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Det var en gång, så börjar alla vackra sagor och så börjar även denna, trots att det är 
en sannsaga. Sannsaga efter vad föräldrar och andra släktingar m.fl. har berättat om 
och för föremålet ifråga och som jag minns själv. 
 
Det föddes ett litet flickebarn en söndagsmorgon mellan klockan fem och halv sex 
den 17 juli 1910 i hemmet St. Salen. Ett hemman beläget invid näst sista trappsteget 
på Kinnekulles högsta topp. Flickebarnet var mycket svagt, det var frågan om det 
skulle få leva eller inte. Barnet gav inte ifrån sig ett ljud vid födelsen och hade 
navelsträngen om halsen. Men på huvudet fanns en segerhuva, ett slags hinna (som 
en del barn kan födas med) som på den tiden kallades så då barn föddes med sådan 
hinna.  
Den snälla barnmorskan Judit Lexén tog flickebarnet i sina kraftiga händer, tog ett 
stadigt tag om barnets fötter, vände det upp och ner. Gav barnet några kraftiga, 
klatschiga slag i stjärten och se då blev det ett hejdundrande liv i den lilla svaga 
varelsen, då började hon skrika. 
Mor låg där tveksam värre om barnet skulle komma till liv eller inte. Men då hon 
hörde skriken släppte ångesten och hon var glad över sitt första barns födelse. 
 
Det var som sagt söndagsmorgon, i Medelplana fanns en intresseförening, sjukkassa 
eller begravningskassa denna hade gökotta på slätten ovanför Salen. Far var 
medlem i denna förening som kallade sig Medelplana hundramannaförening Det fick 
således inte vara fler anslutna medlemmar än hundra manliga personer. Gökottan 
hölls den här morgonen och kaffe skulle kokas i vårt kök, vilket också skedde. Det 
blev det så småningom ösregn och de fick hålla till på vår loge. Hanna på 
Glasbacken mors kusin, var med och koka kaffe och mer som hörde till. 
 
Flickebarnets svaghet bestod dock och det var till och med tal om nöddop, men blev 
inte av. Men vid tre veckors ålder döptes barnet, så lite bråttom var det väl ändå med 
detta. Detta var den 7 augusti 1910 och prästen som döpte hette Per Beronius 
vikarie i Medelplana. Flickan döptes till Märta Kristina, namnet Ingrid lär också varit 
på förslag från far. Mor tycket att nu skulle alla flickor heta Ingrid bara för att Sverige 
fått en prinsessa som blivit kallad Ingrid, far gav troligen efter för mor.  Ja, tiden gick 
och barnet började växa till sig och arta sig som för barn är naturligt. 
 
Anna Pettersson född Dumin också mors kusin, har berättat att då jag skulle fylla 1 
år, gick hon och Hanna på natten tidiga morgonen upp till Salen. Verandan 
dekorerades med en krans av blommor, blad och kvistar, det var ju sommar. När 
dekorationen var klar vände de sedan om till Medelplana utan att ge sig till känna. 
Allt detta för överraska mor och far,  när de kom ut på morgonen.  
När flickan var tre år skulle hon få ett litet syskon och den lilla flickan här omtalad var 
jag, ego. Jag minns dock inget av denna födelse, men mor har berättat att detta barn 
var dödfött. Förlossningen mycket svår och det var fråga också om mors liv denna 
gång. Den barnmorskan Judit Lexén senare gift till Aronsson, var mycket skicklig och 
med fars, farfar och farmors hjälp avlöpte det hela till allas lättnad. Men flickebarnet 
var som sagt inte vid liv. Jag minns en liten vit kista. Jag har som en dröm att far 
snickrade ihop den här kistan i snickarboden och jag stod och såg på, var frågvis och 
nyfiken på vad detta skulle bli. Var mor beredd på att barnet var dött? Han måste ju 



ha tillverkat kistan i förväg då barnet föddes den 10 augusti 1913 och jordfästes 
redan den 11 augusti. Jag minns då far tog den här lilla vita kistan under armen och 
vandrade iväg ner till Medelplana för jordfästningen. Sedan har berättats att hon 
begravdes tillsammans med en man från Råbäck eller Rustsäter som hette Fyhr. 
Hans hustru, änkan Greta minns jag och hon bodde i den lilla låga gråa stugan vid 
Strömsholm, hon hade ett rum där och mor brukade titta till in till henne ibland då hon 
var till affären i Råbäck, även jag var med ibland. Flickan skulle ha hetat Karin.  
 
Sedan minns jag inte så mycket av hur det var hemma under en tid, men jag minns 
farmor som var mycket nedbruten av reumatism och med snedkrökt rygg hon gick 
med två käppar. Något litet minns jag av farbror Johan från den tiden, han bodde 
hemma hos farfars men låg ute mycket för snickeri och byggnadsarbeten. Jag var 
som liten mycket fästad vid honom, han lekte och ”sjåsade” med mig, på det sätt som 
barn i regel tycker om. Mor var lite reserverad inför det här och ansåg att jag blev 
bortskämd. Kan hända! . Från denna tid har jag inga minnesbilder av farfar och inte 
heller så mycket av far. 
 
När det sedan gått en tid fram till i december 1914 var det dags att jag åter skulle få 
ett syskon. Jag minns denna morgon mycket väl, som också var en söndagsmorgon. 
Jag väcktes av att mor var uppe och bäddade i morfars säng. Jag frågade henne: 
”Varför bäddar du sådär nu” Mor svarade: ”Du ska gå opp, klä på dig lite och gå in till 
farmor”. Jag gjorde så och kröp ner i sängen hos farmor. Så fick jag höra så 
”konstiga ljud” och sade till farmor: ”Det kacklar ju änna som ena höna”.  
Så småningom var väl allt över och jag fick gå in till oss igen. Då kommer jag så väl 
ihåg mormor som låg på knä vid en träbalja på köksgolvet, vid spisen och badade ett 
litet ”underverk”. Jag måtte blivit mycket betänksam och fundersam då jag sade: 
”Käre barn, han ä ju inte större än vi kan läggan i en galosch.”. Det var min bror 
sedermera Nils och detta var den 13 december 1914.  När jag nu tänker härpå ser 
jag mor sitta på en pall och ha det lilla knytet i sitt knä för att sköta om honom och 
som man då sade och gjorde, lånade honom, bindande till ett litet paket. Det var den 
tidens sed. Jag minns den underliga doften av salvor och svampar som han tvättades 
med. Hur detta gjorde ett starkt intryck på flickan, jag. 
 
Han föddes den 13 december och den 18 januari 1915 döptes han till Nils Gunnar i 
hemmet på St. Salen av kyrkoherde David Sandén. Jag minns att vi hade många 
främmande och att kyrkoherden lekte med mig, så jag sa till honom: ” Att om Du 
visste va farbror Johan är skälmaktig mä mej”. Han talade med far å mor om var jag 
skulle gå i skolan, i Eriksberg dit vi egentligen borde höra, eller Posseska skolan i 
Hellekis. Far och mor ville helst det senare förslaget, då det inte var så långt till 
skolkamraterna, nämligen Lukastorp – Lillekullen. De hade nämligen också en flicka 
som skulle börja skolan samtidigt med mig, Ingrid hette hon. 
Min åsikt om tilltänkt skolgång var troligen en helt annan för min kommentar blev att: 
”Jag går aldrig till skolan förrän Nils blir stor”! ”Ska han bär dig på ryggen då” blev 
kyrkoherdens svar. 
 
Ja, så gick det fram till den 1 mars 1915 då avled farmor. Jag minns hennes ansikte i 
sängen hos farfars efter att hon slutat, mor öppnade dörren och jag fick titta in.  Sen 
kom begravningen och det var rysligt kallt och mycket snö. Släktingarna från stan 
(Lidköping, Skällösa, Kållands Åsaka) var med och jag ser än idag alla dessa 
svartklädda människor, när de kom fram bakom moderhusets knut, på väg hem från 



kyrkogården. Mor var av förklarliga skäl inte med till kyrkogården, vi var ju små och 
Nils bara två månader. 
  
I augusti 1914 närmare bestämt den 1:e augusti ingick farbror Johan äktenskap och 
det var kyrkbröllop i Medelplana kyrka. Jag minns inte om farmor var med på detta 
bröllop men farfar var med. Jag var tärna kan tänkas till marskalk hade jag Henning 
Larsson fr. Skattegården i Västerplana, honom var bruden faster Ellen moster till. 
Mor instruerade mig hur jag skull gå, ”Gå nu efter faster Ellen och stanna när hon 
stannar”. Var vi sedan stod i kyrkan minns jag inte. 
Mor hade ändrat och gjort i ordning min dopklänning med band och rosetter så att jag 
kunde ha den som tärnklänning. Jag minns att jag var väldigt fin, med brodyr å 
underklänning som hängde lite under. 
Bröllopet hölls i deras nya hem Skoglund, som farbror Johan själv byggt av virke från 
skogen på Salen. Far Johan och farfar med vår häst Kasper tog ner skog, sågade till 
plank och bräder, farbror körde sedan på släde med hästen detta ner till Skogslund, 
han körde även hela stockar ner till bygget så jag undrar om huset är ett 
stockvirkeshus? 
 
När Nils var ca 3 år inträffade en händelse som på sätt och vis var en 
olyckshändelse. Det var på sommaren och far höll på att slå gräs med lie i 
trädgården. Mor kom ut och ropade till honom att vara aktsam så att inte pojken Nils 
kommer före lien. Far var införstådd med detta och svarade att han skulle akta och 
se sig för. Men mor som hade storbak på gång hade inte väl hunnit stänga dörren 
förrän det hände, Nils sprang framför lien och far skar honom i benet strax ovanför 
ankeln. Då hade världen hunnit mig, det blödde och jag ville svimma. Mor och far 
slutade med allt arbete, sadlade hästen Kasper och for iväg till fröken Leksell i 
Kråkebo, som då skulle sköta om Nils skada. Jag kan än i dag se dem när de åkte 
iväg. Jag var utom mig av sorg och grät och skrek och ropade: ”Min lille bror, min lille 
bror”. Farfar tog hand om degen som mor gjort. Han knådade och bakade ut till 
brödkakor, eldade upp den store bakugnen som var inmurad i köket och gräddade 
sedan bröden där, han var då 83 år gammal. Frisk och pigg som en ”ungdom”. 
Jag däremot var alldeles slut, jag låg på soffan i sovrummet och tittade på farfar, grät 
och skämdes för detta inför honom. När farfar plockade brödkakorna från brödhyllan 
till ugnen flyttade jag mig allteftersom och lade mig på golvet. När han var vid hyllan 
lade jag mig på soffan, när han var vid ugnen la´ jag mig på golvet igen, allt i tro att 
han inte skulle se mej och hur ledsen jag var. Jag fick så ont i huvudet efter det här. 
Nils sår läkte fint, han hade fått sublimat av Lexén att tvätta såret med och det var 
väldigt viktigt. Sublimaten låste far in i ett litet skåp i sin byrå. 
 
En söndag skulle det bli någon slags hembygdsfest i ”Kockaskogen”. Jag tror det var 
en förening som kallade sig Medelplana teaterförening, som stod som anordnare, 
arrangörer. Den här festen skulle vi gå till, det skulle bli teater bl.a. 
 
Jag hade en period minns jag, då jag inte ville hälsa på folk, niga och vara fin flicka. 
Så en dag före den här festen, tog mor mej i ”upptuktelse” hon låg på knä och 
skurade köksgolvet, det var ju trägolv, då hon sa till mig att: ”Hälsar du nu inte 
ordentligt och niger fint, då kommer polisen och tar dej med sig”!.Ja, söndagen kom, 
och vi gick till den här festen. Jag hade en så fin hatt kommer jag ihåg, vit halm eller 
stråhatt med stort brätte runt om och ett svart band om, som det stod Sverige på och 
med ändar som hängde ner på ryggen. Å vad jag var stolt för denna hatt som mor 



hade köpt åt mig i stan. Jag hade en ljusblå smårutig klänning med sjömanskrage på 
som mor sytt.  Efter en stund kom Albert och Valda Fingal bekanta till far och mor 
och nu var stunden kommen, nu kom jag ihåg mors polis. Jag neg så klänningen gick 
till marken och jag fick beröm av mor när vi kom hem, så skulle det vara. Teatern 
handlade om vikingarna, i minnet ser jag deras dräkter, sköldar, hjälmar och sablar 
mm och hur de sprang mellan smågranarna där i Kockaskogen. 
 
Jag var inte så gammal heller när mor skickade iväg mig till Kulladal, till ”Fasta-Maja” 
som hon kallades, för att hämta ägg i en liten korg som kallades för förningskorg. 
Vilket betydde att när man var bortbjuden till någon skulle man alltid ha förning med 
sej, det kunde vara någon eller några kakor eller något annat gott. På korgen stod 
skrivet ”Litet men gott”. Var det något av vår tids knytkalas mån tro? 
 
I Kullatorp bodde då Johannes och Stina som i dagligt tal kallades Klacka-Johannes 
och Klacka-Stina, de var syskon. Johannes var ofta hemma hos oss, Stina mera 
sällan. De hade eller höll getter och ibland hade de in dem i stuga, där var då en 
ohygglig ”doft” stank från dessa getter. Johannes hade ibland någon av dem hos sig i 
sin soffa eller bädd. Det tyckte jag var någonting förskräckligt, jag var nästa rädd när 
jag såg det, men ja var inte rädd för getterna. En gång gick jag förbi där vid Kullatorp 
och då var Stina ute bakom knuten och hade kjolarna uppe, då skämdes jag, jag 
förstod vad hon gjorde, men jag tycket hon kunde gömt sig lite bättre! En gång fick 
jag en utsliten kaffekittel i blå emalj av Stina, den använde jag sedan i mina lekar.  
 
Detta måste vart under första världskriget, far och farfar var ju även smeder och 
skulle därför ha kol till sin smideshärd. Smedjan var ganska stor med en stor bälg 
som de pumpade för hand med en stor härd. Kol måste de ha och därför beslutade 
de sig för att göra träkol. Farfar var den som styrde med det hela, det höggs kolved 
och milan byggdes upp i det vi kallade för hagen. Farfar lade upp milan, han tände 
den och sedan turades han och far om att hålla vakt,  jag minns hur far gick upp om 
natten för att se till milan. Kol blev det, men de blev inte riktigt belåtna för det var ju 
inte som stenkol minsann. I samband med detta här farfar dikten ”Den lilla 
kolargossen” för mig. Han hade den i Folkskolans läsebok, kanske den första som 
gavs ut, som han hade kvar sen han gick ur skolan. Han hade gått i den 
Lancasterska skolan i Posseska skolan. Boken var mycket gammal även dikten m 
”Bonden Pavo” stod i den.  
 
Farfar läste alltid morgonbön, aftonbön och när han inte längre kände att han orkade 
gå till kyrkan, varje söndag och högmässa läste han igenom hela högmässan. Hela 
ritualen från början till slut med text, psalmer och allt som hörde till söndagen ifråga. 
Jag satt gärna bredvid honom på soffan och lyssnade, han läste trögt hela tiden, så 
jag lärde mig för det första läsa den gamla stilen och sedan allt det andra. Jag deltog 
helt och fullt i vad han läste. Sjöng gjorde han däremot inte och han spelade aldrig 
något instrument. 
Var jag ute och lekte eller gjorde något annat och det blev dags, så ropade alltid mor 
på mig och sa: ”Att nu får du gå in för nu läser farfar kvällsböna eller högmässá”. 
 
Vi hade givetvis hushållsgris, grisar och slakten skedde alltid på höst och vår. På 
våren skulle den del av höstens slakt som var avsett till spickefläsk göras i ordning, 
en del torkades och en del skulle rökas. Bort i backen fanns en grotta eller ingropning 
i marken, där var murat och iordninggjort så att där gick att sätta upp en rökanordning 



som bestod av en tunna av trä. I denna tunna hängdes skinkor och korv som skulle 
rökas. Under tunnan eldades med färskt enris som inte fick fatta eld utan bara ligga 
där och pyra, vi stänkte vatten på, för att riset inte skulle fatta eld det var noga med 
att passa denna fyr. De röka varorna blev mycket goda i smaken av enrisröken och 
var en god och tåligt sommarmat. 
 
I min fantasi som liten lekte jag att i denna rökgrotta bodde en gumma som jag 
kallade för Johanna i Rökehålá, jag gick dit ibland och lekte att jag besökte henne. 
Jag pratade med henne, detta gjorde att jag fick skuld för att vara lillgammal i språk 
och beteende. Detta hade jag lärt mig vid besök hos våra bekanta, släktingar och 
vänner då jag fått följa med mor till dem bl.a. till Stöta-Mari. Hos Johanna i Rökehålá 
kom den blåemaljerade kaffekitteln till pass och då var den hennes! 
Jag hade säkert en livlig fantasi kunde sysselsätta mig med de äldres beteende som 
förvandlades till ett barns lek. Jag hade ju inga lekkamrater där hemma förrän Nils 
min bror växt till lite. En gång hittade jag på att leka kyrka. Det var en förmiddag jag 
gick ut och ner mot Hissingsgårdsskogen, som gränsade intill vår åker utanför 
ladugården. Där stod en storvuxen och hög tät gran, som blev min kyrka. Under den 
stod jag och sjöng psalmer som ”Se Jesus är ett tröstrikt namn” och ”Vår Gud är oss 
en väldig borg” o.s.v. Psalmer som jag lärt av farfar och far i kyrkan – den riktiga. 
Medan jag stod där och ”sjöng” ja väl nästan till oljud, jag skulle härma kyrkosången, 
då kom Mari ”Stöta-Mari”och var på väg till oss på gården. När hon kommer in till mor 
säger mor; ”Jag kan inte förstå var tösá har tagit vägen, jag har ente sett tená på 
länge, hon har gått ut å jag vet inte vart”! Då svarar Mari: ”Hon står under ená gran 
nere vid haget (stängslet) och gapar och sjonger” Maria hade alltså både sett och 
framförallt hört mig.  
 
En annan gång var jag en dag uppe på vinden och letade fram gamla kläder och 
tyglappar. Av ett svart tygstycke klippte jag remsor och flätade samman till liknande 
hårflätor, två stycken. Sydde fast dem vid ett band och satte dem om huvudet på min 
bror. Vi skulle då leka att han också var en flicka, satte på honom klänning därtill och 
så lekte vi ute i trädgården. Rätt vad det var kom en man Karl Lundqvist (som 
kallades för Karl Svan) och när han fick se oss där lekande då sa han: ”Det var fasa 
svart hår den tösa har!” Om han såg rätt eller tänkte fel förmälde inte hans uppsyn, 
man han visste väl att det även fanns en son i familjen. Det var ju inte så lätt för 
honom att veta var tösa kom ifrån eller vems hon var? Han skulle till far för att få 
något hantverk gjort. 
Ibland gick det inte så bra att leka tillsammans för oss syskon, vi kom ganska ofta i 
osämja och i luven på varandra. Det var nog inte så lite svartsjuka med i 
sammanhanget, det var ju fyra och ett halvt år mellan oss. Nils var ju den som måste 
pysslas om lite mera och oftare. Jag skulle vara stor och lära mig att sköta mig själv,: 
Mor var väl inte direkt avvisande, men jag kände mig bortstödd och saknade mors 
ömhet, som jag då tycket bara räckte till åt min bror. 
Detta medförde givetvis ett visst motstånd mot min bror, jag blev kanske lite väl hård 
ibland och när jag inte fick honom dit jag ville så skulle jag för det mesta gå bort ”gå 
min väg” och sprang då oftast en bit ner och mot skogen, då mjuknande Nils blev 
ledsen och grät och ropade efter mej: ”kjöster, kjöster, kjöster” som skulle vara 
syster, syster, syster. Jag ser honom ännu idag liten ca 3 år stå vid knuten vid 
tvättstugan och ropa efter mig.  Mor bannade därför mig för detta och sade: ”Du får 
inte göra så, du förstör pojken, du skall vara snäll”! Det var något som jag jämt och 
ofta fick höra att jag inte var snäll, att jag var stygg, besvärlig och elak, men Nils var 



alltid snäll. Jag hade ett besvärligt sätt, sinne enligt mor och att jag hade engelska 
sjukan i sinnet och jag fick ofta höra att jag var lik farmor! Mellan mor och farmor 
hade det nog inte varit så gott förhållande, det framgick att där varit tydliga 
svärmorsproblem. Alla pysslade med Nils och jag fick höra och se på, inom mig var 
jag så oerhört ledsen och uppgiven att jag mycket väl skulle kunna sprungit bort från 
alltihopa på riktigt.  
Den enda jag kände trygghet hos och som visade mig ömhet och kärlek var mormor. 
Hon kallade mig alltid för sin lilla ”sockerdäka” Därför var min kärlek och känsla för 
mormor mycket stark, jag starkare än för mor. Far var nog mera lik mot oss båda 
barn. Jag minns aldrig att han var hård mot oss.  
 
Vid den här tiden hade Lidköpings stad en barnkoloni vid Sandbäck, en plats utefter 
vägen Salen ner till Medelplana. Kolonin var anordnad för friska barn från familjer 
som hade många barn och som hade smått om det hemma. Föreståndaren för denna 
koloni var då folkskollärarinna Anna Karlén och hennes syster Ida samt kokerskan 
Lotten. Samtliga blev goda vänner till oss i Salen, kanske främst Anna och Ida. När 
de slutade föreståndarskapet vid kolonin bodde de en tid på somrarna hos oss i 
Salen, detta pågick under flera år. Vi besökte dem i deras hem i stan och vi blev som 
sagt goda vänner och umgicks flitigt. 
 
Några somrar var också bagare Gustaf Westerståhls frun Augusta tillsammans med 
Anna och Ida hos oss i Salen. De bodde då i det så kallade stora rummet och lagade 
mat i vårt kök. 
Hur de fick plats alla i rummet är en fråga? någon sommar hade Anna och Ida också 
med en skolelev med på sommarbesök som skulle läsa upp sig, Anna var ju 
lärarinna. En sådan var en flicka från Hedesunda i Uppland. Inga Hedström hette 
hon, en annan flicka en senare sommar var Astrid Jakobsson från Karlstad. De var 
således fyra personer som bodde i detta rum vid de tillfällena. Rummet var ju ganska 
stort men välmöblerat, där var två byråer, mors och fars, en skänk, sittsoffa, kommod 
och ett stort runt bord, ett litet ovalt blomsterbord vid söderfönstret. Troligen sov 
några på madrasser fyllda med fjäder eller halm på golvet. 
 
Samvaron och samlivet var vid de tiderna livligt och berikande i St. Salen. Om 
kvällarna skulle vi alltid om vädret medgav, gå uppför backen och beskåda 
solnedgången, obeskrivligt vackert var solens nedgång som sänkte sig vid Vänerns 
vatten och Dalslands rand. Augusta Westerståhl hade en liten teaterkikare i vit 
marmor med sig och som kom till flitig användning. Alla skulle titta på vyerna och 
utsikterna med denna kikare. Nils som då var 3-5 årsåldern tyckte nog att han inte 
fick titta i den där kikaren så som han ville, så lite undergivet och förtrutet sa han vid 
ett tillfälle: ”Dé tjukar och dé tjukar, men dé är inte deras tjikare ändå!” Han visste ju 
att det var tant Augustas. 
 
En dag skulle tant Ida och jag gå till affären i Råbäck. Det fanns sedan gammalt en 
stig genom skogen mellan Salen och Rustsäters gärden, över dem och mellan dessa 
gärden fanns en bäck som kallades Korsbäcken. Vattnet till denna bäck rann upp ur 
en åder direkt ur berget i Hissingsgårdsskog. Vattnet var ett mycket rent, klart och 
friskt vatten. Den här stigen använde vi oss av alltid då vi skulle gå neråt Råbäck och 
så även denna dag. Det hade under gångna veckan regnat ganska ymnigt och där vi 
skulle gå över från stigen utmed gärdena till stora landsvägen hade Korsbäcken 
svämmat över. Där var en stor djup vattensamling, över gärdesvägen och ut på 



gärdena och vi måste över här. Vi stod vid vattnet och visst inte varken ut eller in hur 
vi skulle göra? Hur skulle vi komma över?  Jag var dock den som var modigast och 
sade till slut det är inget annat att göra än att vi får kliva i vattnet och så gå över. Sagt 
och gjort, Ida kavlade upp sina långa kjolar och så klev vi i vattnet och gick över upp 
på landsvägen. Vi blev totalt genomblöta, vattnet rann ur våra kängor och allt kändes 
obehagligt. Fröknarna Karlin, som vi kallade dem när vi talade om dem, var bekanta 
och goda vänner med ”Kôcka-töserna”. Det var tre systrar som bodde i en liten stuga 
vid Kleven som tillhörde Råbäck gods. Systrarna hette Emma, Anna-Stina och Anna-
Kajsa. Anna-Kajsa som var yngst var en hurtig humoristisk och karsk liten gumma, 
småväxt men naggande god. De var systrar till ”Kôcka-Karl”, fastrar till Kornelia 
Larsson och Ragnar Ljungqvist. Den stig (genväg) vi brukade gå när vi gick till 
Råbäck gick utefter deras stängsel och stuga. Ida och jag gick därför in till systrarna 
och blev väl omsedda efter nedblötningen. Vi fick torra strumpor och Ida fick låna ett 
par kängor. Sedan fortsatte vi till affären och när vi gick tillbaka hem hade vattnet 
sjunkit undan så vi kunde gå torrskodda över.   
 
Greta Karin Westerståhl kom ibland någon söndag up med tåg till Råbäck och sedan 
upp till Salen för att hälsa på hos mor Augusta och Anna och Ida. De hade vid ett 
tillfälle kamera med och tog då några kort till minne av vistelsen i Salen, Greta, 
Margareta som hon egentligen hette blev sedan gift med biträde i Rohdin E 
Sundbecks Järnhandel. Karin blev gift med banktjänsteman Andersson, minns inte 
förnamnet, men en broder hette Gunnar och var biträde i Carl Anders 
Manufakturhandel. Greta stojade och lekte med Nils och han var mycket glad i 
henne. 
Senare var det vår tur att hälsa på våra sommargäster i stan efter att sommaren flytt 
sin kos. En gång vid jultiden var mor och jag till ”stan” och var då uppe hos familjen 
Westerståhls, det var tidigt en morgon, ty tåget gick från Råbäck vid 7-tiden, så 
klockan kunde varit mellan 8-9 på morgonen. Bagardrängarna hade maten där de 
gjorde arbetet varför det var frukostdags för dem, de kom två och två upp i köket för 
att äta frukost. Till fick de skalpotatis och stekt färsk sill denna morgon. Augusta hade 
säkert, eller kanske de hade ”piga” som det hette, varit ute på torget på morgonen 
och inhandlat denna sill. Ty de började torghandeln mycket tidigt, ja redan i ottan, på 
morgonen. Till sist var det bagarmästaren själv som kom upp för att äta frukost. Jag 
minns honom ganska väl i vit rock som inte var så vit och med sitt stora skägg kring 
hakan. Han klappade mig på kinden och sade: ”Jag har inte bakat någon bulla än i 
dag Du!” Varefter ha åter gick ner i bageriet. Mor tyckte inte om denna smekning av 
Westerståhl, och uppmanade mig att alltid akta mig för äldre karlar (fula gubbar). Hon 
menade att Westerståhl inte skulle ha gjort så om han ville vara fin karl. 
 
Augusta Westerståhl berättade mycket om sin son Nils. Han höll på att utbilda sig till 
sjökapten. Han tycket det var mycket svårt och arbetsamt med allt som skulle läsas 
in, vid ett tillfälle hade han sagt att:” Om jag hade en maskin i byxorna ändå som 
läste med mig”. Augusta var mycket ledsen över det som hänt honom vid den svåra 
sjöolyckan med båten  
Concordia vid ovädret i okt. 1921, hon sa vid flera tillfällen: ”Att vår lilla Nils skulle få 
fara över alla de sju världshaven helbrägda och sen komma hem på sin hembygds 
sjö och dö”. Det kändes tungt för familjen Westerståhl.  
 
Jag kan inte minnas året när farbror Gustaf gick bort, men det var på eftersommaren 
när det började bli mörka kvällar. En kväll kom en uggla fram från skogen och satte 



sig i päronträdet i trädgården strax utanför ingången, verandan, till huset. Ugglan 
skrek, hoade och pep. Mor hade ett vitt förkläde på sig och jag kan se hur hon 
sprang ut i trädgården, viftande med förklädet framför sig för att skrämma bort 
ugglan. Inte vet jag om mor eller far trodde på några förebud men mor sade det 
minns jag: ”Nu blir det nog någon i släkten som snart går bor, en ugglas rop så här 
kan vara ett förebud om detta”. Någon dag efter händelsen med ugglan och på 
kvällen ser vi min kusin Arvid Gustafsson komma gående nere vid smedjan på väg 
upp till oss. Han hade rest med tåget från Lidköping och med bud att farbror Gustaf 
hade slutat sina dagar. Eftersom det var kvällen sov Arvid över hos oss och reste 
dagen därpå med tåget från Råbäck till Lidköping. Farbror Gustaf och faster Anna 
bodde i Skällösa i närheten av anhalten Risa och egendomen Siggetorp. En gång var 
jag med far och mor dit för att hälsa på. Jag minns att jag hade samma klänning och 
haft på mig vid den omtalade festen i Kôcka-skogen, så det måste varit före jag börjat 
skolan. 
 
Farbror Gustav hämtade oss vid Risa anhalt och vi fick åka med honom på dressin 
så långt det gick fram till stället där de bodde. Faster Anna stod på förstubron och 
vinkade oss välkomna det var en rätt lång bit att gå från där farbror stannat med 
dressinen upp till huset. Troligen arrenderade farbrors ett torp under Siggetorp. Han 
arbetade han vid järnvägen och därav anledning till att han hade tillgång till en 
dressin. Torpet skötte faster och hon var en hårt arbetande kvinna som klarade av 
det mesta. 
Far och mor reste efter häst till Gustafs begravning i Kållands Åsaka. Om de var där 
över natten minns jag inte, men mormor var hemma hos oss och skötte om oss och 
hemmet och mot kvällen väntande hon hem dem. Vi gick vi med henne för att möta 
och vi mötte dem vid ”Mårta-Pettera”, en minnesbild som ännu lever kvar. Mors 
kappa och hatt där hon satt bredvid far på sätet på vagnen som var en fjädervagn. 
Farfar var med till begravningen och satt bak i vagnen, vi fick åka med och mormor 
gick efter. 
1918 den 1 mars började jag skolan Posseska Hellekis, min fösta kamrat och bästa 
vän Ingrid Larsson i Lukastorp - Lillekullen, hon och jag var lika gamla jag född i juli, 
hon i oktober 1910. Ingrid och hennes syster Edit var ofta med mig hem från skolan 
och vi lekte hemma i Salen. Ena halvan av trädgården hade avsatts till oss för att 
leka på. Stigen till ladugården och uthuset delade av trädgården i två halvor. Den 
andra halvan fick vi inte gå eller springa på, för då trampade vi ner gräset, det skulle 
far skörda, slå med lie till hö och foder till djuren det var väldigt viktigt att akta gräset. 
Vi lekte ofta ringlekar som ”Vi äro musikanter”, ”Skära, skära havre” och ”Flickan hon 
går i ringen”. Ingrid tog alltid väl hand om Nils vid dessa lekar och för det kallade han 
henne ”Alli-alli-al, alli-alli-al” sjöng han med henne. Mor tyckte därför mycket om 
Ingrid för hon hade god hand med den lille gossen.  
 
En vår 1921 drabbades vi barn av en obeskrivlig sorg, då Ingrid blev mycket sjuk och 
senare gick bort. Hon hade någon svår halssjukdom, kunde inte svälja och knappast 
andas, det verkade nästa att hon ville kvävas. Jag tittade in till henne varje dag då vi 
kom hem från skolan. Ingrid blev allt sämre och sämre, inget tycktes hjälpa henne att 
åter bli frisk. Hon avled onsdagen före Kristi Himmelsfärdsdag 1921. På 
eftermiddagen var jag hos henne med saft och kakor som mor bakat till henne, men 
hon kunde inte äta dem, hon kunde inte svälja något. Hennes mor Amanda gav 
henne lite av saften med en tesked, Ingrid försökte svälja men det var svårt. Efter jag 
gått hem, avled hon. Vi var alla förtvivlade och ledsna för Ingrid var så god och rar. 



Jag minns inte om någon läkare eller sjuksköterska var hos henne, men jag minns 
när jag var hos henne med kakorna att hennes moster ”Albertes Anna” också var där. 
Hon skulle vara lite sjukvårdskunnig bl.a. så kopplade hon som det kallades, 
öppnade och tappade blod om någon så behövde. Men åt Ingrid kunde hon inte göra 
något, jag kommer ihåg att hon gled Ingrid under fötterna med svavel, gult svavel och 
värmande grytlock och lade vid fötterna, förtvivlan. 
 
När Ingrid sveptes var vi barn med, Amanda och Anna hjälptes åt härmed. Anna 
läste, bad böner och sjöng, det var så vackert. Jag gick runt kistan, som stod mitt på 
golvet i rummet och grät och grät och var helt uttröttad allt var värdelöst tyckte jag när 
Ingrid inte längre fanns mer.  
Begravningen var jag också med på. Jag vet att det var bekymmer hemma vad jag 
skulle ha för kläder på mig. Vad det blev minns jag inte, men med var jag, ända fram 
till graven. Det var strålande sol, vackert och varmt.  
Vitklädda flickor bar hennes kista. Det var hennes systrar Signe och Ella, kusinerna 
”Ottos  
Elsa” Andersson och ”Albertes Grete” Albertsson samt vännerna Henry Dahl och 
Olga Andersson, (Olga var syster till min make Gunnar). Hur vi kom till och från 
kyrkan kan jag inte komma så noga ihåg, men troligen var det med hästskjuts från 
Rustsäter. Jag var som i en dröm, att det var en till Rustsäter nyinflyttad ”statare” vid 
namn Karl Bergström och att vi åkte vägen om Rödjan (Mauritzdal).vi åkte i en s.k. 
fjädervagn. Om det var flera skjutsar vilket det måste ha varit har jag glömt, för jag 
var så ledsen över att Ingrid inte fanns mer. 
 
Vi började som sagt skolan den första mars 1918 och första skolåret hade vi 
varannandagsläsning. Första skolåret omfattade tre terminer, våren 1918, hösten 
1918 och våren 1919. Läsåret lades om vid denna tid. Förut hade examen hållits vid 
jultiden. Nu skulle detta ändras så att examen kunde hållas vid vårterminens slut i 
juni månad. Vår lärarinna i småskolan, de två första läsåren då kallades, var Anna 
Ekman, en sträng och till hårdhet bestämd lärarinna. Det förekom att hon slog oss 
över fingrarna med en linjal eller annat liknande då vi inte var, som hon tyckte, 
uppmärksamma nog. 
I klassen fanns två från Hellekis Brunnsbacka, (en låg gammal stuga på ängen 
nedanför utedass). Gilbert och Gunnar Karlsson, pojkarna var tvillingar och hemmet 
var som många andra på den tiden mycket fattigt. Hemmet var i övrigt hårt drabbat 
av svårigheter barnförlamning. Två av barnen hade haft denna sjukdom. Fader hade 
lämnat familjen åt sitt öde, det sades att han rest ifrån dem och allt annat och tagit sig 
till Amerika.  
Anna Ekman såg barnens belägenhet men hon såg det inte från den ömma sidan, 
nej tvärtom framkom attityden. ”Ni får skylla er själva. Det är er själva det beror”. Efter 
en tid kom familjen under behandling från myndigheterna eller kanske var det 
dåvarande ”Bolaget, bl.a. flyttades familjen från stugan de bodde i, till 
ålderdomshemmet vid Hönsäter som då ägdes och drevs av AB Skånska Cement. 
Dagen efter då pojkarna kom till skolan med hela kläder, rena och nybadade så det 
verkligen syntes. Då sade Anna Ekman till dem, inför hela klassen att: ”Det var väl 
skönt att bli av med alla lopporna och lusen”. Det gjorde så ont i mitt barnahjärta, jag 
kan än i dag känna hur det kändes. Jag frågade mor när jag kom hem varför 
pojkarna hade så mycket röda prickar på halsen. Hon förklarade då att det var 
stickmärken från ohyran. Jag tycket lika synd om de stackars pojkarna som så skulle 



få stå i åtlöje inför hela klassen. Detta var en episod med Anna Ekman som inte var 
till hennes fördel, denna var dock den som satte oläkbara sår i min lilla barnasjäl. 
Bättre var det vid ett senare tillfälle, vi barn skulle turas om att vara s.k. ordningsmän, 
vilket bl.a. medförde vädring av skolsalen, öppna och stänga fönstren. En gång 
råkande jag, när jag skulle stänga fönstren klämma och skava sönder mig på 
lillfingret så att det blödde. Rädd för blod som jag alltid var, så svimmade jag. Anna 
Ekman tog väl hand om mig då och jag fick gå in och lägga mig på en soffa i hennes 
kök en stund.  
 
1921 den 21 oktober kom ett fruktansvärt oväder med mycket snö, det var kaos i hela 
landet. På Vänern förliste båten Concordia. På den fanns en man Nils Westerståhl 
från Lidköping som omkom, till detta skall jag återkomma. Hur det var så var mormor 
hos oss i Salen vid den här tiden och efter på morgonen det var måndag och jag 
skulle gå till skolan. Det fanns ingen väg, djupt med hård snö och ingen mer eller 
flera gick på den vägen. Mormor som var resolut följde mig till Lukastorp, gick före 
och trampade väg (spår) i denna djupa snö efter var jag ”rullade” iväg efter henne så 
gott jag kunde. Vi kom i alla fall fram till Lukastorp. När jag skulle gå hem på 
eftermiddagen då snön alltjämt låg kvar följde Ella i Lillekulle (Lukastorp) mig samma 
väg hem till Salen, efter uppmaning av sin mamma Amanda, ty jag var inte så 
gammal. 
 
En gång på eftermiddag när jag kom hem från skolan det kunde vara någon gång 
1918-1919, låg mor och skurade köksgolvet, som var trägolv, korkmatta eller 
liknande var inte vanligt ännu. Då sade hon till mig: ”Du får gå ner till mormor och be 
henne följa med dej hit med detsamma. Du ska säga till henne att jag har ont i 
magen”. (Jag undrar om inte mor hade haft eller hade ett missfall just då), jag gick till 
mormor. Jo, jag sprang nog mest för vid Sandbäck snubblade jag på en sten och föll 
över den och slog mig i magen och tappade luften, det gjorde mycket ont i 
mellangärdet en stund, men jag kvicknade snart till och fortsatte till Karlsgården där 
mormor bodde. Uträttade mitt ärende och mormor blev mycket änglig och fick mycket 
bråttom att ställa allt i ordning. Byta kläder bl.a. och så gick vi båda upp till  
Salen på kvällen.  
Mormor var som sagt en kärngumma. En gång när jag hade vart hos henne någon 
eller några dagar, ty det hände ofta att jag gick till mormor och stannade hos henne 
en tid, det var så gott hos mormor.  
Det var på hösten - vintern så när jag skulle gå hem hade det snöat och det var 
ganska djupt och tungt att gå i snön. Mormor hade bekymmer om mig, följde med 
mig och gick före och gjorde spår. När vi kom nära Salen och vi såg ladugården, då 
vände hon om och gick tillbaka till Karlsgården. Jag vädjade och bad henne för allt 
hon var värd att följa mig hem men hon var obeveklig och återvände till sitt hem. 
 
En gång följde jag med mormor på en söndagsskolfest i Strömsborgs Missionshus. 
Jag minns inte så noga hur det var med själva festen, men den var nog som sådana 
fester är i allmänhet och har varit sen ännu längre tid tillbaka.  
Jag hade en alldeles ny klänning på mig. Den var mörkblå med vita ränder så kallade 
”kritstrecksränder”. Jag fick sitta med mormor längst fram i lokalen, det serverades 
kaffe med dopp. Mormor hämtade kaffe åt mig, som jag fick sitta och balansera med i 
bänken. Det lyckades inte så bra för mig, så jag tömde olyckligtvis kaffekoppen i 
knäna på min nya fina klänning. Mormor blev upprörd för jag inte kunde sköta om min 
”servering” bättre. Hur vi gjorde med klänningen efteråt har jag glömt, men jag har en 



aning om att mormor tvättade ur kaffefläcken och allt. Klänningen hade jag länge, jag 
ar så glad i denna klänning, trivdes i den. Tyget till den hade mor vävt och Hanna, 
mors kusin sytt den, Mor hade också en klänning i samma tyg som Hanna också 
hade sytt. Mor vävde ganska mycket när vi var små, bl.a. vävde hon två olika tyger till 
kostymer åt far, som skräddaren Melin, (granne i Korstorp) sydde, hon hade också 
vävt tyg till byxor åt farfar som han sydde själv. Hon var duktig med handarbete mor, 
noggrann och sade alltid: ”Det går inte att göra ett arbete både fort och väl,, man 
måste välja det ena eller andra. Man får inte fuska med det man gör”. 
 
 


