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1918 Ulla föds på Söder i Stockholm den 20 oktober. 

1926 Fadern får anställning hos Gardelius och reser till Japan, där han blir 
bosatt i 38 år. 

1928-30 Tillbringar två år med mor, far och syster Kerstin i Japan. Drabbas av 
polio under vistelsen i Japan. 

 Träffade Sven Hedin, som var kusin med Ullas morfar, på en stor båt i Yokohama efter en av hans 
expeditioner till Kina och Mongoliet.  

1939 Arbetade på Colorfilm i Stockholm med färgläggning av en tecknad film om Nils Holgersson. 

1954 Ulla flyttar till Sala. 

1958 Besöker pappan och familjen Gardelius i Japan. 

1966 Ulla bjuder hem Jan Fridegård och Åke Grönberg på kaffe efter deras ett framträdande på gamla 
stadsbiblioteket. 

 Köper Ölsta skola. 

1974 Ulla deltar i Vårsalongen på Täljstenen, vilket hon gjorde även andra år. 

1975 Kung Carl Gustaf besöker Östanbäcks kloster den 9 oktober och ’Ulla var där’. 

1975 Ulla tillbringar 21 vintrar på Mallorca från mitten av 1970-talet och framåt. Den senaste någon gång på 
1990-talet. 

1983 Flyttar till Märsta. 

1985ca Gick två terminer på Oskarshamns folkhögskola för att lära sig ikonmålning.   

1988 Ulla ställer ut bildvävnader, målningar, applikationer, träreliefer, batik m.m. 31 augusti – 20 september på 
Galleri Galax, Ölandsgatan 48, Stockholm.  

 Enligt artikel i Märsta Tidning/Sigtunabygden 31 augusti 1988 har hon varit elev hos Otte Sköld, studerat i 
Edward Berggrens elevateljé och vid Konstfacks keramiklinje. 

2000 Flyttar tillbaka till Sala och bosatte sig på Dalhem. Flyttar 2001 in till Väsbygatan i Sala. 

2013 Flyttar in på Jakobsbergsgården 28 oktober. 

2014 Avlider i Sala den 8 april. Begravs på Östanbäcks klosters kyrkogård den 2 maj. 
 

Utskrift av intervju med Ulla Hamsten av Agneta Öqvist, Radio Sala FM 97,0 i programmet 

Kulturtimmen, hösten 2010: 

Agneta Öqvist: Vi sitter hemma hos Ulla Hamsten och Ulla ska berätta om olika delar av sitt 

intressanta liv. Ulla, vad har du för anknytning till Sala? 

Ulla Hamsten: Min farfar flyttade hit i slutet på 1800-talet. Han hade då ett ullspinneri och färgeri. 

Min morfar bodde också i Sala. Han var inte apotekare men, ungefär som nu, man kan förestå någon 

annans apotek. Det gjorde han. Så jag har dubbel anknytning till Sala. 

Jag är född i Stockholm men vi var ofta här och hälsade på farfar och farmor. 

AÖ: Vilket år är du född? 

UH: 1918. Första världskriget var inte riktigt slut, så min pappa sa när det blev en dotter: ”Ja, en 

olycka kommer sällan ensam”.  

AÖ: Var i Stockholm är du uppvuxen? 

UH på Söderdialekt: Jag är född på Söder – hajar ni klyket? Men sedan bodde vi på Östermalm – 

Öfre Östermalm! Där bodde vi när jag var åtta-tio år. Jag gick i Whitlockska samskolan i närheten av 

Humlegården på Östermalm. 

AÖ: Din pappa fick en tjänst i Japan. Vilket år var det? 
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UH: Pappa var från Sala. Han utbildade sig till ingenjör och fick ett jobb i Stockholm hos en firma 

som hette Gardelius. Dom sålde svenska maskiner till Japan och hela familjen Gardelius bodde där. 

Pappa åkte dit när jag var åtta år. Min syster kände knappt igen honom när vi träffade honom några år 

efteråt. Han stannade där i 38 år!  

AÖ: Hur länge bodde din syster och du tillsammans med mamma i Japan? 

UH: Vi kom till Japan när jag var 10 år. Jag fyllde år när vi var i Korea och dagen efter var vi framme 

i Japan. Där stannade vi i två år. Vi bodde i Tokyo på vintern och sedan flyttade vi ut till Kamakura på 

sommaren. Det var ungefär som Saltsjöbaden i Stockholm. Där var det en fin lång sandstrand. Vi 

bodde alldeles intill stranden och där kunde man gå i och bada varenda dag – på vintern också. Det var 

ju inte som i kalla Sverige. Jag gick i och badade ganska ofta. 

Men så vaknade jag en natt och skulle gå på toaletten men kunde inte resa mig upp ur sängen. Jag 

visste inte vad det var med mig, så jag ropade på mamma. Hon kom och kunde inte få mig att sitta upp 

heller, så hon ropade på pappa. Pappa bar in mig till toaletten och sedan tillbaka i sängen och sa att ”vi 

får tala med en doktor i morgon”. 

Det kom en doktor som sa att det var barnförlamning, polio. Och jag som skulle bli tåspetsdansös! 

AÖ: Hur lärde du dig japanska? 

UH: Vi hade ett japanskt hembiträde och så träffade jag japanska barn på stranden. Barn lär sig ju nya 

språk lättare än vuxna. Jag lärde mig sjunga deras sånger (Ulla sjunger några strofer på japanska). Det 

var i Sverige en sång om haren och igelkotten som springer ikapp. I Japan är det sköldpaddan och 

något annat djur som springer ikapp. Man lär sig rätt fort som barn. 

AÖ: Vad gick du i för skola i Japan? 

UH: Vi bodde ju där ett halvår innan jag blev sjuk och det var meningen att jag skulle börja på 

amerikanska skolan, det fanns en sådan i Tokyo. Pappa övade mig lite i engelska så jag skulle kunna 

prata med dom. Men det blev ju ingen skola utan vi fick fara hem till Sverige igen efter två år i Japan.  

AÖ: Vad gjorde du när du gått ut den vanliga skolan? Vad fortsatt du med för utbildning? 

UH: När vi kom hem till Sverige fick jag först söka upp en professor Haglund. Han var expert på 

barnförlamning. Han ordnade då så att jag fick höga kängor som snörades. Den vänstra foten kunde 

jag inte lyfta eller röra eller styra den bara hängde rätt ner. ”Det är bara att knata på” sa farbror 

doktorn. Det gick ju då så småningom. Mamma följde med till skolan och bar mig på ryggen uppför 

trappan. Så småningom kunde jag ta mig fram lite. 

AÖ: Du ger ett intryck av att ha en väldig livsvilja och gnista. Och har hela ditt liv hittat på massor av 

roliga saker och träffat intressanta människor. Vad gjorde du efter dina studier? 

UH: När jag hade slutat skolan, eller redan medan jag gick i skolan, så gick jag på en målarskola. Det 

låg i släkten. Jag hade ett par farbröder som var bra på att måla. Jag målade lite i Japan också. Och 

skrev japanska tecken. Det gör man med en pensel.  

Sedan började jag på Berggrens elevateljé. Där gick jag och målade i olja. Men jag var också 

intresserad av teater och eftersom vi bodde i Stockholm hade jag ju alla möjligheter. Mamma lät mig 

gå på alla premiärer på Oscarsteatern, för jag tyckte om sång och musik också. Jag kunde inte spela 

något instrument, det har jag aldrig haft råd att lära mig. Genom att jag blev intresserad av teater 

började jag på en teaterskola i en källare på Östermalm uppe vid Valhallavägen. Film och teater var ett 

stort intresse. 

AÖ: Du lärde dig fotografera också? 

UH: Det var lite senare det var på 40-talet. Teatern var på 30-talet. Filmen gick ju framåt. Jag sökte 

upp Ingmar Bergman. I Medborgarhuset på Söder fanns ett barnbibliotek med en liten scen. Där hade 

han satt upp En Midsommarnattsdröm och blev rätt omskriven. Jag hade då, liksom han hade gjort, 

skaffat mig en miniatyrscen. Den hade till och med vridscen. Där målade jag små kulisser, så jag tog 
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med mig en del av dom teckningarna och gick till Ingmar Bergman och undrade om han var 

intresserad av att jag kunde få arbeta med honom. Och det var han. Han fick måla sina kulisser själv 

och han tyckte mina var bra. Så jag skulle få börja hos honom. Men tyvärr så hann jag inte börja. Han 

ringde och sa ”Jag är ledsen, men du kan inte få komma hit, jag får inga pengar att betala din lön med 

och jag har inte råd att betala dig själv”.  Så det blev inget mellan Ingmar Bergman och mig, men det 

kanske var lika bra – han hade så mycket fruntimmer! 

AÖ: Du talar en hel del språk. Vilka kan du? 

UH: Jag lärde mig japanska och sedan lärde mig pappa lite engelska. Sedan läste jag tyska – an, auf, 

hinter, in, neben….. - och franska, men det enda jag kan är egentligen Allons enfants de la Patrie…….. 

Och så kan jag säga Jag älskar dig på ryska – men det säger jag ju inte till vem som helst!  

AÖ: 1954 flyttade du till Sala? 

UH: Jag hade en faster som bodde i Stockholm. Vi bodde i Österskär, så jag fick åka tåg nar jag skulle 

in till Stockholm och skulle jag in till något en kväll så kunde jag ligga över hos min faster. Hon var 

hushållerska åt en lärare. Läraren ägde lägenheten. Där var hon från det att hon som ung flyttade till 

Stockholm till dess hon som pensionär flyttade till Sala igen. Hon sa att om jag flyttade till Sala skulle 

jag får ärva farfars hus. Det var ett stort bra hus med två affärslokaler och åtta lägenheter. Jag trodde ju 

på min faster så jag flyttade till Sala och väntade på att få huset. Jag bodde här i 30 år. Under tiden 

hann jag bo på olika ställen. Jag fick reda på att Ölsta skola utanför Sala skulle säljas. Jag åkte dit och 

tittade. Det var en stor skola med 16 rum. En stor vind, två stora skolsalar och två lägenheter. Jag fick 

köpa skolan för 60 000 kr. Då ingick i köpet att jag skulle upplåta lokal för gudstjänster och 

ungdomsarbete. Det passade mig rätt bra också. Då kunde jag hålla på med målarskola och 

keramikkurser eftersom jag varit några år på Gustavsbergs porslinsfabrik och lärt mig dreja av den 

store Bernt Friberg.  

Min faster dog, men då hade hon testamenterat farfars hus till sex kusiner som inte ville ha huset så 

dom sålde det. 

AÖ: Du hade flera olika arbeten här i Sala under din aktiva period. Vilka var det? 

UH: Det första jobbet jag fick var på Salberga sjukhus på två kontor. På förmiddagen jobbade jag på 

det kontor som hade med de asociala att göra och på eftermiddagen var jag på ett kontor på 

alkoholistavdelningen. Sedan fick jag jobb på polisstationen i Sala och sedan hos 

kronofogdemyndigheten. Men jag väntade hela tiden på att få pension så jag kunde göra vad jag ville. 

AÖ: Hur kom du i kontakt med de här fem munkarna i Västerås? 

UH: Eftersom jag hade gudstjänster ibland i Ölsta skola gjorde jag iordning ett kapell, skaffade orgel, 

ordnade ett altare med altartavla. Jag sydde mässhakar och antependier i olika färger.  

Så fick jag reda på att utanför Västerås bodde munkar i en gammal prästgård, men dom tyckte den var 

lite för liten, så dom ville bygga till men det fick man inte göra och inte fick de köpa prästgården.  

När jag flyttade in i skolan bodde där en familj en trappa upp och mannen i familjen var lantbrukare 

och hade snöplog och allt möjligt. Jag kunde ju själv inte gör så mycket åt hus och tomt utomhus. Vi 

hade väldigt trevligt ihop, men så flyttade de till gården som han kom ifrån när hans pappa dog. 

Och då tänkte jag: Munkarna i Västerås. Fem unga killar – det vore bra att ha. Då blir det inget spring 

med andra flickor heller! Så jag åkte dit en dag. Jag hade egen bil då – man får ju handikapbil om man 

är i behov av det. Jag åkte till Västerås och gick in där och sa att jag erbjuder er att få flytta till mig i 

Sala. Jag har en stor skola som det går att göra mycket av. Sedan får ni ärva den.  

De kom och tittade på skolan och så undrade dom:  

- När flyttar fröken Hamsten?  

- Jaa, sa jag, jag trodde jag kunde bo kvar här på nedre botten. Ni får hela övervåningen, hela vinden 

och hela skoldelen. 
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- Jaha, men vi kan inte bo under samma tak som en kvinna, sa dom. Det går inte. 

- Nä, vi är ju väldigt farliga förstås, sa jag, men jag har ju lite svårt att gå i trappor och ni är ju fem 

stycken, så nog ska ni kunna freda er! 

- Ja, jo, dom skrattade, men det var principen att de inte skulle bo under samma tak som en kvinna.  

-Nähä, sa jag, då får vi väl se om jag kan hitta någon annanstans att bo eller hitta någonstans där ni kan 

bo. 

På den tiden satt jag alltså på kronofogdemyndigheten. Dit kommer ju folk som har slarvat med skatter 

--- (några sekunder ej hörbart) --- men den här gången tittade jag upp och sa 

- Hur är det i Östanbäck då? 

- Det är ett helvete, skrek han. 

- Jaså, jag har hört att det är en madrassfabrik och det är väl inte samma sak? 

- Nä, men jag vill ju sälja den där jävla skolan och det är ingen fan som vill köpa den. 

Nä, tänkte jag, det är nog inte fan utan det är ett kloster. Så jag sa 

- Jag kanske kan hjälpa er att sälja den? 

- Ja, kan du det då ska du få en slant. 

Och jag fick 200 kr sedan. 

Jag skrev ett brev till bröderna i Västerås. ”Tror ni att Gud vill att ni ska bo i Östanbäck?” Munkar och 

nunnor läser ju i bibeln sju-åtta gånger om dagen. Det finns olika förteckningar över vad de ska läsa 

varje dag, så dom har läst igenom bibeln på några år kan jag tänka mig. 

Den här dagen, när mitt brev kom fram till bröderna, då hade dom läst i bibeln ”Herren säger till dig: 

Du skall fara öster ut till bäcken som öster ifrån rinner ut i Jordan.” Så gick dom och hämtade posten 

och där ligger brevet från mig. Så öppnar de brevet och läser ”Tror ni att Gud vill att ni ska bo i 

Östanbäck?” 

Ja, sa abboten, det har vi just läst i bibeln! 

Och därför bor de nu i Östanbäck. När jag dör ska jag få bli begravd på deras kyrkogård, för döa 

fruntimmer är ju inte så farliga! 

AÖ: Vilken saga du berättar! Senare sålde du Ölsta skola. Varför gjorde du det? 

UH: Jag fick inte någon som ville bo i skolan och hjälpa till. Och det är mycket som jag måste ha 

hjälp med när man har en skola. Så jag var tvungen att sälja. Jag försökte på alla sätt att få dit någon 

annan. Men alla som vill ha ett hus vill ha det för sig själva.  

Så jag sålde huset och nu är det ju en konstsalong och en konstnär som bor där, Gunnel Liljefors. Jag 

flyttade in till stan igen och här bor jag nu. 

AÖ: Då gick du in i ett annat projekt. Ganska stort och äventyrligt, tycker jag. Metodistkyrkan köpte 

du. 

UH: Ja, det gjorde jag. Det fanns ju ingen konsertlokal i Sala. Jag har ju många bekanta av olika 

sorter, band andra sångaren Folke Andersson. Honom blev jag bekant med när jag bodde i Eskilstuna. 

Han kom och sjöng i Kristina kyrka. Då talade han om att hans föräldrar hade bott i Metodistkyrkan, 

så vi var där och tittade och han hade en liten konsert där också. 

Även Frälsningsarmén och andra frikyrkor lånade lokalen. Jag har alltid varit intresserad av stora hus. 

Jag vill inte vara trångbodd, men det är jag nu.     

AÖ: När du hade arbetat under många år i statlig tjänst fick du möjlighet att jobba på somrarna och 

vara ledig på vintrarna. Vad använde du vintrarna till då? 
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UH: Jo, det där med vinter – idag är det -15 grader. Det är någonting som jag inte tycker om. På det 

sättet var Japan bra, där var det ju varmt nästan hela året om. Men å andra sidan var det ju 

jordbävningar och det tycker jag inte om.  

Men jag fick då höra av någon som varit på Mallorca och tyckte det var så väldigt trevligt. Vingresor 

hade ett hotell där. Då satte jag igång och läste spanska. Så flög jag ner och bodde där tillsammans 

med goda vänner i 14 dagar och tyckte det var väldigt trevligt. 

På vintern har de längre perioder. Då kan man bo där i tre månader för 8-10 000 kr. Då ingår det 

flygresor, mat och allting. I flera år reste jag ner i början av november och var där till och med januari. 

Så kom jag hem i februari när det började ljusna.  

Genom att jag var bekant med bröderna i Östanbäck, som hade haft besök av en katolsk präst – men 

bröderna är inte katoliker utan tillhör svenska kyrkan – en munk ifrån Mallorca.  

När han fick höra att Moster Ulla skulle åka till Mallorca, så meddelade han ett kloster med nunnor där 

nere att jag skulle komma och hälsa på. Och det gjorde jag. Så då fick jag bekantskap där och bodde 

någon vecka hos dom då och då när det var helger. Och det var en underbar upplevelse. Annars 

träffade man samma svenskar på hotellet varje år och det var ju bra, man fick många goda vänner där. 

Vi ringde till varandra när vi var hemma i Sverige. 

AÖ: Du ordnade olika aktiviteter också på Mallorca? 

UH: Ja, det är klart – jag kunde ju inte hålla mig still där heller. För det första sydde jag en massa 

klänningar som jag skulle ha därnere – där behövde man ju inte några yllebyxor, precis. Jag sydde i 

svenska bomullstyger och mest sydde jag hellånga klänningar som man liksom kunde ’hälla över sig’ 

och ha baddräkt under. Hotellet låg precis nere vid stranden. De flesta satte på sig baddräkterna och en 

bomullsklänning och gick ner till stranden.  

Då hade jag namn på mina klänningar och de svenska värdinnorna gick mannekäng och vickade på 

rumpan. Det var riktigt skojigt. Så skrev jag lite verser, sjöng till och spexade. Jag är sån. 

  

AÖ: Du har hållit på med otroligt många olika aktiviteter. Efter pensioneringen gick du på 

Oskarshamns folkhögskola och lärde dig måla ikoner. 

UH: Ja, det var också genom munkarna och att jag varit kyrkligt intresserad mycket och länge. Jag har 

en stark tro, så när jag fick reda på att det fanns en ikonkurs på Oskarshamns folkhögskola då sökte jag 

dit och där var jag i två terminer. Först var jag där på höstterminen, åkte hem över jul och sedan 

tillbaka på vårterminen. Lärare var Erland Forsberg. Efter det har jag målat mycket ikoner, både till 

klostret och födelse- och dopikoner. Jag målar en ikon med en ängel på, sedan skriver jag in det namn 

barnet ska få, vilket datum det fötts och vilken dag det skall döpas. Och jag har hört att alla barn som 

fåt en sådan är mycket noga med att ”Det är min tavla”. Och den ska sitta över sängen.  

AÖ: Som en skyddande ängel blir ikonen som du har gjort. Då tänker dom på dig och känner den 

skyddande ängeln. Jättevackert. 

UH: Ja, vi ska ju vara som änglar för varandra. Och hjälpa varandra. 

AÖ: Det är det som kallas att vara troende antar jag? 

UH: Njaä, jag tycker att det ska kallas att vara människa. Vi är inte vilddjur, men det har blivit väldigt 

mycket elände i världen som inte borde behövas om man hade haft en tro. Och tänkt sig för. 

AÖ: Du håller dig väldigt uppdaterad med vad som händer i världen. Du läser två dagstidningar och 

klipper ut det som är väsentligt och klistrar in i en bok och skriver egna kommentarer. 

UH: Ja, jag har Svenska Dagbladet och Sala Allehanda, så hör jag på radion vad som händer och ser 

på TV. Häromdan var det värsta lort jag har sett på många år. Det var en film som hette, Mitt liv som 

hund, och något snuskigare har jag inte sett eller hört på länge.  
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En rolig historia som är väldigt tråkig egentligen, var den lilla ungen som kom hem från första dagen i 

skolan och sa  

- Mamma, vet du vad magistern har berättat för oss idag? 

- Nä, det kan jag ju inte veta, sa mamman, va då?. 

- Sex är en siffra! 

AÖ: Det är tur att man kan stänga av TVn ibland. Du gör också vackra bildvävnader med anknytning 

till olika händelser som inträffat i verkliga livet och skildrar det i en väv. Kan du berätta om den här 

väven med Palme. 

UH: Jag gjorde en väv som jag kallade för Två olyckor – Tjernobyl och Palme. Den första olyckan var 

ju i Hiroshima med den otäcka bomben som dödade så många och förstörde så mycket. Så kom 

Tjernobyl och mordet på Palme.  

Sedan gick det en serie på TV om en invasion av några underliga varelser från rymden som kom ner. 

Dom hade huvuden som såg ut som ödlor. Så parade dom sig med kvinnor från jorden. Och när dom 

födde barn så var det ödlor. 

Jag tyckte det var en så vidrig utveckling av världen, så jag gjorde en väv på den, 90 x 50 cm ungefär.  

Jag har gjort flera. En som jag kallat Porten till hoppets mysterium. En port som det lyser ut igenom 

och en hand som sträcks emot oss för att rädda oss från eländet.  

För jag tror ändå att även om jorden går under tror jag inte mänskligheten går under. Jag tror att det 

finns i alla fall någonting i oss som är en högre och oförstörbar materia. 

AÖ: Vi tackar dig Ulla Hamsten för att vi fick komma hit och göra en intervju. Hoppas att du får 

fortsatt många goda år med ditt klara intellekt och din fantastiska fantasi. 

UH: Tack själv och tack för att ni lyssnade. Och tänk på att vara människor först och främst. 
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                              12 januari 2004                                                           15 mars 2004                                                         3 maj 2004 

 

Johnny Ekman i maj 2017:  

Under 2004-2005, i ungefär ett och ett halvt år, gick Rut Kebbon och jag hos Ulla Hamsten för att lära 

oss måla ikoner. Utöver den gedigna undervisningen i ikonmåleri berättade Ulla episoder från sitt 

händelserika liv, som jag delvis tog upp på ljudband. Vi fick uppleva Ullas fantastiska minne, hennes 

intelligens och rappa repliker. 

Bland annat berättade Ulla om hur det gick till när bröderna kom till Östanbäcks kloster, efter det att 

tanken på Ölsta skola som kloster gått i stöpet, eftersom munkarna inte kunde bo under samma tak 

som Ulla. Men munkarna var förtröstansfulla i tron på att finna en lämplig lokal och sa till Ulla att ”vi 

måste höra vad Gud vill”. Ulla berättar fortsättningen: 

- Ja, sa jag, det är inte lätt att få besked av honom, men försök! 

Så reste munkarna till Norge för att träffa andra munkar och nunnor i något slags konvent. Då sa 

jag, får jag telefonnumret dit för om nu Gud vill att ni ska få Östa skola, då kommer någon och 

erbjuder mig en lägenhet för alla vet att jag tycker det är för stort och jobbigt med den här 

skolan. Jag fick telefonnumret och adressen.  

Så gick jag till jobbet på kronofogdemyndigheten och dit kom det en karl som hette Per 

Hallström. Han hade en madrassfabrik i Östanbäcks skola. 

Han svor alltid och var väldigt otrevlig, så jag brukade inte prata med honom. Men den gången 

när han kom så frågade han:  

- Är det någon man kan tala med här? 

- Jadå, sa jag, kommissarien är inne. Hur är det i Östanbäck då? 

- Det är ett helvete! sa han. 

- Jaså, är det ett helvete - jag har hört att det är en madrassfabrik, är det samma sak? 

- Nä, men jag vill sälja den där jävla skolan och det är ingen fan bla bla bla bla. 

- Jag ordnar med försäljningen, sa jag, där ska det nog bli kloster. 

- Ja, kan ni ordna det ska ni få en slant 

- Det ska jag ordna, sa jag. 

Jag skrev till bröderna. Det är ju fantastiskt – när man erbjuder Gud en skola då blir det två 

skolor: ”Tror ni Gud vill att ni ska bo i Östanbäck?” 

Och då hade bröderna, som hade en förteckning över vad de skulle läsa under dina dagliga sju 

bönestunder, läst i Första Konungaboken, kapitel 17, där det står så här: 

Och Herrens ord kom till honom; han sade: Gå bort härifrån och begiv dig österut, och göm 

dig vid bäcken, som österifrån rinner ut i Jordan. Din dryck skall du få ur bäcken, och korparna 

har jag bjudit att där förse dig med föda. 



Ulla Hamsten 

Det är ju ett ordentligt besked! Så skulle de åka hem samma dag. Så går dom ut i receptionen 

och frågar om det har kommit något brev eller meddelande till oss? Ja, det är ett brev här. 

Så slår dom upp brevet och läser det jag skrivit, ”Tror ni Gud vill att ni ska bo i Östanbäck?” 

Ja, sa broder Bengt, det har vi just läst i bibeln!! 

De ringde till mig när de kom på andra sidan gränsen in i Sverige och sa: Vi vet att vi ska bo i 

Östanbäck. 

Jag sa att jag möter er vid avtagsvägen i Gullvalla in till Östanbäck. När de då kommer in i en 

skola i Västmanland så satt en stor plansch på väggen med Visby domkyrka. Det borde ju ha 

varit Västerås domkyrka. Men tre av bröderna var prästvigda i Visby domkyrka, så de kände sig 

speciellt välkomna. Så man kan få svar. 

 

 

 

Ulla Hamsten, Ikonen med Elias, tempera på pannå, 29 x 26 cm. Tillhör Östanbäcks kloster. 

 

När de firade 25-årsjubileum för några år sedan, målade jag en ikon med profeten Elia och 

östanbäcken som rinner. I ikonen satte jag in en skata eftersom jag kallade min butik för 

Skatboet. Och på andra sidan vägen vid klostret bodde de gamla fröknarna Borgstedt. Deras 

pappa hade varit lärare i Östanbäck och de byggde sig på andra sidan vägen ett eget litet hus. 

Dom kallade jag då för korparna eftersom han sa att ’korpar ska förse dig med föda’.  Dom hade 

mycket välfärgat svart hår ända till dom dog. 

Sedan flyttade en kille in som hette Bengt Oskar och var väldigt begiven på flaskor, så jag 

målade en alika också!  

Jag målade också in en kungsfågel, för kungen hade ju varit där och hälsat på. Jag blev ju 

fotograferad och presenterad för honom. Så sedan sa jag att nu kallar jag mig för Hovmoster! 

 

 



Ulla Hamsten 

 

Vykort av bildväv gjord av Ulla Hamsten. 

 

23 februari 2004:  

Den här bilden föreställer den helige Benedict och hans tvillingsyster, tror jag. Eller syster i 

vilket fall. Han var ju karl, så han fick ju en utbildning och blev då munk och bildade ett kloster. 

Hon, systern, fick ju ingen utbildning alls – hon skulle ju bara giftas bort. Men varje gång 

brodern kom hem ifrån sin skola lärde hon sig allt som han fått lära sig, son hon blev lika bildad 

som han.  

När han hade grundat sitt kloster då bildade han ett nunnekloster till sin syster, för det var alltid 

en man som bildade även nunnekloster. En gång om året åkte han till henne och hennes systrar 

och stannade där och diskuterade himmelska ting. En kväll undrade systern om han inte kunde 

stanna över så de fick fortsätta diskussionen nästa dag. Men han kunde inte bo i ett kloster med 

en massa frutimmer – precis som bröderna sa när de kom till Östa skola. 

Då knäppte systern sina händer och bad till Gud och han hörde henne. För Gud lät det bryta ut 

ett förfärligt oväder – det blåste, åskade, blixtrade och regnade så han kunde inte gå hem. Han 

var tvungen att stanna kvar. Han sa: Men syster vad har du gjort? Jag bad dig om en sak och du 

hörde mig inte, men så bad jag Gud och han hörde mig, sa systern. 

När brodern senare dog så kom han som en duva och satt i systerns fönster och kuttrade lite. Då 

förstod hon att hennes bror var död. 

Så därför har jag gjort den här. Det är hennes kloster som syns i bakgrunden. Väven hänger nu i 

klostret på Mallorca. Jag har skildrat storm, åskmoln, Guds finger och ljuset över systern och 

Benedict. 

BE betyder Benedict Escolastica. MUH står för Ulla Maria Hamsten. 

Väven är gjord med lintråd som varp. Man lägger sedan i färgade trådar och trycker till med en 

gaffel väldigt hårt. Man hinner ca tre cm på en dag.  Garner köpte jag på torget där nere, men 

jag fick också garner från mormödrar och farmödrar som stickade och virkade till sina barnbarn. 

 

 



Ulla Hamsten 

 

 

Baksidan av vykortet. Manacor (Mallorcas näst största stad). Klostret den Heliga Familjen - - -  Väv gjord 
av Ulla-Maria Hamsten.  

 

Om du tar med det här kortet och visar upp, så kommer du att få se originalet om du besöker 

Mallorca. Jag skriver dit den här texten så har du ett ’visum’: Det här är en vän till mig. Han 

målar ikoner. Tia Maria. 

Jag är ju döpt till Ulla Maria. På Mallorca frågade man vad Ulla betyder. Jag sa att det betyder 

nog inget särskilt. Men från bröderna fick jag brev till Mallorca där man kallade mig för Moster 

Ulla. Man tilltalade ofta kvinnor som man inte var släkt med på det sättet förr i tiden. Moster 

eller faster på spanska blir Tia. Då sa en av killarna i receptionen: Tia Maria är en mycket 

populär likör här nere. Och den är så söt – den också! I Sverige är man en kärringjävel, men på 

Mallorca är man så söt – den också! 

 

 

8 mars 2004:  

Ulla spelar upp en melodi som hon tonsatt och sjunger, Långt, långt borta, någon gång runt 1990 i 

baren på hotellet på Mallorca: (inspelningen finns på bandet från den 8 mars 2004). 

Den här killen som spelade, det var en gammal musiker som hette Lennart Johansson, från 

Skåne nånstans. Han kom till mig på Mallorca och sa: Jag har en dikt här som jag skrivit ner. 

Jag undrar om du kan sätta musik till den.  

Så det gjorde jag. Han sa också att Du får göra om texten som du vill. Och det var jag tvungen 

att göra så den skulle gå ihop med melodin. Så spelade han och jag sjöng in den.  

För 2-3 år sedan, så får jag i en dödsannons se den första delen av sången och där står det Pär 

Lagerkvist under! Den hade jag givit mig på och ändrat! 

Så när sonen Bengt Lagerkvist var i Sala för några år sedan, pratade jag med honom och 

berättade om sången och frågade om han visste var dikten fanns i för bok. Han talade om det för 

mig så jag gick in på biblioteket och slog upp den. Men sista hälften var inte med! Jag vet inte 

om det också kan vara Pär Lagerkvist, men jag har inte träffat han son någon mera gång och 

kunnat fråga. 

Att ge mig på och förändra – det hade jag aldrig gjort om jag vetat att det var Pär Lagerkvist. 

Jag sa till sonen Bengt att ”Jag hoppas din far förlåter mig”.  Bengt tyckte det bara var skojigt. 



Ulla Hamsten 

 

   

 

8 mars 2004:  

De här bockarna har Lennart Lindberg gjort. Dom fick jag av honom. De är ljusstakar utklippta i 

plåt.  

Jag umgicks med Lindbergs, som bodde i huset mitt emot farfars hus, och dottern Christina, 

numera textilkonstnär, var ofta hos mig. 

Om jag hade flyttat, som jag tänkte mig, till den där bensinstationen i Sätrabrunn, då hade jag 

tänkt att ha utställningar och försäljning där i ”Smörj- & Konsthallen”. Jag ringde till sonen, 

Colbjörn, och frågade om han hade mallen till bockarna. Jag tänkte tillverka efter Lennarts 

modell. Klippa ut och vrida till det. 

 

Johnny Ekman, 6 december 2016: Idag var jag på Strömsbacka, återvinningen i Sala, och tittade som 

vanligt efter tavlor av avlidna Salakonstnärer. Inget napp, så jag gick vidare till julpyntet. Såg en ljusampel i 

plåt som var fin men lite för ny. Just då – och det här låter som påhittat – tänkte jag ”Tänk om jag kunde hitta 

en av Lennart Lindbergs julbockar bland allt julpynt”. Tittar ner på bänken under ljusampeln och bland 

trassliga julgransbelysningar ser jag en av Lennart Lindbergs julbockar! 30 kr! Och idag har Strömsbacka 

50 % på allt! D.v.s. 15 kr (inte för att det betydde något – men det var extra roligt). Jag skyndar till Christina, 

hustrun, och visar upp mitt fynd.  

På väg till kassan visar jag Christina röran med julgransljus och pekar ”där hittade jag den”. Då ser jag två 

till!!! Jag köpt förstås alla tre. Alla signerade ”LHL” på undersidan! På kvällen när vi hade medlemsmöte i 

Avlidna Salakonstnärers Sällskap (då handlade det om Olle Nessle) var jag så generös (!) att jag lottade ut en 

av julbockarna bland deltagarna. Eric Fylkeson vann den.   

Jag vill gärna tro att det var Ulla Hamstens bockar som jag fann på Strömsbacka. Att arvingarna körde dit en 

del julpynt och annat 2014. Eftersom bockarna inte var uppställda bland ljusstakarna, utan var intrasslade i 

en julgransbelysning, hade de kanske överlevt julhandeln 2015 och dök upp framför mina ögon i december 

2016.    

 



Ulla Hamsten 

29 mars och 26 april 2004:  

Jag var 1939 ett tag på ett företag som hette Colorfilm på Norrlandsgatan i Stockholm. Dom 

skulle göra tecknad långfilm av Nils Holgerssons underbara resa.  

Då målade man med någon form av lite tjockare vattenfärger. Det var speciellt en av färgerna 

som inte hängde ihop. Jag kom på ett knep: Jag la färgen på plastskivorna och ’föste’ den 

framåt. Då blev det jämt och fint. Sättet att måla kallade man sedan ’Ullas fösmetod’. Det 

krävdes många bilder för varje filmsekvens. Men det var kul!  

Det var konstnären Einar Norelius, han med tomtar och troll, som var bas för tecknandet. 

Norelius tecknade typerna och vi färglade på celluloid. Den tecknade bilden på ena sidan och 

sedan lade vi färg på baksidan. Då hade man ritlinjen som ’marginal’ att spela på. Vi var en hel 

hög tjejer som målade.   

När kriget pågått ett tag kunde man inte importera celluloid så vi fick sluta. 

Jag var sedan ett tag anställd på ett företag i Sundbyberg och gjorde lite tecknade reklamfilmer. 

 

19 april 2004:  

När Jan Fridegård och Åke Grönberg var på gamla biblioteket i Sala någon gång på 1960-talet 

och berättade om sina vilda liv, så följde de med mig hem och drack kaffe. Då bodde jag i 

farfars hus på Kungsgatan. Det var på vintern och när de hade gått stod ett par galoscher kvar 

med initialerna J.F. i. Jag tog dom i handen och sprang utför trappan och ropade. Då sa Åke 

Grönberg: ”Tror du inte han lämna dem med flit?”. 

Hade det varit Åke Grönbergs galoscher hade dom nog fått stå kvar… 

- - - - - 

Min syster Kerstin och jag skulle för första gången åka på studentskiva. Pappa var kusin med 

mamman i huset och sonen skulle ta studenten.  Han var klasskamrat med Ingvar Lidholm som 

jag blev mycket förtjust i. Honom var jag kär i i flera år. Men det gick över. Han var ju 

kompositör och hade skrivit en hel del visor. Dom gick ju an, men sedan började han med sin 

atonala musik. Ingen harmoni utan ve, ve, ve. Det var tur att det inte blev vi. Han gifte sig med 

en annan Ulla. 

Men åter till studentskivan. Jag var 20 år och okysst! Men det gick över! När vi kom hem 

frågade mamma: Har ni haft roligt? Jaa, sa jag. Nääää, grät min syster Kerstin som då var 15 år. 

Folke försökte kyssa mig! Lyckades han inte? sa mamma. Nä, jag sprang förstås, sa Kerstin. 

Jaså, sa mamma. Och du då? sa hon till mig. Jag var ute med Olov, sa jag. Jaha, hur gick det då? 

Mmmmm, sa jag. Då sa mamma: Ni ska inte låta pojkar kyssa er, för då förlorar ni er 

självaktning. Jaa, sa Kerstin. Men jag, mitt styck, jag sa: Den skulle jag förlora om dom inte 

försökte! 

Ingvar Lidholm var bekant med Ulla Sallert och Franz von Lampe. Dom var vi hemma hos ett 

par gånger, men sedan åkte Ulla Sallert till Amerika.  

 

 

 



Ulla Hamsten 

26 april 2004:  

Min morfar var kusin med Sven Hedin. När vi var i Japan 1928-30 kom Sven Hedin på ett stort 

fartyg till Yokohama efter en av sina expeditioner till Kina och Mongoliet. Fru Gardelius tyckte 

mamma skulle träffa sin släkting, men det vill hon inte men jag ville förstås! Men jag kommer 

egentligen bara ihåg att jag hade fått en ny vit klänning. Herr och fru Gardelius kom och 

hämtade mig i en gammal Ford som man låtit bygga extra hög för att direktör Gardelius, som 

var en ovanligt lång man, skulle kunna sitta med hög hatt utan att böja huvudet! 

Vi fick åka ut med en liten båt och gå uppför en lejdare och jag fick niga för farbror Sven 

Hedin. Han fick höra att vi var släkt. Men det var bara en massa farbröder där och jag var mera 

road av mina kläder. Men jag glömmer det aldrig – det blev ett minne för livet. 

 

 

Ulla Hamsten, Trygga räkan, väv 36 x 36 cm. 

3 maj 2004: 

Jag hörde ett radioprogram för flera år sedan om barnpornografi och barn som utnyttjas. Det var 

i USA. Polisen hade kopplat in sig på en telefon som gick till någon där man kunde beställa 

barn och betala för dom. Då ringde en italienare med familj i Italien och ville beställa och betala 

för en flicka mellan 7 och 12 år, men inte äldre. Han frågade vad det kostade. Ja, svarade man, 

det kostar 100 dollar. Då säger karln: Får jag göra vad jag vill med henne? Ja, ni vill väl ha sex 

med henne? Ja, men om hon dör av det? sa italienaren. Ja, då blir det ju dyrare för då måste vi se 

till att få bort liket. 

Jag kunde inte komma ifrån det där. Jag tyckte det var så vidrigt. Så jag vävde då en fyrkant och 

där är det då ett jordklot och på det är det ett litet barn som liksom är korsfäst. Det har en vit 

arm, en gul arm, ett brunt och ett svart ben. Så det är barn från hela jorden. Jag har gjort olika 

färger på världsdelarna. Sedan har barnet en navelsträng. En röd som inte är avnavlad. Det är 

precis som att de föder barnet och sedan struntar i det.  

Den har jag lämnat in till vårsalongen som öppnar nu i morgon. Jag kallade den för Trygga 

räkan. Det är som en räka – dom skalar av den och sedan slänger alltihop. 

 

 



Ulla Hamsten 

3 maj 2004: 

Jan Lindblad, fågelimitatör med mera. Han syster, Monika, var skolkamrat med min syster 

Kerstin. Men det var Monika och jag som kom att umgås mycket. Hon hade då sin lillebror, Jan, 

som då var 6-7 år. Dom bodde i en stor våning på Hornsgatan. Jan var då i operabaletten. Han 

var född med diabetes så doktorn hade sagt att han skulle röra på sig så mycket som möjligt så 

därför blev han med i operabaletten. Och det var ju väldigt bra motion. 

Våningen var på fem rum och en spiraltrappa upp var det ett stort rum, där pappan hade en 

flygel, och där fanns också en stor balkong. Dit drog vi ut madrasser och låg över ibland på 

somrarna. 

Jan hade allt möjligt hemma. Varje gång som jag kom dit, sa han ”Ulla nu måste du komma och 

titta, nu har jag lärt mig nåt nytt”. En gång höll han en pinne i munnen. La en boll på den, 

ställde sig på ett ben, slängde upp bollen med pinnen och tog bollen på fotsulan! Mycket sånt 

där höll han på med. 

En gång skulle jag binda fast honom på en stol med så många knutar jag kunde. Det är bra, 

tänkte jag, då får vi vara ifred. Det tog inte en kvart så kom han. Då hade han tagit sig lös. 

Dom hade en katt också. Den gick in på toaletten, satte sig på vattenbehållaren ovanför 

toalettstolen och gjorde vad den behövde ner i toan. Den kunde dock inte dra i snöret! Så man 

fick aldrig stänga dörren till toaletten på nätterna.  

Familjen hade en ö utanför Flen. Där hade Jan fått tag på en grävling. Den tog han med sig hem 

till Stockholm. Grävlingen sprang runt i lägenheten och lärde sig att hitta toaletten. Under 

badkaret fanns en avloppstrumma som var synlig till hälften. Grävlingen satte in sina klor i 

gallret, lyfte på det och satte dit rumpan och gjorde vad han behövde! Det tycker jag är 

fantastiskt! 

Föräldrarna var mycket toleranta. Pappan var sångpedagog med egen ateljé och var aldrig 

hemma. Mamman, en liten tjej från Lappland, var jättebra och trevlig, så vi kom bra överens. 

Jag hälsade på familjen på ön. Där hade Jan spänt upp ett rep mellan två tallar där han gick på 

lina. Det var en duktig kille. 

Jan hade också vita råttor. Ingvar Lidholm hade en gång med sig en tjej dit, Hilding Rosenbergs 

dotter tror jag det var, och min kusin skulle skoja med henne och hämtade en av Jans råttor och 

satte på hennes axel. Fruntimmer och råttor brukar ju inte gå så bra ihop.  Hon flög nästan upp i 

taket! 

Då sa min kusin, ”Vi sätter den på Ulla, hon är inte rädd”. ”Nä, det är jag ju inte, jag känner 

dom ju” sa jag.   

 

 

Avslutningsvis: 

Under mina år på Sala Sparbank minns jag hur Ulla kom insvepande i banklokalen i sin fotsida 

turkosa klänning. Den turkosa bilen, Ford Taunus, parkerade hon, med handicaptillståndets rätt, 

utanför bankentrén. - Jag hade också vantar som var turkosa, berättade Ulla, till och med en behå! 

Att turkos var hennes favoritfärg uttryckte hon också genom att beskriva bilden av sig själv när hon 

avlidit: Sittande på ett moln skulle hon med sina turkosa änglavingar hålla ett vänligt vakande och 

skyddande öga över oss. 

Annat Ulla nämnde under vår ikonutbildning som jag la på minnet: 

- Man signerar inte en ikonmålning. Det är Gud som ska ha äran, inte konstnären. 

- En ikon är ett fönster mot himlen. Det är inte vi som tittar på himlen – det är himlen som ser på oss. 



Ulla Hamsten 

- Förutom att sista behandlingen av kritgrunderingen bestod i att stryka egna saliven över ytan så 

rekommenderade Ulla att ta bort felaktiga måleridetaljer genom att spotta på penseln och försiktigt 

bearbeta felaktigheten. Fungerade utmärkt! 

- Om Ulla fick en minut i världshistorien som hon kunde påverka, skulle hon ropa: Adam! Ät inte 

äpplet!!   

 

Prov på Ullas lite vågade humor – en brud som vid vigseln putade något med magen: 

När lillan kom till jorden, 

det var i maj, när göken gol, 

sa mamma att det lyste 

tre månader för sent! 

 

Ulla var mycket intelligent och rolig. Med ett fantastiskt minne. Skrev underfundiga & underfyndiga 

texter till uppvaktningar och andra högtider. 

Ulla ringde varje födelsedag och önskade – inte Grattis på födelsedagen – utan Gott Nytt År!  

Johnny Ekman i maj 2017 

 



Ulla Hamsten 
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Ulla Hamsten, Bönekrans 
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Ulla Hamsten 

 

Ulla Hamsten, Ärkeängeln Mikael, ikon när bankhuset fyllde 100 år 2002 och firade 175-årsjubileum 2003.  

Tillhör Sala Sparbank. 

 

 

Ulla Hamsten överlämnad ikonmålningen till Sala Sparbanks VD Christer Eklind. Foto Bengt Kebbon. 

 

 

 

 



Ulla Hamsten 

 

 

   
Ullas begravning i Östanbäcks kloster den 2 maj 2014. Vi serverades Broder Birgers nässelsoppa och brödernas bröd.  

Borden dekorerade med maskrosor i krus. Allt i Ullas anda.  


