 

Jag är numera, genom arv ägare till Hagaberg och brukar vistas där så stor del av 
året som det är möjligt. Vi drömde nog om att flytta dit för gott när min man blev 
pensionär. Men Medelplana är nu bara bebott av sommarfolk och godsägare. 
Handelsbodarna är nedlagda och den naturliga grannsämjan och hjälpsamheten har 
försvunnit. Vi strävar att hålla backarna fria från sly. Få ”turister” hittar till vår backe 
och nu tågar blåsippan och gullvivan ända fram till husväggen. Vi har en bit öppen 
jord som är utarrenderad. Jag är noga med det, vi vet inte vad framtiden har i sitt 
sköte, kanske våra barnbarn som är femte generationen på backen kommer att vara 
tacksamma för en potatisåker en gång i framtiden. 
Jag har många roliga minnen från allt, språkstunden med farbror Wallgren och hans 
sätt att odla sin jord. Kanske vi stöter på varandra en vacker sommardag på vårt 
blommande berg och kan odla gemensamma minnen.
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