
 

  
Jag kommer här att 

berätta och ge en redo-

görelse om vår med-

lem Karin Hedqvist. 

Karin föddes den 26-01-1939 hennes 

föräldrar var Rut och Herbert Jansson, och så 

hade hon en bror som hette Berth och var 

född 1941. Familjen Jansson bodde i ett eget 

hus på Hantverkaregatan 12, området 

kallades för ''Rösa''. Vi var många ungdomar 

i Rösa-området på den tiden, man kallade oss 

ibland för krigskullar som blev födda under 

andra världskriget och det 

var väl inte så konstigt, det 

var ju mörkläggning och 

bränslebrist med mera. Jag 

träffade Karin några gånger 

när jag var hemma hos Berth vi morsade på 

varandra, växlade några ord, sa hej och så 

gick hon till sina kompisar, hon var ju sex år 

äldre än många av oss.  Något som vi ofta 

gjorde var att spela brännboll, det var ju 

grusgator på den tiden, perfekta spelplaner 

och sällan blev vi avbrutna av att det kom en 

bil, det hände någon gång att Karin deltog i 

spelet. Så spelade vi något som vi kallade för 

''Vippa'' vi slog upp en pinne ur ett hål i 

marken klippte till den med en annan pinne 

och sedan mätte vi, och den som kom längst 

vann. När hösten kom blev det pallning av 

frukt vi lade också ut en plånbok fäst vid en 

tunn fiskelina och när någon böjde sig för att 

ta upp den drog vi undan plånboken, en del 

blev förnärmade men de flesta bara 

skrattade. Så pricken över i när vi spelade 

hartsfiol för folk som lagt sig och som då blev 

väckta. Vi var som Emil i Lönneberga, vi 

gjorde hyss. Därför blev det nog så att vi blev 

kallade ''Röse ongane''. Karins pappa Herbert 

lärde jag känna väl när jag som femtonåring 

gick med i Hemvärnets ungdomsavdelning, 

han var nämligen kvartermästare och 

uppehöll sig i källarförrådet på hemvärns-

gården, och som sådan hade han hand om 

våra persedlar så det var till honom vi gick när 

något var trasigt som behövde bytas ut. 
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Ibland kallade vi honom för mannen i källaren 

eller källar-Herbert. Han var en lugn, sansad 

och snäll man. Hans dagliga arbete var på 

Eskilstunaboden (järnaffären). (Han var även 

arbetskamrat med min svärfar / redax anm.) 

 

Karin och Berth tog studenten och efter det 

försvann de båda två från Åmål för att studera 

vidare. Berth blev sedermera lärare på 

Chalmers i Göteborg. Tiden gick och jag 

träffade Berth flera gånger under åren och 

han var noga med att köpa vår vägg-

almanacka, det var ett måste sa han. När 

föräldrarna avlidit så behöll Berth föräldra-

hemmet, han ville flytta tillbaka till Åmål när 

blev pensionär. Nu blev det inte så som Berth 

tänkt sig han blev sjuk och avled på grund av 

sin sjukdom. Om Karin hade någon del i 

hemmet efter att Berth avlidit vet jag inte. 

Åren gick som dom alltid gör, och så en 

höstkväll för cirka tio år sedan ringde 

telefonen och en röst sa ''Hej det är Karin'' 

vilken Karin undrade jag. När hon berättat 

ingående vem hon var så klarnade det och så 

frågade hon om jag kom ihåg henne, och visst 

kom jag ihåg henne. Nu var det ju så att det 

var många år sedan vi talades vid, cirka 

femtio år, men hon tyckte det var trevligt att 

jag mindes henne. Hon berättade att hon 

jobbat för televerket och gift sig när hon var i 

fyrtioårsåldern och bodde nu i Sunne till-

sammans med sin man Arne och att hon var 

rullstolsbunden sedan något år tillbaka efter 

att ha haft en Stroke. Det var inga problem att 

förstå vad hon sa, hon talade högt och tydligt. 

Varför hon ringde mej efter så många år var 

att hon undrade om vi kunde skicka vår 

almanacka till henne, hon såg mitt telefon-

nummer i almanackan och så ringde hon. Jag 

förklarade att vi skickar den till personer som 

lämnat Åmål och bosatt sig på andra orter 

även utomlands. Du skall veta att jag betalar 

den sa hon så jag vill ha ert bankgiro. Det blev 

väl så där en tio år jag skickade den till henne 

och för varje årgång ringde hon och ville 

diskutera bilderna. Varenda gång hon ringde 

frågade hon, ''stör jag”? Absolut inte svarade 

jag, det går hur bra som helst och när vi pratat 

färdigt sa hon ''får jag ringa en annan gång''? 

Inga problem svarade jag, hon kunde ringa 

sådär en fem till sex gånger om året och ville 

prata om Åmål och om jag visste var våra 

barndomskamrater fanns, om dom levde och 

vad de gjorde och mycket annat som gällde 

Åmål. Allt kunde jag inte svara på men hon 

verkade nöjd med de svar hon fick.  

Hon pratade ibland om sin bror Berth som 

gick bort alldeles för tidigt och om hur stor 

saknaden blev, jag hade mycket kvar att prata 

med honom om sa hon många gånger.  Varje 

år i början på september ringde hon och sa 

efter den vanliga frasen ''stör jag'', så kom det 

högt och förmanande ''du glömmer inte att jag 

vill ha almanackan'' ord och inga visor kan 

man säga. Efter ett par år så berättade Karin 

att hon hade en väninna som hette Wally 

Pettersson, som bodde i Hovås och om vi 
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kunde skicka en almanacka till henne också? 

Jag svarade att det var absolut inga problem 

det heller. Jag betalar sa Karin, sagt och gjort 

så blev det. Jag fick aldrig klart för mej om 

Wally var en Åmålsflicka eller inte.  

Efter ytter-

ligare något 

år, 2017 var 

det bestämt, 

undrade hon 

om hon och 

Wally fick bli 

medlemmar i 

klubben och 

att hon skulle 

betala med-

lemsavgiften, 

det går hur 

bra som helst 

svarade jag. 

Ofta betalade 

Karin för 

mycket för 

almanackorna 

och medlem-

skapet och 

när jag på-

pekade det för henne, svarade hon att ni är 

så duktiga och att klubben skall ha de 

pengarna, och det kom ofta fem hundra 

kronor för almanackorna.  

När det kom ut en fotobok om Åmåls 375 års 

jubileum skickade vi den till henna och lade i 

ett meddelande att detta är en present från 

Åmåls fotoklubb och den skall inte betalas. 

Det dröjde inte länge innan hon ringde och 

tackade och sa flera gånger ''skall jag 

verkligen inte betala den?'' Under åren som 

gick blev det en hel del trevliga telefonsamtal, 

om både det ena och andra. Var inte jag 

hemma när hon ringde utan Agnetha svarade, 

så sa hon ''det går lika bra att prata med dej'' 

hon ville helt enkelt prata, så var det bara, 

ibland kunde hon ringa en lördag kväll när hon 

var riktigt pratsugen. Det blev prat om hur det 

gick för vår dotter med arbete och dylikt och 

om våra barnbarn, vad dom utbildade sig till 

och ville bli och allt möjligt annat. Man kan 

kanske säga att Karin och Agnetha blev 

telefonbästisar, 

dom hade ju 

aldrig träffats i 

verkliga livet 

men det fun-

gerade bra i 

alla fall. Karin 

och hennes 

man Arne fick 

aldrig några 

egna barn. 

Så kom hösten 

2019 och jag 

skickade en 

almanacka till 

Karin som 

vanligt. När vi 

närmade sen- 

hösten hade 

det inte kommit 

något telefon-

samtal från 

Karin, och då befarade vi att något hade hänt, 

svaret fick vi den 30-10-2019. Ett brev från 

Fryksdalens Sparbank Sunne meddelade att 

Karin Hedqvist avlidit 13-9-2019 och att 

Åmåls fotoklubb är omnämnd som testa-

mentarisk efterarvinge efter den avlidne. Efter 

att Karins man avlidit den 2-7-2020 blev vi 

kallade den 16-10-2020 till Sunne för 

bouppteckning. Det var GN ekonomi och 

familjerätt i Sunne Gerth Nilsson, som skickat 

ut kallelsen. Det stod i den att, Ni kallas som 

universell testamentstagare efter Karin 

Hedqvist. Någon skyldighet att närvara för Er 

föreligger ej, men vi är lagligen förpliktade att 

underrätta Er om tid och plats för boupp-

teckningen. Jag visade kallelsen för Lennart 

och vi kom överens att åka dit och delta i 
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Och med detta….. 

 

 Redax                                                                       

bouppteckningen bara för att visa respekt för 

Karins önskan i testamentet och inget annat. 

På vägen upp pratade vi på vad är det vi skall 

erhålla är det fotografier eller pengar eller 

något annat. Enligt testamentet efter Karin 

Hedqvist skulle pengar avsättas till 

skötselavtal med Svenska kyrkan Åmål till 2 

st gravar 22.770 kr. och så till Åmåls fotoklubb 

hela 105.243,50 kr. 

Tänk att få etthundrafem tusen två hundra 

fyrtio tre kronor av en medlem som aldrig 

kunnat delta på våra möten och arrangemang 

på grund av sin egen situation som att bo 

långt bort och sitter i rullstol. 

Den ende av 

klubbens medlem-

mar som träffat Karin 

i verkliga livet var jag 

och det var för cirka 

60 år sedan.   

Hur tackar man en 

sådan person som 

inte längre finns. Det 

enda som jag ser det 

är att bocka och säga 

tack, eller närmare 

säga etthundrafem-

tusentvåhundraf-

yrtiotre gånger och 

tänka på henne. Vi 

får inte glömma 

femtioöringen heller. 

Som en epilog av allt 

detta så känns det 

lite vemodigt att jag 

aldrig kom att få 

träffa Karin på äldre 

dar, det hade varit 

trevligt att få sitta och 

prata med henne 

ansikte mot ansikte. 

Som det är nu får vi 

minnas telefonsamtalen. 

Morgan 

(Tilläggas kan kanske att vi beslutade vid 
senaste styrelsemötet att skicka en blomma att 
läggas på hennes grav, som bevis på ett litet 
tack för den ytterst generösa gesten från henne 
till Åmåls Fotoklubb. / Redax) 

 
 
 
 
slutar Redax detta specialnummer av Visir-
skivan som helt har tillägnats Karin Hedqvist. 
                                               Ha’ de’ 


