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Där sitter David med en flock skolkamrater – fem flickor - på staketet vid
Ullsandsmo skola. Lärarinnan vid den tiden hette Alma Mikaelsson. Hon hade
kommit från Blekinge 1921. Hennes make, Karl Julius Mikaelsson, var också
skriven i Ullsandsmo, men han bodde och arbetade i södra Sverige. Lärarinnan
hade en son som hette Karl Allan (f 1920) och fick sju år senare en dotter vid
namn Syster.
När Fru Mikaelsson varit några år i Ullsandsmo, lär David ha yttrat detta om
sonen Karl Allan: ”När han kom, så könne han inte så möe, men nu ha vi allt lärt´ en bra
möe rackartyg!”

Alice, Valborg, David, Nanny, Birgit och Anna (1924).
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Alice i Grässjöfallet - Hervor Viktoria Aronsson, född den 26 mars 1912 - var
fosterdotter till Karl Leonard Andersson (f 1877) och Ida Maria (f 1873). Ida
Maria står som sömmerska i kyrkboken. I familjen fanns också sonen Nils David
(f 1901).
Valborg i Brunterud – Valborg Margareta, född den 1 maj 1911 – var dotter till
kronojägaren Karl Erik Persson (f 1877) och Margit (f 1886). Familjen kom från
Dalarna till Brunterud 1918. Valborg hade tre yngre syskon: Ingrid Elisabet (f
1913), Signe Hildegard (f 1918) och Erik Yngve (f 1920).
På den här bilden – 10 år senare - ser vi Birgit i
Barrud och Valborg i Brunterud, med sina kavaljerer,
Gunnar Carlsson och Gunnar Stenqvist, båda från
Mossebo.
Birgit och Gunnar hamnade så småningom i
Vallsjöbol, medan Valborg och Gunnar bosatte sig i
Björkmarken, där de hade en lanthandel.
Bilen i bakgrunden tillhörde Gunnar S.

David i Barrud – David Gottfrid, född den 31 juli 1911 – var son till Per Gustaf
Andersson (f 1853) och Hulda Charlotta (f 1877). David hade fyra syskon: Judit
Ingeborg (f 1900), Erik Gustaf Ejnar (f 1903), Hanna Elisabet (f 1906) och Gerda
Linnea (f 1918).
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Nanny i Stenberget – Nanny Maria Margareta, född den 22 december 1912 – var
dotter till Anders Gustaf Skog (f 1887) och Signe Maria (f 1890). Nanny hade en
äldre syster (f 1911) och sex yngre bröder och systrar (födda mellan 1914 och
1928). Nanny bodde på 1950- talet i Lugnås med sin familj. Maken var
stationsmästare (SJ) där.
På denna bild – trettiofyra år senare – ser vi två
söner till två flickor som sitter bredvid varandra på
staket- bilden i Ullsandsmo. Sönerna går,
tillsammans med många andra, i en uppsluppen
parad på Kungsgatan i Mariestad. En är från Lugnås
och en annan från Finnerödja.
Raksalongen i bakgrunden är numera stängd. 

Birgit i Barrud – Birgit Gustava, född den 11 juli 1913, hade inga syskon, men hon
hade många kusiner i Smedsbol, Pjungserud, Stockholm och i Minnesota, USA.
Anna i Hasslefallet – Anna Maria Valborg, född den 6 mars 1912 – var dotter till
den ensamstående dottern i Hasslefallet, Tekla Wilhelmina Karlsson (f 1881). I
hushållet fanns de två bröderna Karl Hjalmar (f 1896) och Johan Herbert (f
1906) samt en tjänarinna som hette Johanna Sofia (f 1873).
Här är ännu en bild från Ullsandsmo skola som bör vara tagen 1920- 21 och den
visar att det stod Gymnastik på schemat vid detta tillfälle. Lärarinnan heter
Amalia Hagström och hon vikarierar ett halvår i Ullsandsmo, medan Alma
Mikaelssons är ledig.

I september månad 1922 skickade fröken Hagström ett vykort till Carlssönerna i
Barrud. Det var Augusta hon vände sig till och budskapet var tydligt: ”Jag tänker
komma och hälsa på er!”
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Snälla fru Karlsson! Jag har ledighet en tid och ville fråga om jag
kunde få komma till Eder en tid och hälsa på i Ullsandsmo, en vecka
eller så, mot betalning per dag. Då kanske jag kommer på Söndags
afton. Men jag (fortsätter på kortets framsida) cyklar inte. Får väl taga
gästgivareskjutsen då. Inte något stök för min skull. Jag hjälper till i
arbetet. Tänkte nog fråga Kronojägarens, men hon har så mycket att
göra alltid. De hjärtligaste hälsningar från Amalia Hagström.
Kristinehamn den 1 september -22.

Heder åt våra förfäder och mödrar i Barrud som hade tid att ta emot
fröken Hagström under hennes veckolånga ledighet!
2017-08-31/Alf
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