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Upplevelser från somrar hos Hanna och Karl Wallgren på idylliska Såtatorp, 
Curt Berggren

Det är nu drygt 60 år sedan, men det som stoppas in i vårt hjärnkontor när vi var 
barn, kan vi underbart nog plocka fram, när vi så önskar. 
Jag skulle bli sommarbarn hos Hanna och Karl Wallgren på Såtatorp, beläget ett 
stycke nedanför Medelplana kyrka. Det stora äventyret började med tågresa via 
Filsbäck, Truve, Källby och Hjelmsäter som slutstation. Än idag  kan jag förnimma 
doften från det härligt frustande lilla loket, höra hjulens sång mot skenskarvarna som 
ju blev tydligare var gång konduktören öppnade dörren och det gjorde han rätt ofta. 
Det var ju tätt mellan stationerna och alltid var det någon nypåstigen som skulle ha 
biljetten klippt.
Genom skogen, via små trolska stigar som slutligen förde oss fram till de bekanta 
stenbrotten, kom vi så så småningom  om fram till den lilla röda stugan, som 
huvudsakligen bestod av ett enda stort rum jämte ett mindre kök med öppen 
spiselhäll. En riktig järnspis fanns också, men den var placerad i stora rummet. Huset
hade dessutom en så kallad kammare och givetvis en vind, som sträckte sig över 
hela övervåningen. Allt var utomordentligt snyggt och prydligt och trots att samliga 
sovplatser var placerade i rummet, tyckte jag att det var gott om plats.

Källan i skogen
Men det var om människorna i det lilla torpet jag tänkte berätta. Han, med sitt 
imponerande jultomteskägg, kala hjässa och otroliga seghet i viljan. Hon, som han en
gång tog med sig som brud upp till ensamheten och ett liv fyllt med hårt arbete under 
förhållanden, så obekväma, att vi moderna människor inte kan fatta, att någon stod ut
med. Man hade t.ex. inte tillgång till vatten på gården. Från en källa i skogen 
transportades regelbundet vatten både till människor och djur. På ett specialbyggt 
ekipage hade den påhittige torparen monterat stor tunna som säkerligen rymde fler 
hundra liter. Sittande grensle på tunnan bar  det av med den präktiga arbetshästen 
Sally som dragare. Vattentunnan placerades sedan under några stora träd, som 
skänkte välkommen skugga, så att vattnet höll sig frisk och svalt. För byk och tvätt 
fanns en annan källa, också denna belägen i skogen ett gott stycke från gården. För 
oss moderna och med bekvämligheter bortskämda människor förefaller allt detta vara
en berättelse från stenåldern, men det är ju bara ca 60 år sedan. Djurbeståndet 
utgjordes av en häst, tre kor, gris och ett antal höns och det såg aldrig ut som om det 
fattades något  när det gällde livets uppehälle.
Men det fanns en förnöjsamhet i förening med arbetsglädje, som gav dem en trygg 
försörjning. Deras stora besvikelse måste varit att de blev barnlösa. 

På upptäcktsfärd
Redan vår kära moder fick erbjudande om att stanna hos dem som deras eget barn. 
Hon kanske tyckte att hon svek deras förhoppningar den gången och måhända var 
det något av detta som gjorde att hon lånande ut mig under ett antal somrar. Det var 
ju också efterkrigstid och troligen var det nog också en försörjningsfråga i bilden. Att 
jag var välkommen var dock inte att ta miste på. Redan första söndagen tog farbror 
Wallgren mig med på upptäcktsfärd och jag kan än idag se honom framför mig, när 
han inviger mig i skogens ljuvliga hemligheter. 
Alldeles tydligt kan jag i minne höra hans melodiska stämma, när han glädjestrålande



står vid stengärdesgården och sjunger för mig: ”Om Du till skogen tar en titt, så kan 
Du lita på/ATT Du får svamp och blåbär fritt/och det är vackerts så”.

Tant Hanna var godheten själv. Hennes omsorger om mig var måhända en aning 
valhänta i början, för hur skulle hon kunna veta hur en liten sjuåring fungerade, hon 
som aldrig fick drömmen uppfylld om en stuga full med egna ungar. Men hon klarade 
uppgiften på sitt fina och försynta sätt och allt hennes handlande styrdes av kärlek, 
vars innerliga storhet jag inte förstod förrän efteråt-

Högläsning
Söndagarna bevarades i verklig helg. Endast djuren pysslades om och inga 
vardagssysslor som kunde anstå fick utföras. Man höll sig med en enda tidning. 
”Evangeli Härold”. Allt som ansågs vara särskilt intressant lästes högt för oss 
andäktiga lyssnare. ”Om Ni önskar, sa den gamle, skall jag ta med Er ut på en resa 
till fjärran länder!” Och så läste ha med en röst, som många offentliga uppläsare 
skulle avundats honom och vi kände det precis som om vi varit med på rean. Var han
fick sitt övriga vetande ifrån är något jag funderat mycket över, för han visste 
verkligen mycket. Vi, som ständigt matas med kunskaper via radio, Tv, dagliga 
tidningar och hur mycket böcker vi önskar, har svårt att sätta oss in i den tidens 
magra kost, när det gällde budskapen från den omkringliggande världen.

Vardagsmöda
Om nu bibeln och Evangeli Härold var söndagens andliga spis, så var arbetet det 
som helt präglade vardagen. Kinnekulle har ju sällsynt gott om sten och 
Såtatorpsmarkerna utgjorde minsann inget undantag. Alla betesmarker var 
omhägnade med långa stengärdsgårdar som ännu ligger kvar. Hur mycket  vi än 
plockade ur åkrarna efter skörden, så kom det upp lika mycket igen, där plogen 
sedan gick fram. Djupet på jorden var ju begränsat av  berget och det ville därför 
goda väderbetingelser för att skörden skulle bli god. Jag kan inte minnas att det slog 
fel någon av de sex, sju somrarna jag hade mitt ferieparadis däruppe. Trots 
isoleringen och ensamheten kom det alltid slåtterfolk och hjälpte till så att skörden 
blev bärgad i tid. Det v ille till starka ryggar, både för den som gick med lien och hon 
som kom efter och ”tog upp” och gjorde snygga och precis lika stora ”nekar”.

Trångboddhet
En av upptagerskorna var gamla mor Kristin. Hon hörde dåligt men var så där 
underbart tidlöst gammal, som människor blir när de åldras förnöjsamt. Hon bodde i 
”Radden”, en i närheten till Såtatorp liggande stuga. Samma rum, som nu utgjorde 
Mor Kristins lilla krypin, var en gång bostad för vår mormor och hennes fem faderlösa
barn. Morfar, som liksom så många andra kinnekullebor, arbetade i stenbrotten, dog 
när vår mor ännu låg i vaggan. Familjen fick då flytta till ”Radden”, där de tilldelades 
hälften av det rum som mor Kristin nu bodde i. Andra halvan beboddes av en gammal
gumma, som givetvis inte såg intrånget med blida ögon och för att markera sitt revir 
drog hon varje dag ett nytt kritstreck rätt över golvet, som de fem leklystna barnen 
inte fick överskrida. Man samsades så gott det nu gick om nyttjade av den befintliga 
värmehärden. Denna bestod förmodligen av en öppen spishäll. Vad man har svårt att
fatta är att detta endas ligger knappa 95 år tillbaka i tiden. 

Ett  välsignat minne



Såtatorp finns fortfarande kvar och vi längtar ständigt efter sommarbesöket på den 
lilla gården vid foten av Medelplana kyrka. De stora och välskötta åkrarna har blivit 
en tummelplats för ungdomens idrottsliga lekar. Ladugården, som är murad av vit 
kalksten står alltjämt kvar som ett monument över en enkel men för oss en stor mans
livsverk. Att åkern inte längre användes till det han ständigt bredde den för skulle 
hedersmannen Karl Wallgren säkerligen i sin himmel förlåta. På så sätt lever de ju 
vidare och vi som minns de kära Såtatorparna, välsignar deras minne. 


