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Förord 

Det här är berä-elser från det gamla Gärdala. Det är ,den 

1945-55 som den lilla skri;en handlar om. Nästan allt är 

självupplevt. Från ,den jag gick i Gärdala skola (1945-

1949). Och från de tre åren däre;er då jag åkte skolskjuts 

med de andra Gärdalabarnen ,ll Rimforsa.  

Men också från ,den i realskolan, fram ,ll 1955 bodde jag 

hemma på Groveda under helgerna och somrarna. Fort-

sa- umgicks jag med mina kompisar i Gärdala, och fortsa- 

kände jag de vuxna människorna och visste vad som 

hände.  

Vem som skulle kunna vara intresserad a- läsa? Ja, bort-

se- familj och vänner som av påtvingad ar,ghet kanske 

läser något sådant här, är det väl de människor som idag 

bor i Gärdala, eller har någon koppling ,ll Gärdala, och har 

intresse av a- förstå vad det var för slags samhälle för 70-

75 år sedan. 

Trevlig läsning! 

Groveda den 1 juni 2021 

 

Karl-Henrik Pe-ersson 
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Gärdala 

Jag väljer a- med Gärdala i fortsä-ningen mena alla de 

hushåll som under 1940-talet lät sina barn gå i Gärdala 

skola (eller skulle ha lå,t sina barn om de ha; några gå i 

Gärdala skola). Det betyder a- gränsen mot norr gick vid 

Rödsledalen, mot öster vid småställena Knybblan, Lövsve-

den, Stenstugan och Karlsberg, mot söder vid Groveda och 

mot väster vid Lindhamra. Alla gårdar, småbruk och små-

hus inom det området definieras här som Gärdala. Jag tror 

a- man kan säga a- den defini,onen sammanfaller med 

vad människorna vid den ,den menade när de sa: ”Vi bor i 

Gärdala”. Och också nästan helt överensstämmer med de 

hushåll Gärdala affär betraktade som sin marknad. Begrep-

pet Gärdala by skall jag försöka begränsa ,ll Storgården, 

Lillgården och de andra ställena uppe i den gamla byn. 

PS. Grovt se- sammanfaller Gärdala som jag definierar 

ordet med gränserna i byalagets bredbandskarta. ”Bred-

bandsGärdala” är e- något större område i sydväst (Ekhol-

men, Ekhamra), annars samma.  
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Vägen �ll skolan 

Tanken med berä-elsen är a- bokstavligt—och person-

ligt— beskriva min väg ,ll skolan, den dagliga promenaden 

från Groveda upp ,ll skolan i Gärdala och vilka människor, 

miljöer och äventyr jag då mö-e. Eller poten,ellt skulle ha 

kunnat möta. Det handlar om ,den omedelbart e;er 

andra världskriget. Jag började i skolan i Gärdala hösten 

1945. 

Det var en bra bit a- gå från Groveda ,ll skolan för en sjuå-

ring, runt 3 kilometer. Det tog sin ,d. Framförallt när jag 

skulle ta mig hem. Idag vet jag naturligtvis inte hur lång ,d 

det tog men skulle inte bli förvånad om hemvandringen för 

det mesta tog e- par ,mmar. Det ger go- om plats för 

upplevelser av olika slag. Jag minns forOarande mina skol-

promenader med posi,va förtecken. 

Vad var det för en liten parvel som vandrade i väg från 

hemmet i Groveda varje morgon? Ja, det faller utanför ra-

men för berä-elsen a- försöka beskriva det. Men i min 

bok En bankdirektör med skägg finns en passus som har 

viss relevans för historien. Så här står det: 

Hur var jag själv mot mina föräldrar under de formbara åren 

upp ,ll 12-13? En sak är klar, jag var inte det lydiga barn som 

de kanske ibland skulle ha önskat sig. Jag hade mycket vilja 

från det a- jag var liten, det skulle mycket ,ll för a- jag 

skulle böja mig för vad föräldrarna tyckte var rä- när jag 

hade en annan uppfa-ning. Som det här med a- äta något 

innan man går ,ll skolan som mamma naturligtvis tyckte var 

nödvändigt men som jag inte ville. Jag vägrade a- äta havre-

grynsgröt på morgonen som de andra gjorde, och jag väg-

rade andra alterna,v, typ e- kokt ägg med smörgås, som 
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hon försökte med. Jag vägrade a- äta på morgonen överhu-

vudtaget. Det slutade med en kompromiss. Hon vispade e- 

ägg i e- glas och sockrade anrä-ningen, ställde glaset på 

köksbordet så a- jag kunde ta det i farten, utan a- behöva 

sä-a mig ner. E- halvt glas sockrad ”äggröra” kom a- bli 

min frukost under åtminstone fem år från det a- jag började 

skolan. Det här var innan det serverades mat i skolan. Alla 

elever, också jag, hade med sig matsäck, all,d smörgåsar 

och något a- dricka i en flaska eller termos, och det blev väl 

både si och så med a- äta upp det man hade i ryggsäcken. 

Det var inte så kons,gt a- mamma försökte ta den här 

fighten med mig, hon hade naturligtvis rä- och jag hade fel. 

Men det var inte så jag kände då. 

Jag minns inte när skolan började varje morgon men för-

modligen var det klockan 8. Mamma Saga såg då säkert ,ll 

a- jag hade åtminstone en halv,mma på mig för vand-

ringen upp ,ll Gärdala skola. Kanske gick jag hemifrån nå-

gon gång mellan kvart över sju och halvå-a. 

 

 

 

 

 

Sommaren 1947, jag  är 9 år, och skall 

börja i tredje klass ,ll hösten. Det var 

väl ungefär så här jag såg ut (fast defi-

ni,vt inte så finklädd) när jag gick mina 

dagliga  turer ,ll & från  Gärdala skola. 
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Målhagen 

Första huset jag träffade på vägen ,ll skolan var torpet i 

Målhagen, just på toppen av den branta backen mot norr 

se- från Groveda. Vid den ,den, mi-en av 1940-talet, var 

Målhagen, liksom många andra små torp i trakten, bebo- 

året runt. Under mina förskoleår bodde det en familj 

Kindstedt i huset. Farbror Hjalmar kommer jag ihåg e;er-

som har var snäll och vänlig, pratade med barn och hade 

en häst i den lilla lada som man forOarande kan se (i 

kra;igt ombyggt skick) bakom de stora fly-blocken. Han 

hade häst e;ersom han var ”åkare”. 

När jag gick min första dag ,ll skolan på hösten 1945 hade 

emeller,d Hjalmar Kindstedt fly-at, det gjorde han något 

år ,digare. I stället bodde e- äldre par, familjen Johans-

son, i huset. Mannen dog ganska omgående och hustrun, 

tant Ellen som hon he-e för mig, bodde kvar några år, 

fram ,ll 1950-talets början. Hon var en lite rundhylt, barsk 

tant som jag hade respekt för. E;er a- hon fly-at stod 

huset i Målhagen tomt något ,otal år, för a- däre;er bli 

”sommarställe” (vilket det för övrigt forOarande är). 

Man kan göra e- lokalhistoriskt ,llägg ,ll historien om 

Målhagen. Furulid, det gula, fyrkan,ga enplanshus som 

mot norr nästan gränsar ,ll Målhagen men ligger längs 

Gärdalavägen (Hamra 1:33, fn familjen Hellman) byggdes i 

slutet av 1930-talet av det yngsta barnet i KindstedOamil-

jen, Halvar Kindstedt. Han var ”sotare” enligt kyrkböcker-

na, senare murare. 

Alla de hus, både fri,dshus och för permanentboende, 

som i dag finns i närheten av Målhagen – jag räknade ,ll 
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nio – har kommit ,ll e;er 1955. Någon gång i slutet av 

1950-talet lyckades en son ,ll Ellen Johansson övertyga 

min pappa Timar – Målhagen låg på Grovedas mark – om 

a- han skulle få bygga e- fri,dshus i ekbacken bakom tor-

pet. Det kom han också a- göra. Huset finns kvar och är 

alltjämt fri,dshus. Det svarta huset vid trevägskorsningen 

Gärdala-Groveda-Västerängen (Björke 1:10, familjen Nils-

son) var det andra huset som byggdes. Också det hade en 

koppling ,ll Målhagen. Det byggdes av familjen Molinder, 

en do-er och svärson ,ll tant Ellen i Målhagen.  

”Arvid i Västerängen” 

När jag på min vandring mot skolan kom fram ,ll tre-

vägskorsningen hade jag två vägar a- välja mellan. O;ast, 

i varje fall när jag blev lite varmare i kläderna, gick jag via 

Västerängen. Med andra ord, ner för den branta backen, 

den enda körbara vägen fram ,ll Västerängen på den ,-

den, förbi boningshuset och de två uthusen och fram längs 

ladugården. Vid den östra gaveln, vände man 90 grader 

mot norr på den väl upptrampade s,gen längs gärdeskan-

ten och över kullen med de stora ekarna – det som idag är 

familjen Jakobssons Ekkullen – och sedan raka vägen (som 

egentligen vid den ,den inte var någon rik,g väg) upp ,ll 

affären.   

I Västerängen bodde i mi-en av 1940-talet familjen Jo-

hansson. Det var farbror Melker, då en man i 65-årsåldern, 

hans fru Elin och sonen Arvid i 25-årsåldern. Två systrar 

hade redan fly-at hemifrån. Trots a- vi på Groveda var 

nära grannar kände jag egentligen inte farbror Melker och 

de andra på Västerängen. Det kanske berodde på a- 
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mamma och pappa inte umgicks med familjen Johansson 

på vänskapsbasis som de gjorde med e- antal andra famil-

jer i Gärdala.  

Med det perspek,v jag har idag var det senare nog begrip-

ligt. Det fanns en släkthistoria. Melker var yngsta barnet i 

den familj som i början av 1900-talet ägde Groveda, just 

vår familjs del av Groveda, Groveda 1:2 (gården var upp-

delad i två lika stora fas,gheter fram ,ll 1948). Melkers 

äldsta syster var gi; med min farfar Henrik. Hon kom se-

dan i samband med arvski;ena e;er föräldrarna a- lösa 

ut syskonen och – ,llsammans med farfar – bli ägare ,ll 

Groveda. Det skulle inte ha varit underligt om den bak-

grunden kastade in en del grus i grannsämjan. Men om 

det visste jag naturligtvis ingen,ng när jag passerade Väs-

terängen på väg mot skolan. 

För övrigt är e- annat hus i Gärdala, det lilla huset på hö-

ger sida av vägen mot Skälfalla, Lillebo (Skälfalla 1:5), 

också en slags reminiscens av arvski;ena på Groveda i 

början av förra seklet. Lillebo byggdes av tant Ida (Johans-

son), en annan av systrarna ,ll Melker, och som således 

också som ung bo- på Groveda. 

Arvid kom a- hela livet bo kvar på Västerängen (vid arv-

ski;et e;er föräldrarna blev han ägare ,ll gården), och 

han blev med ,den för alla Gärdalabor ”Arvid i Väster-

ängen”. Sista gången jag träffade honom, kanske 1990-tal, 

var han märkt av sjukdom, och gick bort en ,d däre;er. 

Trots den stora åldersskillnaden mellan oss kom jag a- 

med åren – nu talar vi inte om 1940-talet – a- ha en hel 
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del kontakter med Arvid. Jag uppska-ade hans lågmälda 

personlighet. E;ertänksam. Pålitlig. Bra granne.  

Han gi;e sig aldrig. Men jag kommer ihåg a- mamma 

Saga vid något ,llfälle y-rade något som jag fäste mig vid. 

Hon sa något i s,l med a- nu får ”Arvid i Västerängen pre-

cis som Kalle i Högtomta, passa på a- gi;a sig när han har 

få- tag i en så duk,g flicka i hushållet.” För under några år 

– antagligen under senare delen av 1950-talet – hade Ar-

vid en ung kvinna ,ll hjälp på gården.  

”Kalle i Högtomta” 

Den andra vägen jag kunde ta ,ll skolan uppe vid tre-

vägskorsningen var naturligtvis ”stora vägen” förbi Hög-

tomta. Där bodde vid den ,den Karl Jakobsson, eller som 

mina föräldrar all,d sa: ”Kalle i Högtomta”, hans gamla far 

i 80-årsåldern och en hushållerska. Karl var då i 45-åldern, 

”kreaturshandlare” (enligt folkräkningen 1940) men bru-

kade också gården med häst och kor i ladugården på det 

sä- en bonde i våra trakter gjorde under 1940-talet. Själv 

har jag ingen uppfa-ning om Karl Jakobsson som person. 

Men jag vet a- pappa Timar och han hade lä- a- vardags-

umgås. Och jag vet a- pappa vid olika ,llfällen hjälpte 

Kalle vid ,llfälliga kassasvackor genom a- skriva på en 

växel, då,dens vanligaste rörelsekredit för en småbonde. 

Under mina år i Gärdala skola levde Kalle i Högtomta som 

ungkarl. Sådant visste man även som liten parvel. Men 

någon gång kring 1950 hände saker, fadern gick bort och 

Kalle anställde en ny hushållerska. Hon he-e Helfrid, var 

tyska och blev så småningom fru Jakobsson och mamma 

,ll tre barn. 
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Jag vet naturligtvis ingen,ng om den specifika bakgrunden 

i fallet Helfrid. Men det jag vet är a- mängder av tyska 

kvinnor under e;erkrigsåren sökte sig ,ll Sverige och blev 

hushållerska eller hembiträden. I själva verket var tyska 

kvinnor den största gruppen arbetskra;sinvandrare de-

cenniet e;er kriget, uppska-ningsvis 50 000 unga kvinnor 

kom ,ll Sverige. Och de var enligt lag under två år hänvi-

sade ,ll hembiträdesjobb för a- över huvud taget få 

stanna i Sverige. Med det perspek,vet var det kanske inte 

så märkligt a- två unga tyskor hamnade i Gärdala vid den 

här ,den, en hos Kalle i Högtomta, och en hos Arvid i Väs-

terängen. 

A- man hade hushållerska verkar på oss o,dsenligt. Lik-

som för den delen hembiträden. Men under 1940-talet 

och ,digt 1950-tal var det forOarande en mycket vanlig 

sysselsä-ning för unga kvinnor. Kalles närmsta granne och 

jämnårige, Halvar Kindstedt i Furulid, hade ha; hushål-

lerska innan han gi;e sig. Alla ungkarlar som bodde en-

samma och jobbade försökte nog skaffa sig hushållerska. 

Det var o;a lite äldre kvinnor, inte så sällan med egna små 

barn. E- snäpp äldre än de hembiträden som ,ll exempel 

fanns hos Saga på Groveda som hjälp i hushållet, de var 

sällan fyllda 20 år.  

”Pe+erssons i Tomta” 

Tomta var nästa gård jag passerade på min skolvandring. 

Eller rä-are sagt, jag passerade vägen ,ll Tomta med dess 

,dstypiska mjölkbord. Själva gården låg några hundra me-

ter mot norr, högt beläget, den stora ladugården i skogs-
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kanten kunde jag inte missa när jag kom gåendes på 

vägen. 

På Tomta bodde vid den här ,den familjen Pe-ersson. 

Karl Pe-ersson, patriarken i familjen, har jag inget minne 

av. Kanske har jag träffat honom, kanske inte. Däremot 

hans fru Tora. Hon levde ganska många år e;er makens 

död i slutet av 1940-talet, och e;ersom ”Pe-erssons i 

Tomta” hade en plats i vår familjs umgänge, kom jag då 

och då i kontakt med Tora, eller tant Tora som hon var för 

mig, och ännu mer med sonen Sture som brukade Tomta 

och som så småningom blev ensam kvar på gården. Sture 

var vid ,den, mi-en av 40-talet, kring 35, och ungkarl 

(Han hade också en yngre syster men hon gi;e sig och 

fly-ade ,digt hemifrån, redan under 1940-talet.)  

Tant Tora var en ”likeable person”, i varje fall för e- barn. 

Lite rund, snälla ögon och hon lyssnade på barn. ”Like-

able” var i högsta grad också Sture. Det var i själva verket 

hans stora ,llgång. För någon bonde var han inte. Han 

vanskö-e jordbruket. Alla såg a- Sture i Tomta hade svårt 

a- få ändan ur vagnen när det gällde gården. Sen med 

sådden. Sen med a- få in höet. Sen med skörden. På den 

,den när säden sa-es upp i såtar för a- torka kunde man 

nästan utgå från a- när alla andra hade få- in sin säd, 

kanske ,ll och med tröskat, stod såtarna kvar på Tomtas 

gärden. Någon gång blev de kvar över vintern.  

Jag har två dis,nkta minnen av Stures förmågor på andra 

områden. Den första hade a- göra med hans talang för a- 

skriva vackert. Det ,llhörde det sociala livet i byn a- när 
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någon ”fyllde jämt” samlade vänner och grannar in ,ll en 

gåva, och för överlämnandet behövdes en adress med alla 

bidragsgivares namn. Ingen i Gärdala under mina barn- 

och ungdomsår kunde göra lika vackra adresser som Sture 

i Tomta. Jag tror inte a- han fick något betalt för jobbet. 

Han fick nöja sig med vetskapen om a- vara bäst på a- 

texta hög,dsadresser och med, inte minst vik,gt för ho-

nom tror jag, de sociala kontakterna som följde med. 

Det andra var a- Sture i Tomta också var lite av byns fri-

sör, i varje fall fick jag e- antal gånger följa med pappa ,ll 

Tomta för a- vi båda skulle bli klippta. Det ställdes fram 

en stol i köket, man fick en handduk över axlarna och 

Sture klippte av håret med handdriven frisörmaskin. Det 

tog ungefär lika lång ,d som det idag tar hos frisören. 

Kanske lite längre e;ersom de vuxna sam,digt, på det sä- 

man gjorde på den här ,den, skulle dricka kaffe, umgås 

och prata om det senaste som ,mat i byn eller mera all-

mänt.  

Jag tror a- Sture gillade båda dessa roller. Hans sociala 

sida gavs utrymme. Märkligt nog kom Sture aldrig a- gi;a 

sig. Märkligt e;ersom jag redan som liten kna-e hörde 

skvaller om hans damer. Han kände kvinnor både här och 

där ryktades det, jag kan förstå det, han var en charmig 

person. Jag har e- svagt minne av a- Sture vid något ,ll-

fälle kom ,ll en träff hos mina föräldrar på Groveda, san-

nolikt någon gång under ,digt 1950-tal, ,llsammans med 

en kvinna. Men det kan vara fel. 

Ti-ar man på generalstabens karta över södra Östergöt-

land från 1883, alltså före ,llkomsten av järnvägen, kan 
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man säga a- Gärdalavägen slutade vid Tomtakorset. Det 

som idag är Gärdalavägen, vägen från Lillhamrakorset ,ll 

Gärdala samhälle var då liktydigt med Tomtavägen. Det är 

lä- a- förstå. Dels e;ersom det inte existerade något 

”järnvägssamhälle” 1883, Oskarsborg, Dalslund och de 

andra husen var inte byggda. Dels e;ersom både Gärdala 

by och Skälfalla med småställen, åtminstone enligt kartan, 

tog sig ut ,ll mer bebodda trakter via en idag (delvis) ned-

lagd väg mot Opphem. 

Kanske kan bakgrunden vara a- de tre gårdarna med mar-

ker vid Gärdalavägen, Lillhamra, Högtomta, och Väster-

ängen, alla är avstyckningar från Hamra medan Tomta inte 

är det. Tomta var, precis som Groveda, en ensamgård som 

krävde en anslutande väg.   

”Byggmästare Birger Jarl” 

Något hundratal meter e;er a- jag passerat Tomtavägen 

låg e- rö- hus på vänster hand, Oskarsborg. Det kände jag 

mycket väl ,ll. Där bodde familjen Jarl, Birger Jarl och hans 

do-er S,na, hon hade fly-at hem e;er a- Birger Jarls 

hustru, tant Frida, nyligen hade avlidit.  

Jag har e- dis,nkt minne av en ceremoni inför begravning-

en, det var innan jag började skolan. Jag var kanske 5-6 år. 

Av någon anledning, förmodligen för a- kunna delta, hade 

mina föräldrar lämnat mig hos moster Anna i affären i Dals-

lund, två hus längre fram från Oskarsborg. Jag kunde na-

turligtvis inte bärga mig utan smög mig fram via Ekhults 

trädgård så a- jag kunde se vad som försiggick. Den av-

lidna hade funnits kvar i huset fram ,ll ceremonin, de 
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flesta människor dog hemma i sin bostad på den här ,den. 

Man hade ställt ut kistan utanför verandan på husets 

framsida, tagit av locket och jag såg en grupp mörkklädda 

människor stå runt kistan. Någon pratade. Det sjöngs. Just 

a- man tagit av locket, a- jag kunde ana den döda i sin 

vita klädsel, var för mig en chock. Jag visste inte a- man 

gjorde så, tog av kistlocket för a- ta farväl (vilket nog vid 

den här ,den var mer vanligt än ovanligt).  Inte så under-

ligt a- händelsen etsat sig fast. 

Birger Jarl, då en man i 65-70 årsålder, intensiv, med 

närmast aske,skt utseende, vältränad skulle vi säga idag, 

var byggmästare. Och det var inte bara en tom ,tel. Han  

byggde ,ll exempel Gärdala skola 1912, det måste ha varit 

e- av hans första större projekt. Många småhus byggda 

under mellankrigs,den i Rimforsa, Brokind, Bestorp och 

andra orter i trakten är byggda av Birger Jarl. I Rimforsa ,ll 

exempel det hus som idag är ortens bageri och kafé. Lik-

som ”polishuset”, en gång i ,den med både cell för bovar 

och bostad för ortens ikoniska polis, Sven Ifverberg. Alla 

gamla Rimforsabor vet var det huset ligger. 

Var det e- företag i modern mening som Birger Jarl drev? 

Det tror jag inte. Jag hörde ,ll exempel aldrig talas om a- 

han hade egna fast anställa. A- bygga hus var på den ,-

den mer av säsongsverksamhet, man byggde inte hus på 

vinterhalvåret, och man kan utgå från a- byggmästare Jarl 

hade en eller två snickare som han regelbundet anlitade 

under den ak,va perioden, under en ,d arbetade sonen 

Olle åt pappan.  
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En lämning från Birger Jarls byggnadsverksamhet fanns 

kvar länge i Gärdala. E- ständigt låst, fönsterlöst ladlik-

nande hus, några meter in från vägen nästan ute vid Lill-

hamra (på det som idag är fas,gheten Hamra 2:11). Det 

var e- förråd han använde för verksamheten. För e- nyfi-

ket barn var det lite störande a- man inte kunde ,-a in 

och se vad som fanns där. 

Mina föräldrar umgicks med familjen Jarl och jag var som 

barn flera gånger på ,llställningar i huset. En sak kommer 

jag särskilt ihåg. Birger Jarl prenumererade inte på lokal-

,dningen, Corren, som mina föräldrar och de flesta andra 

med daglig ,dning gjorde. Han hade Stockholms,dningen. 

Det var exo,skt. Man kan så här med perspek,v undra om 

Birger Jarl poli,skt medvetet hade valt Stockholms,dning-

en. Den var under krigsåren den mest nazistlutande stora 

,dningen i landet. Om det hade varit så, skulle det ha varit 

uppseendeväckande. Men frågan är rent spekula,v. Jag 

har ingen aning om Birger Jarls poli,ska preferenser. 

Gärdala såg 

Mi- emot Oskarsborg bedrevs under 1940-talet, och en 

bit in på 1950-talet, en annan företagsverksamhet, Gär-

dala såg. E- 4-5000 kvadratmeter stort område (nästan 

iden,skt med det som idag är fas,gheterna Björke 1:15, 

Björke 1:16) var platsen för den sågrörelse som Erik Gus-

tafsson bedrev. Han var trävaruhandlare, bodde i Lind-

hamra och var vid den här ,den i 40-45 årsåldern. På om-

rådet fanns e- par byggnader. Dels det delvis vägglösa 

såghuset, dels en enkel byssa för a- de som jobbade 

skulle kunna si-a inomhus när de skulle äta och fika. När 
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sågen var igång, i prak,ken enbart under sommarhalvåret, 

var området fullt. Där fanns e- ,mmerupplag mellan 

vägen och såghuset, ,mret levererades med lastbil. Där 

fanns upplag för kantavfall och e- antal höga brädstaplar. 

Vid full verksamhet gissar jag a- 4-5 personer arbetade på 

sågen. Det var sågaren och minst en medhjälpare i själva 

såghuset, e- par plankbärare och någon som hade ansva-

ret för stapelläggningen.  

Jag minns särskilt plankbärarna. Bland annat därför a- vi 

barn ibland fick åthutningar a- hålla oss på avstånd när de 

arbetade. Fullt förståeligt. En ung människa idag som fick 

beskrivet vad plankbärarjobbet gick ut på skulle knappast 

förstå a- sådant arbete fak,skt uOördes på alla sågar i 

Sverige fram ,ll 1960-talet, det var då truckarna kom. 

Kort beskrivet hämtade plankbärarna e- antal sågade brä-

der vid sågbänken, olika många beroende på dimension. 

De hivade upp ”paketet”, som nog kunde väga uppemot 

50 kilo, på ena axeln som hade e- sadelliknande skydd i 

läder, och började gå mot en viss stapelbädd. Bäraren 

hade hjälp a- hålla kvar paketet på axeln med armen på 

samma sida. Och med en lång pinne bakom huvudet i 

andra handen såg han ,ll a- paketet inte fick för stor lut-

ning bakåt. Hela ekipaget var instabilt, det är lä- a- för-

stå. E;erhand som stapeln växte, den kunde mycket väl bli 

5 meter hög, balanserade sig plankbäraren med sina brä-

der upp för stapeln på en trappa – helt enkelt uts,ckande 

bräder – utan varje ,llstymmelse ,ll fallskydd. Det var e- 

farligt, och extremt tungt arbete. Dessutom i regel uOört 
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av unga män som säkert gjorde det ,ll en sport a- i si- lag 

bära de största ,mmerpaketen. 

Erik Gustafsson anlitade för det mesta en sågmästare som 

he-e Pantzar, jag kommer ihåg honom e;ersom han i nå-

got sammanhang, det var före skol,den, hade råkat 

skrämma mig. Förmodligen hade han ru,t ,ll något i s,l 

med: ”Håll dig undan unge!” när jag kom för nära. Jag blev 

så skrämd a- jag inte vågade gå ensam förbi sågen på väg 

hem från moster Anna i affären, hon fick ta mig i handen 

och kunde släppa mig först upp mot Tomtavägen. Så trau-

ma,sk och förnedrande var incidenten a- jag forOarande 

bär den med mig. 

Hur Erik Gustafsson fick avsä-ning för sina sågade trävaror 

vet jag inte. Men det är väl troligt a- de köptes upp av 

byggfirmor, hyvlerier, möbel,llverkare och andra företag i 

regionen som hade behov av sågat trä.  

Så småningom försvann sågningen från Gärdala, kanske 

var det redan under ,digt 1950-tal. A- sågningen lades 

ner var i sig inget anmärkningsvärt. Sågverksamhet har 

stora skalfördelar. Det fanns mängder av små sågverk, näs-

tan varje ort längs järnvägen i södra Östergötland hade e- 

sågverk, det närmaste låg i Opphem (om jag bortser från 

den gårdssåg som Skälfalla hade ,ll höger i backen, e;er 

Lillebo), och de förvann e- e;er e- under e;erkrigsdecen-

nierna. Med andra ord, säsongssågande i liten skala som i 

Gärdala var redan på 1940-talet dömt ,ll snar avveckling 

av ekonomiska skäl. 
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Ekhult & Eksnäs 

På min vandring mot skolan passerade jag y-erligare e- 

hus e;er Oskarsborg innan jag kom fram ,ll affären. Det 

var Ekhult, det vita huset. E- äldre par bodde i där. Men 

det var inga personer som jag, eller mina föräldrar hade 

kontakt med som jag vet. Minns jag rä- bodde också Sture 

i Tomtas syster Elsie där några år e;er a- hon gi; sig. 

Däremot, i det stora huset högst upp på kullen, Eksnäs, 

bodde farbror Verner (Andersson), och sonen Gunnar, då i 

25-årsåldern. Verner Andersson kände jag som slaktaren 

som varje år på senhösten, fram ,ll 1948, kom ,ll Groveda 

och slaktade en gris. (Andra djur, nötkreatur framförallt, 

skickades i väg ,ll slakteri.) Torgny Lindgren skriver i sina 

Minnen om a- upplevelsen av den årliga grisslakten var 

trauma,sk för honom som barn. Exakt så upplevde också 

jag slakten. De gälla skriken när grisen tvingades fram fick 

gossen a- rysa och hålla för öronen. Det var en hemlighet 

för alla utom mig själv. 

Det fanns två lägenheter på Eknäs. Tidigare hade även en 

Johan Hjelm, fd banvakt i Gärdala, bo- i huset ,llsammans 

med en do-er (som hushållerska) men hade nyligen dö-. 

Jag tror inte a- det bodde någon i den lägenheten under 

senare delen av 1940-talet. 

Affären i Dalslund 

Affären i Gärdala (Dalslund) är e- stort kapitel i det unga 

liv jag skriver om här. Mamma Saga hade 1930 köpt affä-

ren ,llsammans med sin syster Anna. De hade redan då 
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bedrivit affärsverksamhet ihop  under e- antal år. E- kafé 

och bageri i Boxholm var det första, de fortsa-e i Motala 

med liknande verksamhet och kom närmast från Fivelstad 

(utanför Vadstena) där de också ha; affär. Mera precist 

den typ av diversehandel som var typisk för landsbygdens 

små orter vid den här ,den. 

Det var – bildligt – på det sä-et jag kom ,ll. Min mamma 

och pappa träffade på varandra i Gärdala, rik,gt hur, bort-

se- från det självklara a- affären var en plats där folk 

mö-es, har jag aldrig få- förklarat för mig. Hur som helst 

gi;e de sig 1936. Saga slutade med affärsverksamheten 

samma år, fly-ade ,ll Groveda och blev bondmora och jag 

föddes 1937.  

Moster Anna drev ensam affären vidare y-erligare ,o år, 

fram ,ll ungefär min skolstart. Hon sålde rörelsen 1946. 

Det betydde å andra sidan a- under mi- första skolår 

kunde jag – i alla fall i teorin – gå in affären på vägen hem 

och kanske få en bulle eller macka av moster. (Lite senare, 

i början på 1950-talet när familjen Rask drev affären var 

deras son Olle min bästa kompis vilket gjorde a- jag under 

några år kom a- ,llbringa en massa ,d i huset i Dalslund.)  

Affären i Gärdala var inte bara affär. Ägaren hade också 

ansvaret för ortens postkontor och telefonväxel. Det 

gjorde a- för människorna som bodde i Gärdala var affä-

ren, det kan vi utgå från, en ins,tu,on med stor bety-

delse, lite av Gärdalas ”centrum”. 
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Hur såg det ut i affären? Vad hade jag få- se om jag hade 

gå- in 1946? Ja, man gick upp för en kort, väggnära trappa 

längs husets södra gavel, närmast vägen, och kom in i e- 

ganska litet rektangulärt kundutrymme, kanske 10 kvad-

ratmeter, med en L-formad disk rakt fram och ,ll höger. 

Väggarna bakom disken hade hyllor och skåp från golv ,ll 

tak. Till vänster var lokalen avdelad med en vägg, det 

fanns en lucka i väggen och bakom den, i e- smalt ut-

rymme, låg postkontoret. Egentligen bara en stol, e- 

skrivbord, några hyllor och (om jag kommer ihåg rä-) e- 

litet grönt kassaskåp. Till postkontoret fick inte kunderna 

,llträde. Även postärendena klarades av vid disken i själva 

affären. Luckan användes överhuvudtaget inte som jag 

minns. 

Det som kunde köpas i affären var i ordets verkliga mening 

”diverse”. Livsmedel var sannolikt den största intäktspos-

ten över e- år. Men sam,digt e- begränsat sor,ment. För 

kunder från gårdar och småbruk, och det var antalsmäss-

igt den största kundgruppen, var det mycket lite som köp-

tes på marknaden under 1940-talet. Jag har undersökt det 

för Groveda. Bortse- från det som beställdes från meje-

riet – smör och ost – det kunde alla gårdar som levererade 

mjölk göra, handlade det om salt, socker och kryddor. Ba-

ka"raljer (jäst, sirap, bakpulver) liksom makaroner, den 

enda pasta som fanns, inhandlades också i affär. Liksom 

salt sill och anjovis. Och givetvis kaffe och té och 

”röka” (cigarrer, cigariller, cigare-er). Till jul luOisk. A- 

luOisk såldes i Gärdalaaffären vet jag e;ersom Saga o;a 
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berä-ade om hur jobbigt det var med luOisken. Den låg 

inte som idag i plasOörpackning utan måste va-enbytas 

viss ,d och sedan när kunden ville ha sin fisk skulle den 

hämtas ur en tunna i källaren under bu,ken.  

För kunder som inte var bönder med mark och djur kräv-

des, förutom ovanstående, också en del andra livsmedel i 

sor,mentet. Inte minst spannmålsprodukter, havregryn, 

vetemjöl, rågmjöl etc. Mjölk, som antagligen var den van-

ligaste vardagsdrycken för människorna i Gärdala under 

1940-talet, hämtades säkert på någon närliggande gård 

med kor. Jag minns inte a- man kunde köpa drickmjölk i 

affären. Däremot svagdricka och möjligen pilsner.  

Därutöver fanns – för männen – e- ganska bre- men tunt 

”järnaffärssor,ment”. Spik, skruv, enklare verktyg, spadar, 

räfsor, grepar och en del annat. Sådant förvarades i e- 

rum i det röda uthuset bakom affären. Dit fick man följa 

med som kund för a- se vad som fanns, och ta ställning ,ll 

om den spade eller tång som för ögonblicket fanns a- 

köpa, uppfyllde kraven man hade. 

För damerna fanns e- kortvaru-sor,ment inne i bu,ken. 

Det kunde vara allt från garner och sya"raljer ,ll trosor 

och korse-er, kanske en enkel bomullsblus eller ,ll och 

med klänning. (När moster Anna sålde affären 1946 öpp-

nade hon just en kortvarubu,k i Linköping, på Gamla Tan-

neforsvägen.) 

Hur betalningen gick ,ll? Ja, mycket lite pengar, sedlar och 

mynt, utväxlades vid en normal handling, jag tror inte ens 

a- bu,ken i Gärdala när moster Anna drev den hade en 



26 

 

kassaapparat. Man ”skrev upp”. Det var ordningen i alla 

fall för den fasta kundkretsen. Rent prak,skt gick det ,ll så 

a- när kunden få- sina varor och lagt ner dem i den med-

havda kassen, tog handlaren fram en väl använd anteck-

ningsbok. La upp den på disken, bläddrade sig fram ,ll 

hushållets uppslag, typ ”Pe-ersson Tomta”, och började 

anteckna. Sam,digt pågick en viss konversa,on med kun-

den på andra sidan disken typ: ”Och så var det e- paket 

socker, och tänds,ckor…” Minns jag rä- skrevs inte bara 

datum och belopp in utan också vem i hushållet som 

handlat och förstås vad som köpts. En gång i månaden el-

ler så förväntades hushållets upparbetade skuld bli betald, 

i varje fall avbetald.  

Jag har hört min mamma berä-a om hur illa hon tyckte 

om den här betalordningen. För den som hade affären var 

det ineffek,vt. Arbetskrävande, öppet för ifrågasä-ande 

och misstänkliggörande, och handlaren höll med gra,s 

kredit. Lite förenklat kan man säga a- affärsinnehavaren 

hade ständigt en tol;edel av årsomsä-ningen utlånad ,ll 

sina kunder ,ll 0% ränta. Dessutom med viss risk för a- 

inte få ,llbaka alla pengar. För kunden var det inte heller 

en bra ordning. Ingen egen dokumenta,on. Svårt a- lära 

sig vad saker och ,ng kostade etc.  

 

Hade jag få- gå in också bakom bu,ken, i ägarens bostad, 

hade jag från postkontoret direkt kommit in i köket och 

däre;er, ,ll höger med fönster mot trädgården, i e- an-

nat rum, i det vi idag skulle kalla vardagsrummet. Där stod 

telefonväxeln.  
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A- sköta telefonväxeln betydde prak,skt a- moster Anna, 

eller den unga flicka som hon normalt hade ,ll hjälp, fick 

springa mellan affären och telefonbordet så fort det kom 

en påringning. An,ngen från någon abonnent i Gärdala 

som ville ringa ut. Eller också någon som ringde från annan 

sta,on och ville prata med någon i Gärdala. ”Koppla mig 

,ll Gärdala 16” (som var numret ,ll oss i Groveda) kunde 

någon säga och ”operatören” tog en kontakt ur telefon-

bordet och pluggade in den i ”Gärdala 16”-hålet. Hon 

skulle också lyssna i luren så a- någon svarade i andra än-

den på tråden. I annat fall se ,ll a- linjen Gärdala 16 kopp-

lades ur. Telefonväxeln var inte öppen enbart affärs,d 

utan även på kvällar och helger. Det var förmodligen e- 

gissel men, misstänker jag, nödvändigt för a- få rörelsen 

a- ekonomiskt gå ihop. 

Ansvaret för postkontoret tror jag däremot inte var särskilt 

tyngande arbetsmässigt. Men själva postgången skulle 

hanteras e;er viss ru,n. Som jag minns kom och avgick 

posten en gång per dag med samma tåg, ”halvsextåget” på 

e;ermiddagen. Då hade en stund innan dagens avgående 

post lagts i en postsäck. Säcken hade plomberats av ansva-

rig och någon, o;ast medhjälparen, tog säcken i handen, 

den var sällan tung, och gick ner ,ll sta,onen just innan 

tåget skulle komma. I en av vagnarna fanns en postkupé 

och en tjänsteman lutade sig ut genom e- öppnat fönster 

med en inkommande plomberad postsäck i handen sam,-

digt som han tog emot den avgående postsäcken. 

Samma ekonomiska kra;er som tog död på sågen verkade 

också på en diverseaffär som den i Gärdala. Skalan var för 
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Bilden är från 1950. Man formligen anar 

av bilden a- affären är ortens centrum vid 

den här ,den. Det finns två ingångar i 

häcken, en från vardera hållet, båda väl 

använda.  
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liten, sor,mentet för bre- och för tunt och arbetssä-et 

för ineffek,vt. Därutöver bedrevs en olönsam ”bankrörel-

se”. Det var omöjligt a- konkurrera om kunderna med 

större affärer och specialbu,ker i ,ll exempel Rimforsa 

och Linköping. Parallellt började dessutom just vid den här 

,den, sent 1940-tal, de stora strukturella förändringarna 

på arbetsmarknaden med flykten från landsbygden, och 

människor började skaffa sig bil. Båda påverkade diverse-

handeln nega,vt. Allt bidrog ,ll a- en affär som den i Gär-

dala inte hade en chans a- ekonomiskt klara sig. Jag skulle 

säga a- e;er 1950 kunde inte en ägare försörja sig och sin 

familj enbart på affärsrörelsen.  

Tvä+stugan vid bäcken 

Det som vid min promenad ,ll skolan kom närmast e;er 

Dalslund, och defini,vt har en viss relevans för min be-

rä-else, var den röda ”tvä-stuga” som vid den här ,den 

täckte bäckforan. Det röda huset i e- plan, kanske 4x4 

meter, låg ca ,o meter från bron, ,ll vänster om man var 

på väg mot skolan. Tvä-stugan ,llhörde Dalslund, det 

fanns en trappa ner från trädgården. 

Jag vet inte om huset användes som tvä-stuga vid den här 

,den. Men vad jag vet är a- för mig och andra skolpojkar 

på väg hem (inte på väg �ll skolan), och i synnerhet vid 

högva-en i bäcken på våren, var det en omhuldad lek-

plats. Jag har ,llbringat många ,mmar just på den platsen, 

och sedan kommit hem blöt ,ll Sagas förtret. När jag idag 

kör förbi någon gång slår nostalgin ,ll och jag undrar om 

det inte var väldigt mycket mer va-en på 1940-talet. 
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Sta�onen 

Järnvägssta,onen var vid den här ,den vik,g för Gärdala-

borna. De flesta människor som bodde i samhället och 

skulle ,ll Rimforsa eller Linköping eller ,ll andra orter 

både norrut och söderut måste ta tåget. Och skulle gods 

skickas eller tas emot var det järnvägen som gällde. Jag 

minns forOarande vilken stor händelse det var för mig a- 

kvi-era ut min första cykel. Jag var ,o år gammal, och cy-

keln var röd. Jag fick gå ,ll sta,onshuset, möjligen var nå-

gon vuxen med, in i väntsalen och via glasluckan i väggen 

visa mi- dokument om e- ankommande kolli, och någon 

följde med mig ut ,ll magasinet (se bilden på nästa sida) 

och jag fick ta emot cykeln på plaXormen.  

Verksamheten skö-es vid den här ,den av en familj Malm

-qvist. Mannen, Ber,l, var SJ-anställd som banvakt och jag 

kunde ibland se honom ta sin dressin för a- cykla iväg mot 

Brokind eller Opphem. Om någon skulle köpa bilje-, och 

det måste alla göra som skulle åka iväg med tåg, skö-es 

det av fru Malmqvist, hon var, om jag förstod rä-, även 

formellt sta,onsföreståndare.  

Området mellan sta,onshuset och magasinet hade en 

perrong men där fanns också på insidan e- s,ckspår med 

lastkaj. Inte så sällan kunde man se öppna godsvagnar på 

s,ckspåret som lastades med gods. Man kan nog utgå från 

a- ,ll exempel Erik Gustafsson transporterade sina sågade 

trävaror via järnväg. Och jag vet a- den hampa som odla-

des på Groveda under 1940-talet lastades på järnväg i 

Gärdala. 
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Malmqvists hade en do-er, Inger, som var lika gammal 

som jag och gick i samma klass i Gärdala skola. Det är inte 

troligt a- vi gick ,llsammans, a- jag ensam skulle gå med 

en flicka var nog på gränsen, trots a- jag gillade Inger. För 

det mesta hade jag istället sällskap med Bror och Börje 

(Pe-ersson), tvillingbröder som bodde i Backen (det som 

idag kallas Hamrabacken) vid Lillhamra. Vi hade lekt en del 

också innan jag började skolan, och var kompisar även om 

de var minst e- par år äldre än jag. A- Bror och Börje 

också gick i samma klass hade med skolans vartannatårs-

intagning a- göra. Jag återkommer ,ll det. 

Olstorp 

När jag på min väg mot skolan passerat järnvägsöver-

gången var det första huset jag kom fram ,ll Olstorp. Det 

Exakt så här kommer jag ihåg sta,onsbyggnaden. Man kom in i e- 

litet väntrum med en glasruta med lucka in ,ll expedi,onen (bakom 

fönstret). Där köpte man sin bilje-. Kanske är det ,dtabellen som 

si-er på väggen?  
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var e- hus i miniformat med brutet tak. Det låg e- stycke 

in från vägen. När man kom in i huset var det, som jag 

minns, litet och lågt i tak.  

Olstorp hade ganska säkert från början varit en backstuga, 

platsen har backstugetomtens alla kännetecken (nära all-

män väg på för bönderna oanvändbar mark). På general-

stabskartan från 1883 kan man se en husmarkering som 

sannolikt är Olstorp. Backstugan var ersa- med det hus 

som nu stod på platsen (och som forOarande 2021 står 

kvar, dock komple-erat med en nyare byggnad på en 

större tomt än den ursprungliga). Det brutna taket på hu-

set antyder a- det byggts under 1900-talet. Kanske var 

Olstorp järnvägssamhällets första småhus? 

Järnvägsmagasinet i Gärdala (placerat nästan mi- emot Olstorp). Den 

motordrivna dressinen antyder a- Gärdala den här dagen hade fint 

besök. Man kan för övrigt ana a- det ligger ,mmer vid lastkajen. 
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I Olstorp bodde i mi-en av 1940-talet tre personer. Det 

var ägaren, Amanda, vid den ,den i 65-70-årsådern, en 

annan kvinna, Hilda, i samma ålder (i folkbokföringen 

1940 står hon som: ”medhjälp., familjemedlem”) samt 

Axel, en man i övre medelåldern. Jag vet a- folk undrade 

som det var Amandas son men officiellt var det inte så.  

Amanda var sömmerska. Jag var e- antal gånger med 

mamma Saga hemma hos Amanda och hon hade sy-, 

ändrat eller lagat något plagg ,ll familjen. Eller det togs 

må- för något som skulle sys. Det jag minns var Amandas 

vänlighet och fina a"tyd mot mig som barn. 

Axel var vad vi idag skulle kalla finsnickare. På Olstorps 

tomt fanns y-erligare e- litet hus med Axels verkstad. För 

oss, och det gällde säkert för andra i Gärdala, kunde det 

handla om a- ta hjälp av Axel för a- reparera möbler eller 

andra träinventarier och -verktyg. Han ny,llverkade också 

en del saker. Jag har i mi- vardagsrum på Groveda en vit 

skänk med skåp och hyllor ,llverkat av Axel. 

Man kan utgå från a- Amanda och de andra i Olstorp 

levde under mycket små omständigheter. Saga var noga 

med a- varje år ,ll jul se ,ll a- vi skulle åka dit med en 

korg med saker a- äta och lite ”små- och go-”, säkert 

e;ersom hon från åren i affären visste a- Olstorp hade 

det ekonomiskt knapert. 

Villa du Nord 

Mi- i backen upp mot byn, något hundratal meter från 

vägen, låg e- imposant, stort vi- hus. Gärdalas första villa 

kanske det ambi,ösa namnet vill säga. Jag hade hört a- 
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där bodde en gammal militär, fd sergeant Nord och hans 

hushållerska. Nord hade också byggt huset, troligtvis un-

gefär sam,digt som de andra husen nere i samhället. Man 

kan spekulera kring vad som kom en militär a- välja Gär-

dala som plats för si- villabygge. Jag hörde aldrig talas om 

a- sergeant Nord hade någon annan koppling ,ll Gärdala. 

Jag har överhuvudtaget inget minne förknippat med Villa 

du Nord. Inte så kons,gt e;ersom sergeanten när jag bör-

jade skolan var i 85-årsåldern. Och både han och hushål-

lerskan dog med kort mellanrum en ,d senare, gissnings-

vis 1946, det kommer jag ihåg. Huset stod tomt några år. 

Det är nog e- av få bostadshus i Gärdala byggda före 1960 

som jag inte varit inne i, åtminstone i köket eller hallen. 

Sörgården 

Sörgården var när jag började gå ,ll skolan forOarande e- 

levande lantbruk med en brukare, en arrendator, som 

hade sin bostad i en mangårdsbyggnad e- stycke in från 

vägen ,ll vänster, mi- över räknat från ladugården. Jag 

har glömt namnet på familjen, möjligen Lindkvist. De var 

vid den här ,den ganska nya i Gärdala, det hade nyligen 

by-s arrendator i Sörgården. Det jag minns är a- mannen 

istället för höger hand, hade en protes i form av en rejält 

stor krok. Enligt ryktet hade han förlorat handen som ma-

tare på e- tröskverk. Det hindrade honom inte från a- 

fortsä-a som matare. Sörgården ingick i Gärdala trösk-

verkssamfällighet och jag vet med säkerhet a- han var 

matare när man tröskade på Groveda, det var någon gång 

före 1948.   
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Sörgården var arealmässigt en liten gård och uppenbart i 

stöpsleven som fristående lantbruk. Som sådant försvann 

det i slutet av 1940-talet, rik,gt när minns jag inte. Något 

hände med mangårdsbyggnaden, kanske en brand, det var 

sannolikt e;er a- jag hade slutat a- gå i Gärdala skola 

1949, och det planerades för nybyggnad. Något hus kom 

aldrig a- byggas. Men grunden ,ll det nya huset blev fär-

dig och kom – som alla gamla Gärdalabor kommer ihåg – 

a- stå kvar i år,onden som en påminnelse om en oge-

nomförbar ambi,on hos någon. 

”Manne och Berta” 

Vandringen mot skolan fortsa-e och vi kom fram ,ll Lill-

gårdsmotet, trevägskorsningen vid Lillgårdens ladugårds-

gavel. På gården (som måste vara en av Östergötlands 

mest idylliska gårdsmiljöer, något som naturligtvis gick en 

7-8 åring på väg ,ll skolan helt förbi) fanns två bostadshus 

och två familjer. Jag kände båda. I flygelbyggnaden bodde 

moster Hulda (Pe-ersson), det var så hon kallades hemma 

på Groveda. (Hon var inte min moster men min pappas 

moster.) I huvudbyggnaden bodde Johan Emanuel Pe-ers-

son, ”Manne” och hans hustru Berta. Båda var vid den här 

,den i 40-årsålern. Hulda var en bit över 70. 

Både Manne och Berta var personligheter. Manne var en 

reslig man med vänlig framtoning. Berta rund och god 

med snälla ögon. Mina föräldrar umgicks inte med Manne 

och Berta på vänskapsbog. Det fanns, tror jag, något i vär-

deringarna som omöjliggjorde det, bland annat upp-

fa-ade jag a- Manne och Berta var ”kyrkliga” på e- sä- 
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som inte passade särskilt väl med mina föräldrar, de var 

nog för sin ,d rela,vt sekulära. 

Mamma och pappa hade emeller,d trots det placerat mig 

i den söndagsskola som Manne och Berta drev under 1940

-talet i  Lillgården, vi höll ,ll i salen i stora byggningen. Jag 

har skrivit om en incident kopplad ,ll söndagsskolan i En 

bankdirektör med skägg som är värd a- citera: 

Jag gick i söndagsskolan från det a- jag var kanske fem år. 

En gång låg det en psalmbok framme och jag tog den i han-

den och böjde pärmen bakåt. Farbror Manne, söndagsskollä-

raren, såg det och sa, kanske lite bryskt: ”Så får man inte 

göra med en psalmbok.” Jag reste mig, lämnade lokalen och 

gick hem. Mina föräldrar fick mig aldrig a- gå ,llbaka ,ll 

söndagsskolan. 

Ingen skugga skall falla över Manne och Berta. Incidenten 

skall snarare ses som e- u-ryck för hur egensinnig och 

tjurskallig jag var i den åldern. 

På väg ,ll skolan var Lillgården bara en passage. Vi gick 

förbi ladugården och ner för den lilla backen. I slutet av 

backen fanns Lillgårdens smedja (som jag tror a- det var) 

på högra sidan av vägen, just i böjen. (Det var vid smedjan 

som vi ibland på vägen hem från skolan tog en alterna,v 

ru-. Genom skogen nära fälten i riktning sydväst kunde 

man följa en s,g. Den kom ner ,ll samhället ungefär vid 

järnvägskorsningen via branten på Skälfallasidan av Ol-

storp.) 

20-25 meter längre fram räknat från smedjan gick vi in på 

den s,g som gick i en nästan rak linje över kullen mot sko-
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lan. Jag minns inte en enda skolvandring under fyra år där 

vi gick vägen runt Östergården.  

Det sista vi gjorde innan vi var framme vid skolan var a- ta 

oss över den bäck som rinner i en sänka e- fem,otal me-

ter från skolan. På våren kunde det vara e- äventyr som 

slutade med blöta skor. 

Skolan 

Tiden var knapp på morgonen så för det mesta fanns ing-

en ,d för lek och bus före första lek,on. Det ringdes in. 

Man kom in i skolans kapprum direkt via en sluss med 

dubbla dörrar. Kapprummet, ganska stort, såg ut som 

kapprum gör. Hade bänkar längs väggarna med krokar där 

man hängde upp sina kläder. Skolsalen låg ,ll vänster när 

man kom in och tog ungefär halva nedre planet av bygg-

naden i anspråk. När man stod i dörren ,ll skolsalen var 

katedern längst bort ,ll höger, vid y-erväggen mot norr. 

Framför den stod tre rader med skolbänkar, kanske e- 

tjugutal bänkar. Längs innerväggen stod en svart kamin 

med e- vedupplag. Det eldades i kaminen under vinter-

halvåret. 

Det tredje rummet på nedre planet var slöjdsalen. Mellan 

skolsalen och slöjdsalen fanns e- förråd med bland annat 

alla fascinerande planscher. Dit hade man som elev inte 

,llträde. 

Lärare var Nathan Isacsson, då i 50-årsålern och en person 

som jag kände och hade träffat många gånger e;ersom 

han och hans fru Ester var goda vänner ,ll mina föräldrar. 

Jag hade respekt för honom, säkert för a- mamma Saga 
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innan jag började hade sagt ungefär a-: ”Nu lyder du lära-

ren och uppför dig.” Men det är inte hela bilden. Med det 

jag idag förstår tror jag a- respekten, åtminstone med ,-

den, var mer förtjänad än e- u-ryck för auktoritet. Nat-

han Isacsson var, skulle jag säga en bra lärare, hade rä- 

balans mellan a- vara ,llåtande och den som bestämmer i 

skolan.  

Gärdala skola var en så kallad B3-skola vilket betydde a- 

flera årsklasser undervisades i samma klassrum av en och 

samma lärare och a- det skedde intagning bara vartannat 

år. Prak,skt gick det ,ll så a- ”småskolan” (klass 1 eller 2) 

sa- i en rad i klassrummet och de större eleverna i folk-

skolan (klasserna 3 och 5, alterna,vt 4 och 6) sa- i sina 

rader. I en så liten skola som Gärdala fungerade B3-

systemet utmärkt. Läraren arbetade med en klass i taget, 

mesta ,den med småskolans elever, övriga fick ägna sig åt 

rela,vt kontrollerade självstudier.  

 

1949 lades skolan i Gärdala ned. Det betydde a- jag gick 

klasserna 5, 6 och 7 i Rimforsa dit vi forslades med så kal-

lad skolbil, i prak,ken åkte vi Rimforsataxi. De två första 

åren gick jag i Tävelstad skola en dryg kilometer sydväst 

om Rimforsa. För det då ganska nyinförda sjunde klassåret 

hade kommunen ordnat skola i det så kallade IOGT-huset 

(numera rivet) nere vid Järnlunden, inte så långt från bad-

platsen. Där ,llbringade jag skolåret 1951/52. 
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Gärdala skola 1947 

Femteklassarna (längst bak) från vänster: Aina Isaksson, Knybblan, Evy 

Bergström, Storgården1, (läraren Nathan Isacsson), Gull-Bri- Gustavs-

son, Kronstad, Ingegerd Nyberg, Stenstugan, Inge Eriksson, Norrgården. 

Tredjeklassarna från vänster: Barbro Eriksson, Norrgården, Inger Mal-

mqvist, Järnvägssta,on, Gun-Bri- Gustavsson, Östergården, Bror 

Pe-ersson, Backen, Karl-Henrik Pe-ersson, Groveda, Börje Pe-ersson, 

Backen.  

Förstaklassarna (längst fram) från vänster: Lennart Eriksson, Norrgården, 

Ragnar Wigren, Storgården2, Solvig Pe-ersson, Backen.  
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Livet i samhället under 1940-talet 

Det hade varit möjligt att skriva min historia om Gärda-

las 1940-tal på annat sätt. Att välja vägen till skolan 

som struktur för berättelsen var den enklaste. Under 

fyra år, dessutom under just de år då en människa är 

som mest öppen för intryck, gick jag den väg som jag 

just beskrivit. Två gånger om dagen. Det &lödar över av 

minnen, och var lätt att skriva.  

Jag skulle ha kunnat komple-era med minnen av männi-

skor, episoder och grabbars vågspel också från de andra 

delarna av Gärdala. Från Skälfalla och alla ställen däruppe, 

Kronstad, Stenstugan, Karlsberg och Lövsveden. Vilken 

gammal Gärdalabo minns inte Knut i Kronstad? Eller brö-

derna Nyberg i Stenstugan. Eller farbror Andersson i Karls-

berg som åkte runt och sålde fisk. Eller jag hade kunnat 

skriva om människorna i gårdarna i Gärdala by. Berg-

ströms i Storgården. Wigrens. Eríkssons i Norrgården. Eller 

om täckdikaren som bodde i Grönlund. Eller om Birger 

Isaksson i Knybblan som målade s,lleben i olja på beställ-

ning. 

E- sådant ”heltäckande” upplägg skulle inte ha ändrat sär-

skilt mycket i bilden av, och det allmänna omdömet om 

Gärdala vid den här ,den. Det är – förutom lä-ja – skälet 

,ll a- jag istället skall fullständiga mina ”kom ihåg” från 

1940-talet på e- annat sä-. Jag skall berä-a lite om 

”Gärdalagänget”, mina föräldrars vänkrets. Om mina som-

rar och vintrar. Om hög,der och ,llställningar i byn. Och 

lite om perspek,vet utåt, mot kommun och det allmänna 
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mer allmänt. Pappa Timar var sedan länge mer orienterad 

mot ”Rimforsa” än mot Gärdala. Jag skall berä-a kort 

också om det.  

”Gärdalagänget” 

Under hela min uppväxt umgicks e- antal Gärdalafamiljer, 

däribland mina föräldrar, med viss regelbundenhet. På 

Groveda träffades man ,ll exempel tre gånger om året, 

den 2 januari (mammas födelsedag), den 1 maj (Valborgs-

dagen, Sagas andranamn var Valborg) respek,ve den 6 

september (pappas födelsedag). Och på liknande sä- gick 

man ,ll andra familjer andra dagar under året. Man träffa-

des vid 6-7 ,den, drack kaffe och tårta och åt kanske en 

smörgås vare;er herrarna så småningom fick en grogg 

och sa-e sig vid priffebordet. Och damerna spelade an-

,ngen kort, canasta ,ll exempel, eller bara umgicks. Nå-

gon gång kring midna- var festen normalt avslutad och 

man tackade för sig och gick hem.  

Under den ,d som jag kommer ihåg och fick vara med, 

grovt se- perioden 1945-1955, var kärnan i Gärda-

lagänget, förutom Saga och Timar, Birger Jarl och S,na, 

ibland också do-ern Märta och sonen Olle. Nathan Isacs-

son och hans fru Ester, Sture Pe-ersson, för det mesta 

ensam e;ersom han var ogi;, men ibland med sin mam-

ma Tora, Erik Gustafsson, virkeshandlaren han som ägde 

sågen, och hans fru Emy. Till och från vidgades kretsen. 

Den familj som drev affären i Gärdala var o;a med i 

gänget, ,ll exempel familjen Strindby respek,ve senare 

familjen Nyman. Alla dessa bodde i Gärdala. Kretsen vid-

gades under 1950-talet med en Rimforsafamilj, Åke Wahl- 
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ström (rektor för skolan i Tjärstad som pappa hade träffat 

som skolstyrelsens ordförande) och hans fru. Inte så säll-

an, det gällde särskilt när festen var på på Groveda, var 

också pappas syster Marie och hennes man Holger, liksom 

Sagas syster Anna, med.  

”Gärdalagänget”, bilden från omkring 1950  

Stående från vänster: Birger Jarl, Uno Nyman, Sture Pe-ersson, Nathan 

Isacsson, herr och fru Olle Jarl, Holger Norling, pappa Timar (varför Saga 

inte finns med på bilden vet jag inte). Si-ande från vänster: Anna An-

dersson (Sagas syster), Ester Isacsson, S,na Jarl, Tora Pe-ersson. På 

golvet från vänster: Greta Nyman, Märta Jarl, Marie Norling.  
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När medlemmarna i Gärdalagänget fyllde jämna år ändra-

des mönstret, det gällde åtminstone för mina föräldrar. 

När de fyllde 50 eller 60 år var det stor fest på Groveda 

med kokerska och serveringspersonal. Middag med över 

50 si-ande gäster har jag varit med om. Varje rum var om-

möblerat för a- maximalt med folk skulle få plats. Upp-

vaktningen började ,digt på morgonen. Och just Gärda-

lagänget stod för den uppvaktningen. De som hade möjlig-

het träffades ,digt hos jubilaren och bjöd på kaffe på 

sängen.  

Det här en typisk situa,on för herrarna som jag kommer ihåg den. 

Klockan är kanske 11 på kvällen och priffespelet och groggandet har 

pågå- e- par ,mmar. Timar med ryggen mot kameran spelar i par med 

Nathan Isacsson och Holger Norling spelar med Uno Nyman. Om det 

inte var ,llräckligt med folk för två fulla priffebord, och det var det av 

allt a- döma inte på den här festen, fanns det e- system för rota,on. 

På bilden väntar Birger Jarl (si-ande ,ll höger) och Olle Jarl (stående) 

på sin tur a- återgå i spel.  
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Det är förstås vik,gt a- ,llägga a- Gärdalagänget (som 

var vår familjs vardagsbeteckning för företeelsen) enbart 

gällde familjerna jag nämnt. Det var en specifik vänkrets 

med intensivt umgänge under många år. Hur andra kon-

stella,oner för umgänge i Gärdala såg ut vid den här ,den 

har jag ingen informa,on om. Men det är rimligt a- utgå 

från a- det fanns andra, parallella nätverk som träffades 

regelbundet på vänskapsbasis. Om inte annat de familjer 

där religionen och kyrkan var vik,g. 

Mina somrar 

Jag kommer ihåg somrarna på 1940-talet som fulla av lek 

och hyss, åtminstone när jag hunnit bli ,llräckligt gammal 

för a- få röra mig utanför Groveda. Mina lekkamrater 

fanns på nära håll. Tvillingarna Bror och Börje i Backen 

lekte jag nog mest med. Men också – när jag blivit lite 

äldre, i ,oårsåldern eller så – med Einar, son ,ll trädgårds-

mästaren på Hamra (som på den ,den hade en egen han-

delsträdgård med stort växthus och annat lekbart). Dessa 

tre var busiga och äventyrliga gossar och jag vill minnas a- 

mamma och pappa såg med viss tvekan på a- vi umgicks, i 

synnerhet gällde det nog Einar som jag emeller,d gillade 

skarpt.  

En stor del av ,den ,llbringade vi nere vid badstranden, 

dels självklart i va-net, dels genom a- spela fotboll eller 

ha straffsparkstävlingar. På den ,den var hela planen fri 

från träd och buskar så spelplanen var stor med två mål. 

Bilden på nästa sida är uppenbarligen från e- ,llfälle då vi 

spelar boll, Börje har fotbollen i si- knä. Jag är 8 år och det 
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känns som om jag är minst och inte rik,gt får vara med de 

stora grabbarna.  

Vad vi också gjorde då jag var lite äldre, kanske 10-13 års-

åldern, var a- cykla runt. Överallt. För det mesta för a- 

försöka hi-a något som var spännande a- ta sig för. Typ: 

”Vi åker ner ,ll sjön!” Eller: ”Har du hört a- Béens har en 

ny båt i båthuset, vi kollar!”  

Övre raden från vänster: Inge Eriksson, Norrgården, Ingemar Berg-

ström, Storgården, Hans Eriksson, Norrgården, Bror Pe-ersson, Back-

en, Karl-Henrik Pe-ersson, Groveda. Nedre raden från vänster: Einar 

Andersson, Hamra, Börje Pe-ersson, Backen. De två gossarna ,ll höger 

längst fram har jag glömt namnet på. Men förmodligen var båda 

”sommargäster”.  
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Det pågick e- stort vägarbete vid Hamra någon gång i slu-

tet av 40-talet, möjligen under första åren av 50-talet, 

med en del sprängningsarbete, det var bland annat då 

som kurvan vid Solbacken rätades ut. En helg lyckades Ei-

nar och jag (och en sommarkompis Erik som bodde på 

somrarna i Asplund) öppna en låda där det fanns dynamit-

gubbar och tända"raljer. Vi stal en dynamitgubbe (möj-

ligen var det bara en halv), e- par tändha-ar och en bit 

stubin, och tog med allt i båten över ,ll Granön. Åt-

minstone Einar och jag visste på e- ungefär hur man 

gjorde när man sprängde, jag hade på avstånd få- vara 

med pappa Timar vid e- ,llfälle där det sprängdes på 

Groveda. 

På den ,den var Granön en omtyckt badplats med lång 

sandstrand dit man bara kunde ta sig med båt (Granön 

förstördes som badplats vid vägbygget över öarna, i själva 

verket blev ön nästan helt demolerad). Vi grävde ner dy-

namitgubben, apterade och sprängde en jä-ekrater i 

sandstranden. Jag kommer ihåg a- jag blev rädd. Mycket 

rädd. Vi blev alla rädda och gav oss omedelbart iväg med 

båten. Det blev aldrig några repressalier, jag tror ingen, 

vare sig vägjobbarna eller föräldrarna, hade en aning om 

incidenten. I dag tycker jag naturligtvis a- det var mer än 

ve-löst det vi gjorde. Lyckan stod bi som den o;a gör för 

barn. 

Det var en av mina värsta eskapader med Einar. Men vi 

hi-ade på också en del annat.  
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Några andra som jag också lekte med, det var ,digare, var 

barnen Skedemark från Skeda, gården på andra sidan sko-

gen åt Rimforsahållet, bara några hundra meter från 

Groveda. Bri-a var e- par år äldre än jag, Bo jämnårig. De 

hade också yngre bror, Karl-Gustav, som var lä- förstånds-

handikappad. Vi tre lekte då och då men det var mer lek i 

föräldrars smak, ”lagom farligt”, än i den mer ruffa lek 

som Bror och Börje, och givetvis Einar stod för. Det blev 

mindre och mindre med Skedemarksbarnen ju äldre jag 

blev.  

E- parente,skt ,llägg. Bo Skedemark kom senare, men 

forOarande mycket ung, han hade inte fyllt 20, ta livet av 

sig genom a- ”gå i sjön” (som var mina föräldrars u-ryck). 

Det var en omvälvande händelse för mig. A- en kompis, vi 

gick ändå i skolan i Rimforsa i samma klass i sjuan, begick 

självmord, var en stor sak.  

Mina vintrar 

Mina vintrar ,llsammans med andra var inte lika rafflande 

och kul som somrarna. Inte på långa vägar. Men vi gjorde 

det barn gör på vintrarna. Åkte kälke ,ll exempel. Jag fick 

,digt en så kallad ra-kälke i julklapp och Gärdalavägarna 

är som gjorda för kälkåkning. 

Skidor åkte vi naturligtvis också. Men det var för mig mest 

på hemmaplan i Groveda. Det handlade inte om längdåk-

ning. Snarare om en slags störtlopp i de bästa backarna vi 

kunde hi-a i närheten. På Groveda fanns det go- om bra 

skidbackar, på den här ,den hölls hagmarkerna fria från 

buskar. Jag hade ,ll exempel en utmärkt, ganska lång skid-
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backe på östra sidan av Asplundsberget. Där kan ingen åka 

skidor idag. 

Man travade uppför backen med skidorna på, vände och 

åkte rakt ner ,lls man föll. Om det fanns en gärdsgård i 

vägen försökte man få bort hindret. E;er e- antal gånger 

upp och ner hade det körts upp e- spår och farten blev 

högre. Den som körde fortast och nådde backens slut var 

den ou-alade vinnaren. 

Vi spelade bandy på Lillsjön. Som jag minns det gällde det 

varje år, inte bara under åren jag gick i Gärdala skola utan 

också senare in på 1950-talet. Vi gick ut på isen vid den 

brygga som fanns nedanför järnvägssta,onen, och fick – 

förstås beroende på vädret – börja med a- ordna en plan. 

O;a fick vi sko-a. Bandyspelandet var intressant för en 

småskolekille för a- också de lite större grabbarna var 

med. Där fanns kanske Hans och Inge från Norrgården. El-

ler någon av Nybergsbröderna från Stenstugan. Eller Åke 

från Norrahus. Eller ,ll och med någon av Bergströmsbar-

nen från Storgården även om grabbarna Bergström nog var 

lite för gamla. Några flickor på Lillsjöns is kan jag inte min-

nas. 

Per Milberg skickade mig en bild på en bandyklubba med 

markeringen ”S P” som han hade hi-at i Tomta. Vi kan nog 

utgå från a- ini,alerna står för Sture Pe-ersson, ”Sture i 

Tomta”. Det antyder a- bandyspel var något som hade fö-

rekommit i Gärdala långt före min ,d. Sture Pe-ersson var 

född 1909. 

Det spelades inte bara bandy. Den lilla sjön var som gjord 

för en del andra lekar om isen ,llät. Jag minns särskilt e- 
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,llfälle. Det var sent på dagen, det hade börjat mörkna. 

Det var glansis. Vi var kanske e- ,otal barn och ungdomar 

på skridskor den här kvällen. Vi började leka gömma. Alla 

som skulle hi-as fick skrinna iväg vart som helst på sjön 

och gömma sig e;er bästa förmåga i de buskage och an-

nat som fanns längs strandkanten. Man skulle hålla sig på 

isen. Sträckan längs järnvägen var svår. Men på Tomtasi-

dan fanns go- om gömställen som när mörkret föll kunde 

göra det svårt för de två eller tre av oss som skulle leta.  

Just den här kvällen blev speciell. Mörkret. Ljudet, det 

sjöng om isen när vi skrinnade. Kylan. Spänningen både 

för dem som gömde sig och för letarna. Allt bidrar ,ll a- 

jag forOarande, snart 84, har en ganska dis,nkt minnes-

bild av ,llfället. 

Hög�der och �llställningar 

Bröllop förekom naturligtvis då och då också i Gärdala un-

der de här åren på 1940-talet. Men jag kan inte påminna 

mig mer än e- bröllop där det firades på gammalt bonde-

vis, låt vara i mindre skala. Det var när Kurt Larsson på 

Groveda gi;e sig 1945 med sin Ingegerd. Familjen Larsson 

ägde den andra delen av Groveda, Groveda 1:3. Ägaren, 

Oskar Larsson, var gammal och bräcklig och skulle över-

lämna jordbruket ,ll äldste sonen. Tillsammans med 

hustru Anna skulle han fly-a ,ll Asplund, huset vid 

Grovedavägen nästan nere vid sjön, som han hade köpt. 

Kurt och Ingegerd skulle i samband med gi;ermålet ta 

över och fly-a in i den stora röda flygelbyggnaden på 

Groveda som var Larssongårdens mangårdsbyggnad. Min 

familj bodde alltså i det gula huset på gården. 
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Jag var förstås för liten a- delta i de allmänna förberedel-

serna för bröllopet. Men e- gäng ungdomar, Kurt hade 

två yngre systrar och familjen Larsson fanns på flera stäl-

len i socknen, reste en äreport framför verandan på den 

Larssonska mangårdsbyggnaden på Groveda. En ganska 

hög konstruk,on i trä utsmyckad med granris och en högt 

hängande skylt med brudparets namn och datum för bröl-

lopet. Det var ingen stor utsmyckning för a- vara bröllop 

på en ”stor” gård. Det finns bilder från när mina föräldrar 

gi;e sig 1936 som visar vad som kunde ha förekommit ,-

digare. A- resa äreportar inför bröllop var sam,digt en 

sedvänja som vid den här ,den, mi-en av 1940-talet, var 

på utgång.    

Utsmyckningen ,ll bröllopet hade kanske föregå-s av vad 

som kallades a- ”dra björk”. Läser man om vad ”dra 

björk” betyder i våra trakter förklaras det ungefär så här: 

När förlovningen blivit känd samlas unga vänner, grannar 

och släk,ngar en kväll, fäller en björk, helst en björk som 

delade sig i två stammar, och drar fram den ,ll bröllops-

gården. Där skulle den huggas upp och placeras mi- på 

gårdsplanen med den tudelade stammen synlig i centrum, 

en slags upp-och-nedvänd symbolik för a- ”de tu blir e-”.  

Projektet skulle avslutas med någon form av fest, kanske 

dans.  

Om det drogs björk för Kurt och Ingegerd 1945 minns jag 

inte.  
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Begravningar i Gärdala under 1940-talet vet jag på barns 

sä- väldigt lite om. Det var föräldrarnas och de äldres do-

mäner. Men ceremonin framför Oskarsborg när tant Frida 

(Jarl) hade dö- och som jag berä-at om sa-e e- rejält 

avtryck hos mig. Jag minns också Oskar Larssons död 

1948, särskilt minns jag det kors av granris som någon 

hade placerat på Grovedavägen framför ingången ,ll 

”dödshuset”, Asplund.  

 

Minns jag någon annan stor händelse i Gärdala under 

1940-talet? Så stor a- den fick allmän uppmärksamhet, 

a- alla visste om ,llfället och a- människor u,från, inte 

bara Gärdalafolk, kom för a- ,-a eller delta. Den enda 

,lldragelse som uppfyller dessa kriterier är dubbelauk,on-

en på Groveda i mars 1948. A- två gårdar höll auk,on 

sam,digt på samma plats var mycket ovanligt. Och 

e;ersom bondauk,oner med försäljning av både maski-

ner, verktyg och djur all,d intresserat landsbygdens män-

niskor – här dessutom i dubbel uppsä-ning på samma dag 

– kom det hur mycket folk som helst. Det jag kommer ihåg 

från dagen – jag var 10 år gammal – var a- hela ”gula hu-

sets” nedervåning gjordes om ,ll kaffeservering och a- 

auk,onsdagen avslutades med middag för vissa inbjudna 

gäster. 

Fanns det några andra ,llställningar av mer allmän natur i 

Gärdala vid den här ,den?  Det enda jag kommer på är 

syföreningens årliga auk,oner. Men om sådana förekom 

under 1940-talet måste vara osagt. Men a- auk,oner fö-
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rekom, och a- man då e- antal år höll ,ll i Gärdala skola 

är säkert. Jag minns av en alldeles speciell anledning en 

auk,on i skolan, det måste ha varit 1950. E;er Gärdala 

skolas försäljning fick syföreningen hålla ,ll på andra plat-

ser. Bland annat hölls under många år syföreningsauk,on-

er på gårdsplanen på Groveda. Det var under åren mam-

ma Saga var ordförande i syföreningen. 

På unga pojkars och mäns vis tyckte jag a- syföreningen 

,llhörde livets löjligheter. A- få se sin mamma och andra 

tanter träffas för a- dricka kaffe och s,cka och sy allt un-

der överinseende av ortens präst verkade inte särskilt 

övertygande på en ung man. Med det perspek,v som 

kommer med livserfarenheten förstår jag bä-re. Kvin-

norna i Gärdala, jag tror a- alla som ville vara med fick 

vara med, gavs e- ,llfälle a- under några ,mmar komma 

bort från vardagsslitet, och träffa andra kvinnor. Och det 

fanns e- go- sy;e. Föreningen samlade in pengar ,ll 

fa"ga familjer i Norrland, och senare ,ll familjer i utveckl-

ingsländer. Det auk,onerna gav, och kanske vissa insam-

lade medel, var de pengar som kunde skickas i väg. 

Timar poli�ska engagemang 

Pappa Timar var, som jag nämnde, sedan länge mer orien-

terad mot ”Rimforsa” än mot ”Gärdala”. Det hade säkert 

a- göra med Grovedas geografiska läge. Men framförallt 

var det hans läggning. Han var genuint intresserad av, och 

,digt engagerad i både föreningsliv och poli,k i socknen. 

E- av de första kommunalpoli,ska uppdragen var fa"g-

vårdsstyrelsen där han blev ledamot ,digt under 1930-

talet. Och e;erhand blev det många engagemang. Jag vet 
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a- han under 1947 fick arvoden för bland annat ordföran-

deskapet i Tjärstad skolstyrelse, Rimforsa Mejeriföring och 

Kris,dsnämnden. Han fick också det året betalt för a- han 

var överblockledare i kommunen (en del av kris,dsorgani-

sa,onen) och sa- i taxeringsnämnden liksom för a- han 

var ombud för Östergötlands andelsslakteriförening. Och 

under många år var han ledamot av kommunalfullmäk,ge 

för bondeförbundet.  

En del av de här åtagandena var mycket ,dskrävande. Från 

det jag var liten kommer jag ihåg hur han ständigt tog sin 

cykel och åkte ,ll Rimforsa ”på sammanträde”. Han var 

mera intresserad av jordbrukets föreningsrörelse (RLF, me-

jeriföreningen, slakteriföreningen) än kommunalpoli,ken. 

Med e- undantag, jag vet a- han tyckte a- ,den som ord-

förande i skolstyrelsen (1943-51) var intressant. Enligt An-

ders Bönner (känd som förfa-are ,ll böcker om Rimforsas 

historia) lades tre skolor ned under Timars ,d som ordfö-

rande. Det inkluderade, som jag nämnt, skolan i Gärdala. 

Dessutom projekterades och byggdes den nya skolan i 

Rimforsa under hans ordförande,d. Det är klart a- det tog 

,d och krävde e- stort engagemang. 

Baksidan var nog mina föräldrars rela,on. Jag vet från Sa-

gas dagböcker a- hon tyckte a- det var jobbigt. Det finns 

på många ställen skrivningar typ: ”Timar är återigen borta 

hela dagen.”  
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Vad åt vi för mat? 
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Vad åt vi för mat? 

(utdrag ur Dagbok 2019, opublicerad)  

... 

Fredagen den 21 juni 

Midsommara;on idag. Läser en krönika i dagens DN av 

Lena Andersson. Tycker a- hon har rä-. Det tycker jag för 

det mesta om det Lena Andersson skriver i sina krönikor. 

Onödigt ,llkrånglat visserligen men så go- som all,d tänk-

värt.   

Krönikan handlar om vår kosthållning. En stor studie som 

pågå- många år med 135 000 människor i 18 länder anty-

der a- dagens trossatser kan ifrågasä-as. Kanske är det 

fel tänkt a- en kosthållning fa"g på fe- och rik på kolhyd-

rater är den rä-a. Så har ju vi i väst tänkt de senaste de-

cennierna. Kö- och annat animaliskt skall vi inte äta. A- 

vara vegetarian/vegan är inne. Skulle inte bli särskilt förvå-

nad om det visade sig vara en fluga. 

Studien heter ”PURE”, Prospec,ve Urban Rural Epidemiol-

ogy. Dess chef, kardiologen Salim Yusuf, ger några enkla 

övergripande råd baserat på vad studien antyder.  Ät en 

kost som huvudsakligen utgörs av kö-, fisk, mejeriproduk-

ter, baljväxter, nö-er, grönsaker och frukt. De som äter så 

drabbas sällan av vällevnadssjukdomar. Slankhet följer 

som bonus. Allt enligt Lena Anderssons referat.  

Slår mig a- det var ungefär så det såg ut med mathållning-

en hos oss på Groveda när jag växte upp. Med en skillnad. 

Vi åt också spannmålsmat i olika former, inte minst bröd.   
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OK, låt oss ta det lite mera systema,skt. Vad åt man hos 

familjen Pe-ersson på Groveda på 1940-talet som jag 

minns det? Ja, det åts kö- då och då. Färskt kö- enbart i 

slak"der på senhösten. Annars i ”konserverad” form. In-

saltat (ibland). Rökt (sällan). Torkat (sällan). Fanns e- un-

dantag. Färsk kyckling fick vi då och då på sommaren. En 

tuppkyckling nackades och blev söndagsmiddag med 

gräddsås och pressgurka ,ll pota,sen. Delikat. När jag nå-

gon enstaka gång nuför,den äter kyckling, det blir mer 

och mer sällan, påminner jag mig de här sommarmid-

dagarna och – i motsats ,ll idag – hur extremt go- kyck-

ling kan smaka.   

Färsk fisk fick vi någon gång ibland. Det kom en gubbe, 

Andersson i Karlsberg, i hästdragen gigg, kanske e- par 

gånger i månaden. Han sålde färsk strömming från en låda 

bakpå vagnen. Ibland låg det en gös eller gädda, säkert 

lokalt fiskad, bland strömmingarna. Han vägde upp fisken 

med e- Besman minns jag. Tog betalt och körde vidare. 

Snabbt och effek,vt. Egenfångad gädda fick vi på bordet 

ibland på vårkanten. Grannas, familjen Larsson, fiskade 

med ryssja nere vid Groveda strand. Det kunde bli fångs-

ter som räckte för båda familjerna. Gissar a- mamma be-

talade en slant.   

Mjölk hämtades i ladugården, och konsumerades i mäng-

der. Alla drack mjölk vid alla mål,der. Minns ingen annan 

mål,dsdryck ,ll vardags. Det som dracks var skummad 

mjölk. Och som sagt, det dracks mycket mjölk. Med andra 

ord användes också mycket grädde i kosten. Ingen mat 

fick slängas. Det var en av då,dens starkaste moralregler.   
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Smör och ost levererades från mejeriet i Rimforsa. Det var 

ordnat så a- gårdar som levererade mjölk ,ll ortens me-

jeri kunde skicka med en beställning på smör och ost med 

mjölkskjutsen. Det var Nils Bergström i Storgården som 

varje dag körde mjölken från Gärdalagårdarna med häst 

och vagn ,ll mejeriet i Rimforsa. Han tog med beställning-

en. E- par dagar senare hade han e- paket med sig ,ll-

baka. Det var o;ast enbart smör i paketet i vårt fall. Saga 

ystade nämligen egen ost (som jag för övrigt konsekvent 

under hela mina uppväxt vägrade a- äta, tyckte helt en-

kelt a- det plaskiga ystningshantverket var för motbju-

dande och oap,tligt).  

Färska grönsaker var givetvis en säsongssak. Saga hade e- 

stort trädgårdsland. Eller snarare flera trädgårdsland. E- 

,otal stora bärbuskar på det som idag är gräsplanen fram-

för det gamla dasset. Där fanns också e- hallonland (lite 

reminiscenser finns kvar). Likaså var det fullt med bärbus-

kar bakom Röda stugan.  

Grönsaker odlade hon på det ganska stora området mel-

lan pota,skällaren och flygelbyggnaden. Bland annat röd-

betor och morö-er. Kommer ihåg det för a- det hände 

någon gång a- jag måste vara med och gallra långa rader 

med py-esmå rödbetor och morö-er. Inte populärt. Det 

fanns också en drivbänk, en halvmeterhög rektangulär trä-

konstruk,on, typ 2x2 meter, fylld ,ll häl;en med jord och 

täckt med e- slags fönstertak. Där odlade hon gurkor och 

tomater.   
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Annars var det mest iögonenfallande i trädgårdslandet två 

parallella rader, kanske ,o meter långa, med stolpar med 

manshögt nät mellan stolparna. Det var en konstruk,on 

för odling av gröna ärtor. Ärtor i mängder. A- plocka och 

spränga ärtor, och sedan konservera dem var, som jag 

minns det, varje år en sysselsä-ning för Saga och andra 

under e- par intensiva dagar på höstkanten.  

 

Det här med konservering är e- eget kapitel. Idag vet 

knappast någon (bortse- från en gammal man uppväxt på 

40-talet på bondvischan) vad konservering innebar. Eller 

mer korrekt u-ryckt, hemkonservering. Under en stor del 

av 1900-talet var hemkonservering en stor sak. Metoden 

försvann när frystekniken fick genomslag någon gång på 

1960-talet.   

Hur det gick ,ll? Ja, särskilda 

enliters konserveringsburkar i 

glas med lock fylldes ,ll drygt 

häl;en med ,ll exempel 

gröna ärtor och några decili-

ter lä-saltad lag. En särskild 

gummiring placerades mellan 

lock och burk. Fem, kanske 

sex, sådana burkar ställdes på 

en rund plåt med en ver,kal 

stålpinne i mi-en som hand-

tag. En `äderanordning såg 

,ll a- glaslocken låg dikt. Plåten sänktes ner i en stor ka-
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strull med va-en. Locket las på och det hela fick koka nå-

gon ,mma. Burkpaketet kyldes däre;er ner has,gt. Det 

skapade det undertryck i burkarna som gjorde dem helt 

lu;täta, själva förutsä-ningen för a- råvaran skulle beva-

ras.   

På Groveda pågick konserverandet under sommarhalv-

året. Först kom frukt. E;errä- åts det ,ll o;a ,ll mid-

dagen. Inte så sällan var det kräm. Av körsbär, krusbär, 

vinbär eller andra bär. Då hade bären plockats under som-

maren, lagts på burk i sockerlag och konserverats. Annan 

frukt som konserverades var plommon. Kanske för a- an-

vändas ,ll någon av vinterns bjude;errä-er. Också äpp-

len. Men då var det som äpplemos. Det gick åt mängder 

av äppelmos ,ll havregrynsgröten, basrä-en vid fru-

kosten. Senare på året kom diverse grönsaker. Bland an-

nat just grönärtor. I snickarbodens källare förvarades alla 

burkar med konserverad mat. När allt var klart, kanske i 

oktober, var det alldeles fullt med konserveringsburkar på 

hyllorna.   

Man kan hemkonservera i princip alla matråvaror. Också 

kö-. Det gjordes aldrig av Saga som jag kommer ihåg det. 

Det fanns, som sagt, andra metoder än hemkonservering 

för a- behålla kö- ätbart över ,d. Saltning ,ll exempel. 

Salt fläsk serverades då och då på Groveda. Fläsket hade 

säkert saltats in i samband med höstslakten. Rökt kö- var 

däremot ovanligt. Om det förekom var det köpt.   

För frukt och grönt fanns också andra metoder. Sa;ning 

var en stor sak på Groveda. Klarbärssa; och vinbärssa; 

var vanligast. Torkning en annan metod. Saga torkade 
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bland annat äpplen, päron och kanske annan frukt. Det 

kunde några månader senare bli fruktsoppa ,ll e;errä-. 

Hon gjorde också en mer ma,g fruktsoppa för kvällsmat 

som jag gillade skarpt. Den var baserad på mjöl tror jag 

e;ersom den var gråvit. Nypon plockades på hösten och 

torkades. Det blev nyponsoppa.   

Inläggning var y-erligare en konserveringsmetod. Gur-

korna som odlats i drivbänken, det var kortgurkor, typ 

Västeråsgurkor, lades in i stora bruna Höganäskrukor (som 

för övrigt står kvar på vinden). Vet inte rik,gt vad lagen 

som man la gurkorna i bestod av. Förmodligen var det en 

blandning av, förutom va-en, ä"ka, salt, socker kryddat 

med svartavinbärsblad, kanske lagerblad och dill. Dessa 

Höganäskrukor placerades också i källaren i snickarboden. 

Någon gång kunde Saga säga ,ll mig när jag blivit stor nog: 

”Du, gå ner ,ll källaren och hämta en saltgurka så vi har 

,ll middagen.” Man ly;e av den glasskiva med en liten 

sten på som delvis täckte Höganäskrukan, stack ned han-

den och fångade upp en gurka eller två.   

Till den här uppräkningen av vad vi åt på Groveda för 70-

80 år sedan kan man lägga mycket annat. Bröd är det vik-

,gaste. Det åts bröd ,ll alla mål,der som jag minns det. 

Till frukost, middag och kvällsmat. Rågbröd. Rejäla skivor 

som man bredde smör på. Ibland med ost, ibland med nå-

got annat. Till de två kafferasterna under dagen servera-

des all,d vetebullar, alterna,vt bullskivor. Det gick åt 

mycket vetebröd. Mammas bullar var goda tyckte de 

flesta. Det där med bakning kunde hon sedan konditori-

,den. Tjocka pannkakor gjorda i långpanna i ugn och ser-
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verade med sylt eller fläsk som kvällsmat var en annan 

(omtyckt) rä-. Tunnpannkakor i plä-lagg gjordes någon 

enstaka gång.  

Ägg förekom i alla möjliga rä-er och former. Stekt ägg 

med något ,ll var typisk kvällsmat. Pota,s i olika former 

var e- bas,llbehör ,ll det mesta vi åt. Ris förekom inte. 

Makaroner däremot, åts stuvade med fläsk eller korv. 

(Makaroner var den enda pasta som gick a- köpa i en van-

lig bu,k vid den här ,den.)  

En del udda rä-er serverades. Blodpalt när det var slakt. 

Surmjölk på sommaren. Kalvdans när en ko kalvat. Var 

inte förtjust i någon av dessa.    

E- vik,gt ,llägg. Det som knappast alls förekom i kosten 

hos oss på Groveda var vilt i olika former. Förklaringen var 

enkel, min pappa jagade inte. Grovedajakten var utarren-

derad och även om det förekom a- vi fick en bit älgkö- på 

hösten av jaktlaget var det mer undantag än regel. Jag 

skulle gissa a- en bonde som inte jagade var ganska unikt 

för trakten. Bönderna uppe i Gärdala by jagade, det vet 

jag.  

Implicit i den här beskrivningen ligger a- mathållningen 

över dagen hade en annan struktur på den ,den. Energiin-

taget var som störst på förmiddagen inräknat mål,den 

mi- på dagen. På e;ermiddagen kaffe och bullar. På kväl-

len något lä-are.  

Ma"dtabellen på Groveda såg ut så här: Frukost åts vid 

sju,den. Den så kallade middagen åts mi- på dagen, halv 

e-. Och på kvällen, vid sex,den, fick man kvällsmat. Däre-
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mellan fanns två kaffebreak, en vid ,o,den på förmid-

dagen och en klockan tre på e;ermiddagen. Är rimligt a- 

anta a- ungefär så här såg det ut i alla bondhushåll vid 

den här ,den.  

Hur många som sa- ,ll bords ,ll vardags på Groveda un-

der 1940-talet (fram ,ll 1948)? Ja, förutom mina föräld-

rar, jag själv och minst en dräng och en flicka som hjälpte 

Saga i hushållet. Allt som allt 5-6 personer.   

 

Apropå Lena Anderssons ar,kel, och referatet av vad pro-

fessor Yusuf anser vara en ve"g kosthållning så är det 

mest överraskande a- spannmålsmat, bröd, pasta och 

liknande, saknas i hans uppräkning. Undrar om han har 

rä- när han tar bort denna vik,ga komponent. Kanske en 

miss i Anderssons referat? Om gamla kunskaper – sådant 

man kan lära av vad vi åt på Groveda för 70-80 år sedan – 

får spela en roll skall spannmålsmat också vara en kompo-

nent i en balanserad diet. Mest radikalt i studiens slutsat-

ser är annars a- de sanningar vi få- oss ,ll livs på senare 

år – a- kö- och mjölkprodukter är dålig mat – ,llbakavi-

sas. Stämmer med vad jag intui,vt känt. Visst skall vi äta 

kö-. Har människan gjort sedan hon klä-rade ned från 

träden för hundratusentals år sedan. Men kanske inte lika 

mycket, och lika o;a som idag. Och det skall vara kvali-

tetskö-. Och visst skall vi dricka mjölk, och äta animaliskt 

fe-.  

… 
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Moral och normer  

De moraliska rä-esnören som fanns när jag växte upp var 

många men jag skulle så här med perspek,v säga a- fem 

av dem vägde tyngre än de andra – du ska göra rä- för 

dig, du ska stå för vad du lovat eller gjort, du ska an-

stränga dig, du ska inte se ner på någon och du ska inte 

överdriva. Sam,digt var det bara i undantagsfall som jag 

hörde någon av mina föräldrar ta dessa ord i sin mun. Där-

emot ser jag idag tydligt a- dessa fem regler levde i varda-

gen på Groveda – i arbetet och i synen på arbetet, i hur 

mina föräldrar uppträdde mot andra, i vad de ansåg vä-

sentligt eller oväsentligt etc. Just dessa levnadsregler var 

inte på något sä- ovanliga i bondemiljön (och kanske inte 

heller mer allmänt, det mesta är ju ,llämpningar av luthe-

ransk moral och den var tongivande i hela det svenska 

samhället vid den här ,den). De fanns i alla hem som jag 

kände ,ll med mer eller mindre betoning på de olika de-

larna, och med ,llägg eller avdrag för någon punkt bero-

ende på a- alla familjer har sina särdrag. 

Mina föräldrars särdrag var nog de två avslutande rä-e-

snörena (de tre första var självklara sanningar) – du ska 

inte se ner på någon respek,ve du ska inte överdriva.  

Jag fick bildligt talat med modersmjölken uppfa-ningen 

a- alla människor har lika värde. Både genom vad som sas 

vid köksbordet och i vad som gjordes i vardagen fick jag 

klart för mig a- alla människor, rik eller fa"g, ung eller 

gammal, kvinna eller man, ska behandlas lika och med vär-

dighet och respekt. När jag skrapar lite på de minnesskär-

vor jag har ser jag ,ll exempel e- mönster av a- Saga 
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hade en ganska radikal syn på kvinnors rä- a- ta för sig 

och hävda sin likaställning med mannen. Det gjorde hon 

defini,vt själv gentemot pappa. Jag hörde talas om a- 

hon som nygi; på Groveda hade gjort klart a- det aldrig 

kom på fråga a- hennes ”flickor”, än mindre hon själv, 

skulle ha hand om mjölkningen vilket vid den här ,den, i 

mi-en av 1930-talet, allmänt betraktades som kvinno-

göra. Mjölka fick karlarna göra själva ansåg hon, och så 

blev det. Hon såg på sig själv som helt likställd och likvär-

dig med pappa, det är jag helt säker på. Det accepterade 

han också, jag skulle tro a- han ,ll och med ansåg a- det 

skulle vara så, på den punkten var pappa pres,gelös och 

därmed ganska radikal för sin ,ds män. De gånger Saga 

ställdes åt sidan i väsentliga frågor bara för a- tradi,oner 

och konven,oner sa a- det var mannen som skulle be-

sluta i alla vik,ga spörsmål, typ när bank- och finansfrågor 

skulle diskuteras och avgöras, protesterade hon. Hon ville 

vara med. Det framgår av hennes dagböcker. A- mannen 

forOarande i det allmänna medvetandet betraktades som 

familjens överhuvud var något hon tvingades acceptera. 

Det skedde motvilligt, det kan man lugnt utgå från.  

Det krävs kanske e- förtydligande. Människors lika värde 

betyder inte a- människor är lika mycket värda som säg 

arbetskra; eller som grannar. Mina föräldrar kunde ha 

bestämda uppfa-ningar om andra människors skicklighet 

eller omdöme. ”Han är verkligen en duk,g snickare.” Eller 

om människor man hade a- göra med i olika sociala sam-

manhang. ”Man har svårt a- lita på a- det hon säger är 

sant.” Men dessa omdömen hade inget a- göra med om 



69 

 

personen var kvinna eller man, rik eller fa"g etc. Som jag 

kommer ihåg det mö-es alla människor oavse- hur duk-

,ga eller socialt anpassade de var i mina föräldrars ögon 

med hygglighet och respekt. På den här ,den, åtminstone 

före 1950, kom det då och då ,ll Groveda försäljare på 

cykel, kanske hade de lite tyger i en resväska på pakethål-

laren, kanske var de skärslipare eller bara kringvandrande 

fa"gt folk i allmänhet. Ibland fick de något sålt eller e- 

uppdrag (som a- slipa köksknivarna), de fick så go- som 

all,d e- mål mat i köket, och de som ville sova över fick 

göra det på ladugårdsskullen om de lovade a- inte röka. 

Jag har tydliga minnen från de här besöken, det var spän-

nande händelser för en grabb. (Det hör inte hit men det 

slår mig a- dessa personer aldrig stannade på gården mer 

än några ,mmar, på sin höjd e- dygn. Underförstå- för 

dem som befann sig i det här systemet för ”fa"gvård” var 

nog just a- aldrig stanna upp, a- all,d vandra vidare ,ll 

nästa gård.) 

Det andra rä-esnöret som vägde extra tungt för mina för-

äldrar, och kanske i synnerhet för pappa, var a- det ska 

vara rim och reson i det du gör och säger, kort sagt du ska 

vara sansad och visa go- omdöme. Balanserad skulle vi 

säga idag. Det var vik,gt även i situa,oner där problemen 

hopade sig och påfrestningarna var stora a- hålla huvudet 

kallt, a- inte ta förhastade beslut, a- sova på saken, a- 

inte överila sig, a- behålla lugnet osv. Och a- i nästa steg, 

när man konkret skulle gå ,ll handling, inte överdriva, inte 

slå på stort, och inte förhäva sig. 
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A- inte förhäva sig gällde för övrigt också på det person-

liga planet. Och inte minst ,llämpades det på mig. Det 

hände väl inte särskilt o;a a- jag gjorde någon märkvärdig 

presta,on i skolan eller andra sammanhang. Men någon 

gång kanske jag kunde säga ,ll mamma – som det nog i så 

fall handlade om – a- idag har jag fak,skt gjort det här och 

det här med tanken a- jag skulle få en uppmuntran typ: 

”Vad duk,g du har varit!” Det hände aldrig som jag kom-

mer ihåg. Njuggheten med beröm var e- ou-alat modus 

operandi, en självklarhet, hos mina föräldrar. Och den 

fanns kvar långt upp i åren, och även när jag fak,skt åstad-

kommit något utöver det vanliga och få- lassvis med be-

röm av andra för det jag gjort. När Det herrelösa industri-

samhället kom ut 1973 skickade jag boken ,ll mamma med 

några av de vänliga, ibland ,ll och med översvallande, re-

censioner den få-. Kommentaren var ungefär: ”Det var väl 

trevligt a- det blev en bok.” Ingen,ng mer.  

 

Vid sidan av dessa fem levnadsregler fanns det också e- 

mer handfast, bondeanknutet rä-esnöre som är värt a- 

nämna. Det har en moralisk kärna och kan kort samman-

fa-as med orden: ”Du ska ställa in redskapen när du an-

vänt dem.” A- det var en princip man skulle hålla sig ,ll 

fick jag lära mig handfast i meningen a- hade jag hjälpt ,ll, 

kanske i trädgården (vilket hände någon enstaka gång), 

och använt e- verktyg, säg en spade, då skulle den när job-

bet var gjort ställas ,llbaka på sin plats. Principen kunde 

sedan skalas upp ,ll en moralisk nivå. Den bonde som lät 

sina verktyg och maskiner stå kvar ute var en dålig bonde. 
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E- annat sä- a- säga samma sak är a- ordning och reda 

är en ekonomisk dygd. Jag kommer ihåg hur vi kunde si-a 

i bilen och passera en gård där det stod en övervuxen 

slå-ermaskin och andra ,ng på ladugårdsplan, och pappa 

kunde säga: ”Så där ska det inte se ut.” Underförstå- a- 

det inte håller på sikt. Då tyckte jag a- han överdrev, idag 

förstår jag a- det var helt rä-. Alla bankmänniskor vet ex-

empelvis av erfarenhet a- det kundföretag som, bildligt 

talat, inte ställer in redskapen, alltså inte vårdar sina ,ll-

gångar och inte har ordning och reda i verksamheten, förr 

eller senare kommer a- få ekonomiska bekymmer. Det 

var det pappa försökte säga ,ll mig med sin kommentar.  

/Texten är citerad ur En bankdirektör med skägg, Ekerlids 

förlag, 2014, sid 58 ffg/ 
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Vad var Gärdala för slags samhälle åren 

kring 1950? 

Minnena från 1940-talet och de första åren av 1950-talet 

berör en speciell ,d. Det var en brytnings,d i det svenska 

samhället, den vik,gaste under 1900-talet. Det gamla 

bondesamhället var på väg a- försvinna, och det mark-

nadsdominerade och urbana samhället tog gradvis över. 

”Flykten från landsbygden” hade börjat.  

Det gällde också för Gärdala. Man kunde ana a- nya ,der 

var på gång. Bland annat hemma på Groveda. Min pappa 

slutade som bonde 1948. Han hade ingen traktor i si- lö-

söre när det auk,onerades bort. Arrendatorn som kom ,ll 

Groveda samma år hade däremot traktor. Och han skö-e 

e;er en ,d gården med ungefär halva arbetsstyrkan. Det 

var både e- u-ryck för e- genera,onsski;e och den tek-

niska utvecklingen. Det svenska jordbruket genomgick un-

der de första 10-15 åren e;er andra världskriget en myck-

et snabb produk,vitetsutveckling.  Kort sagt, man behöv-

de mindre folk. 

Den stora avfolkningen började redan under 1940-talet, 

särskilt under e;erkrigsåren. Utvecklingen förstärktes un-

der 1950-talet. Arbetskra;sbehovet i jord och skog mins-

kade då y-erligare. Och det var under 1950-talet som Gär-

dala förlorade affären, telefonväxeln, postkontoret och 

den bemannade järnvägssta,onen. Liksom sågverksam-

heten. Gärdalaborna skulle knappast 1940 ha kunnat före-

ställa a- det skulle gå så. Utvecklingen sköljde över sam-

hället snabbare och kra;fullare än vad nog de flesta hade 
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tro- var möjligt. Gärdala var i go- sällskap med hela den 

svenska landsbygden. 

E- annat u-ryck för förändringskra;erna i ,den, mer 

djupgående om vi betraktar Gärdala som samhälle, var 

nedläggningen av Gärdala skola 1949. Jag minns argumen-

ten som fördes fram för a- det var nödvändigt. Folk 

fly-ade från landsbygden som aldrig förr. Familjerna 

skaffade inte lika många barn. B3-skolorna ansågs pedago-

giskt som mindre bra. 

Det är vik,gt för fortsä-ningen a- det här större perspek-

,vet finns med som bakgrund. 

Ekonomisk och social struktur 

Vid 1940 års folkräkning bodde 167 personer i Gärdala. 

Antalet avser alla personer – alltså sammanräknat vuxna, 

barn och äldre. De var fördelade på ca 40 hushåll.  

Av de 167 personerna var 104 vuxna (definierat som per-

soner mellan 18 och 70 år), 49 var barn och 14 äldre. Jag 

slås av hur ”vital” befolkningsstrukturen i samhället var vid 

,den. Många barn och få äldre än 70 år. Det senare givet-

vis delvis förklarat av a- medellivslängden i Sverige 1940 

var 70 år. 

Av de vuxna var ungefär en av ,o, mindre än 10 personer, 

anställda som ”jordbruksarb.” eller ”hushållsarb.” på går-

darna, med då,dens vardagsspråk som ”dräng” och 

”piga”. E- par hushåll hade en hushållerska. Det fanns 

några få hushåll med ”hyresgäster” (bland annat Eksnäs 

och Östergården). 
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Tio år senare, 1950, bodde 119 personer i Gärdala. Nästan 

50 personer hade försvunnit. Det motsvarade i runda tal 

30% av befolkningen.  

I sammanfa-ning såg bilden ut så här: 

Granskar man siffrorna ser man a- den största minskning-

en fanns hos de familjer som bodde på gårdar (-18 vuxna). 

Det kan ,ll stor del förklaras av a- redan under 1940-

talet, särskilt e;er kriget, skedde stora ra,onaliseringar av 

jordbruket även i Gärdala. Framförallt skö-e lantbrukarna 

sina gårdar själva utan hjälp. Systemet med ”jordbruks-

arb.” och ”flicka” var borta helt från Gärdalagårdarna 

1950. Dessutom lades en gård, Sörgården, ner som fri-

stående lantbruk 1947.  

En nästan lika stor minskning (-15 vuxna) fanns i de hus-

håll som bodde i småhus (exklusive ”Småbruk och torp” 

som är den tredje kategori jag delade in materialet i). Den 

vik,gaste förklaringen räknat i personer var a- tre småhus 

stod tomma 1950, Asplund, Villa du Nord och Gärdala 

skola. Även om det bara var ,llfälligt, det vet idag, påver-

kade det siffrorna för 1950. Men antagligen var det också 
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en förklaring a- fler som bodde i småhus 1940 hade tving-

ats fly-a för a- kunna försörja sig. 

Lite oväntat bodde nästan exakt lika många 1950 på små-

bruk och torp i Gärdala som ,o år ,digare. Den stora för-

ändringen för dessa hushåll, den blev så småningom dra-

ma,sk, hade helt enkelt ännu inte materialiserats. 

 

Man kan i materialet (här utgår jag från folkräkningen 

1940) se konturerna av en social struktur. Grovt se- best-

od den av fem kategorier. 

Den helt dominerande kategorin var bönder och småbru-

kare/torpare. Ca 60% av alla som bodde i Gärdala 1940 

fanns i sådana hushåll. 78 personer (av de 167) hörde ,ll 

bondehushåll och 22 personer bodde på småbruk (Kron-

stad, Lövsveden, Knybblanx2) och torp (Målhagen, Högs-

torp, Norröhus, Stenstugan). 

Den näst största kategorin rubricerar jag som �llfällighets-

arbetare. Med det menar jag personer som i folkräkningen 

rubriceras som ,ll exempel ”sotare” (Furulid), ”dikesför-

man” (Grönlund), ”byggnadsarb.”, ”skogsarb.” (Rödsledal-

en, Kronstad). I dessa hushåll fanns 1940 35 personer (av 

de 167). 

Egna företagare (definierat som personer som försörjer 

sina hushåll genom a- sälja tjänster på marknaden). Dit 

räknar jag hushållen Oskarsborg (Birger Jarl), Dalslund 

(”affären”), Olstorp och Lindhamra (Erik Gustafsson). Lik-

som e- av hushållen i Rödsledalen (fam. Karlsson).  
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Fast anställda. Enbart hushållen i järnvägssta,onen och 

Gärdala skola ,llhör den kategorin.  

Pensionärer. Med det menas här personer över 70 år som 

bor ”fristående” från e- större hushåll i egen fas,ghet el-

ler som hyresgäst (Ekhult, Villa du Nord, Lillebo, Solhill, 

Stughem). 

Strukturen kan sammanfa-as som i nedanstående tabell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabellen skall inte tolkas exakt. Det finns ”gränsfall” i kate-

goriseringen. Men den duger som en grov bild av hur den 

ekonomiska och sociala strukturen såg ut i Gärdala under 

en stor del av 1940-talet. År 1950 hade det ske- stora för-

ändringar som vi se-. Bondehushållen var väsentligt 

mindre i personer räknat. Färre familjer hade ,llfällighets-

arbetande som försörjare. Birger Jarl hade med ålderns 

rä- slutat med sin byggnadsverksamhet etc. Ändå vet vi 

med det perspek,v vi har idag a- den stora förändringen 

väntade under 1950- och 1960-talen. 
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Hur såg ekonomin ut för människorna i Gärdala? 

Det korrekta svaret är a- om hur enskilda Gärdalabor kla-

rade sin ekonomi under 1940-talet vet vi knappast någon-

,ng alls. Någon familj kan ha gamla handlingar, ,ll exem-

pel deklara,oner, kvar i gömmorna som berä-ar en histo-

ria. Men det blir en anekdot. Själv jag har granskat och 

publicerat mina föräldrars och Grovedas ekonomi under 

1940-talet i Grovedaboken (Groveda, om en bondgårds 

ekonomiska historia, 1776-1950, KSLA, 2003). Men det är 

bara en familjs historia som inte kan generaliseras. Ändå 

går det a- begripa de stora mönstren i Gärdalabornas 

ekonomi vid den här ,den. 

 

Det går en vik,g skiljelinje mellan de hushåll i samhället 

som hade egen odlingsbar mark och egna djur, och övriga 

hushåll om vi vill förstå hur människors ekonomi såg ut. 

Ungefär 2/3-delar av alla Gärdalabor ,llhörde under 1940-

talet den första gruppen. Inom den gruppen var bonde-

hushållen antalsmässigt störst. 

Bönderna hade det ekonomiskt bäst. I synnerhet de som 

skö-e sina gårdar någorlunda bra. Men allt är rela,vt. I 

Gärdala fanns inga arealmässigt stora gårdar, och marker-

na var ”så där”. Kuperade. Små gärden och lyckor. Mycket 

mossmark. Mycket lä-jord. I kronor räknat var det små 

belopp som även de större gårdarna kunde dra in. Så här 

sammanfa-ar Grovedaboken gårdens (Groveda 1:2) eko-

nomi för perioden 1940-47: 

De totala intäkterna från lantbruket (inkl skogsbruket) under 

perioden 1940-47 uppgick som vi har visat ,ll i det närmaste 
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108 000 kr och rörelsekostnaderna ,ll lite över 76 000 kr. 

Samtliga år under den studerade perioden visar översko- - 

som lägst (1942) 1 600 kr, som högst (1946) nästan 8 500 kr.  

Beloppen är för oss idag obegripligt små. Även med juste-

ring för penningvärdet (mul,plicera med en faktor 20) för-

står man inte hur det hängde ihop. Bästa året, 1946, tjä-

nade min pappa 170 000 kronor i dagens penningvärde. 

Det skulle täcka både hans och Sagas ”lön” för arbetet de 

lagt ner på gården och kapitalkostnaderna för ägandet, 

alltså räntekostnaderna för lån. Likviditetsmässigt skulle 

också eventuella amorteringar och investeringar tas från 

det här översko-et. 

Ändå är det bara en halv berä-else. Alla med egen jord 

och ekonomibyggnader där man kunde hålla djur, även om 

det bara var en eller e- par kor, kanske en kalv och några 

höns, kunde ,ll stor del också under 1940-talet självför-

sörja sina familjer. Eller u-ryckt på annat sä-, i mycket li-

ten grad behövde man köpa sina dagligvaror i affär. Låt 

vara a- de minsta gårdarna och småbruken säkert hade 

det ekonomiskt mycket knapert. Men det fungerade. 

Graden av självförsörjning i Gärdala vid den här ,den är 

svår a- u-ala sig om med någon säkerhet. Men den var 

hög. Gärdala, liksom den svenska landsbygden i allmänhet, 

var då ingen penningekonomi i modern mening. Vi vet a- 

vi idag behöver i storleksordningen 4-5 gånger mera 

pengar (mä- i samma penningvärde) för a- klara det mest 

basala i livet, tak över huvudet och mat på bordet, jämfört 

med 1950. Det beror förstås på a- vi har få- förhöjd stan-

dard. Men också på självförsörjningsgraden. Idag är den 
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nästan noll även för en mjölkbonde. Då, i slutet av 1940-

talet, var den mycket hög hos en stor del av hushållen och 

människorna i Gärdala. 

Det var den andra stora gruppen i samhället, de som 

skulle försörja sig på e- ,llfällighetsarbete, o;a osäkert 

eller säsongsbetonat, som hade det – rela,vt se- – eko-

nomiskt besvärligast.  

Vad tjänade en man per dag under senare delen av 1940-

talet om han var ,llfällighetsarbetare? Ja, de flesta jobben 

fanns på gårdarna med jord- och skogsbruk. På Groveda 

betalades 8-10 kronor per dag för e- enkelt arbete typ 

skogsplantering. Hans Eriksson (Norrgården) berä-ade för 

mig a- 10 kronor var ersä-ningen när han en juldag i slu-

tet av 1940-talet vaktade växeln i Dalslund. För e- mer 

kvalificerat och tyngre jobb, säg huggningsarbete var er-

sä-ningen högre. Kanske kunde en van skogsarbetare, 

som o;a arbetade på någon form av ackord, dra in 20 kro-

nor per dag. Men just ”,llfälligheten” i jobbet var be-

gränsningen. Man jobbade några dagar då och då, eller 

några månader av året. Skogsavverkning var ,ll exempel 

normalt en vintersysselsä-ning. Kom de Gärdalabor som 

,llhörde den här kategorin upp i en årsinkomst på 2 000 

kronor var det antagligen högt. Det var därför det var så 

vanligt a- unga vuxna i dessa familjer ,digt gav sig i väg 

på jobb. Eller bodde hemma och arbetade i ,ll exempel 

skogen eller ,llfällighetsarbetade på någon gård. 

En kvalificerad jordbruksarbetare med ”fast anställning” 

tjänade 1 500-2 000 kronor per år. Men då hade han ”fri- 
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vivre”. Det senare betydde i fallet Groveda a- man åt alla 

mål ,llsammans med familjen vid köksbordet och hade e- 

eget rum, en ”drängstuga”, i flygelbyggnaden. En flicka 

(som var Sagas beteckning), i prak,ken en tjej i 15-20 års-

åldern som hjälpte ,ll i hushållet på gården, tjänade på 

Groveda 750 kronor per år (1946), också hon med maten 

och rummet fri- (se Grovedaboken, sid 186). 

En kvalificerad hantverkare, säg en snickare, tjänade enligt 

sta,s,ken 3:50-3:70 kronor per arbetad ,mma under se-

nare delen av 1940-talet. Det kunde i bästa fall ge kanske 

4 000 kronor i årsinkomst.  

Hur stora var då inkomsterna för de två personer i Gärdala 

som hade fast anställning? Det vet vi inte. Men en god 

gissning skulle vara a- Ber,l Malmqvist som banvakt hade 

en årsinkomst på mellan 2 000 och 3 000 kronor förstärkt 

med hustruns ersä-ning för jobbet som sta,onsförestån-

dare. Det fanns e- talesä-: ”Statens kaka är liten men sä-

ker”. Folkskollärare Nathan Isacsson hade troligen en vä-

sentligt högre ersä-ning, kanske 4 000 kronor per år un-

der senare delen av 1940-talet. 

För den som hade eget företag är det svårare a- ha en 

uppfa-ning om inkomsterna. Det finns exempelvis ingen 

dokumenta,on sparad från moster Annas ,d i affären. 

Och jag vet ingen,ng om ekonomin i Birger Jarls bygg-

nadsverksamhet eller för Erik Gustafssons trävaruhandel 

och sågverksamhet. Men mi- intryck – jag hade ju flera 

gånger varit med mina föräldrar hemma hos båda – är a- 

de materiellt hade det som människorna mest i samhället. 
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Det fanns ungefär samma saker och ,ng i Oskarsborg och 

Lindhamra som hemma hos oss och som hos andra famil-

jer jag kände (även om Erik Gustafsson såvi- jag vet var 

först med a- ha bil i Gärdala). Men det fanns också e- 

”företag” i Gärdala som av allt a- döma hade det ekono-

miskt svårt, Amanda. Hilda och Axel i Olstorp. De skulle 

leva på vad e- sömmerske- och finsnickeriarbete kunde 

ge i inkomst.  

För de ”fristående” pensionärerna i Gärdala under 1940-

talet – sergeant Nord i Villa du Nord, Ida i Lillebo, Fina i 

Solhill och de övriga – måste det ha funnits andra inkoms-

ter än folkpensionen. E;er 1947/48 års stora pensionsre-

form fick en ensamstående person 1 000 kronor i året i 

pension, e- gi; par fick dela på 1 500 kronor. Före 1948  

var det ännu sämre. Med tanke på vad jag just nämnt om 

andra löner vid ,den måste det rimligen betyda a- det 

funnits andra inkomster som hjälpt ,ll, kanske från spa-

rande eller periodiska understöd. 

Var Gärdala e+ klassamhälle? 

I trivial mening, a- det fanns olika klasser – hemmansä-

gare, arrendatorer, småbrukare, torpare, småhusägare, 

offentliganställda etc. – är det rä- a- tala om klassam-

hälle. Men inte i ekonomisk mening. Inkomstkly;orna i 

Gärdala under 1940-talet var små, det har jag beskrivit. 

Dagens svenska samhälle är långt mer ojämlikt inkomst-

mässigt. I den mån det fanns något kapital hos Gärdala-

borna var det huvudsakligen bundet i fas,gheter, gårdar 

och småhus, som ingen ville sälja, i synnerhet inte en 

bonde.  
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Socialt, mä- i ,ll exempel status och ställning, fanns det 

säkert tendenser ,ll klassamhälle. ”Gärdalagänget” skulle 

kunna vara e- u-ryck för det. Det var lite av gräddan av 

då,dens Gärdala med två ”storbönder” samt ortens bygg-

mästare, trävaruhandlare och affärsinnehavare. Men det 

var e- vänskapsgäng. De gillade varandra. Gubbarna spe-

lade priffe. Damerna umgicks. Inte någon gång hörde jag 

talas om a- gruppen var engagerad i frågor som berörde 

andra människor och vardagslivet i samhället. Eller a- man 

diskuterade makOrågor eller poli,k. 

Det är troligt a- det fanns parallella grupperingar i Gärdala 

vid ,den som kanske var mera ute för a- påverka männi-

skorna. Det borde ha funnits en kyrklig och religiös gruppe-

ring i Gärdala. Men det är inte något jag vet med säkerhet. 

I mi- bakhuvud finns en bild av a- det en sommar, det 

måste ha varit kring mi-en av 1950-talet, sa-es upp e- 

frikyrkotält på fältet framför affären, och a- det predika-

des. Men även den minnesbilden är suddig, kan vara inbill-

ning. 

Manligt-kvinnligt var i så fall en större fråga än klass under 

1940-talet. Då gällde forOarande a- det fanns bestämda 

uppfa-ningar om vad som var manliga göromål och vad 

som var kvinnogöra. Särskilt tror jag a- de gällde för bon-

dehushållen. På Groveda fanns en tydlig uppdelning i en 

mansdel och en kvinnodel. På några punkter skedde avsteg 

från grundprincipen a- männen skö-e lantbruket och 

kvinnorna hushållet. Det var vanligt a- kvinnorna hade 

hand om mjölkningen på svenska gårdar även e;er a- 

mjölkmaskinerna hade införts under slutet av 1930-talet/
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början av 1940-talet. Men inte på Groveda som jag nämnt. 

Jag kan inte påminna mig a- någon av ”flickorna”, än 

mindre Saga själv, en enda gång hade ansvaret för mjölk-

ningen. Däremot gjordes vissa uppgi;er gemensamt. 

Höstslakten var e- ”joint venture”. Ösningen av byken, a- 

va-net skulle bytas e- antal gånger i det stora bykkaret, 

var e- tungt arbete som karlarna fick sköta. Allt annat vid 

byken skö-e kvinnorna. Karlarna hjälpte ,ll med a- förbe-

reda för sådd/plantering i trädgårdslanden. De slog också 

gräset i trädgården e- par gånger under sommaren och 

det hände – men bara om de blev ombedda husmor själv– 

a- de bar in ved.  

Det fanns normer och moral bakom de befästa mans- och 

kvinnorollerna. Timar kunde laga mat, åtminstone så pass 

a- jag som tonåring, det var in på 1950-talet, tyckte a- 

det han ,llredde var OK. Han berä-ade a- han hade 

nämnt om sin matlagning för gode vännen ”Kalle Svensson 

i Opphem” och hade mö-s med förvåning, och en kom-

mentar typ: ”Menar du a- du gör kvinnogöra!” 

Som så mycket annat var bondesamhällets gamla mans- 

och kvinnoroller i stöpsleven i slutet av 1940-talet. 

E+ samhälle med en tydlig iden�tet, men också insulärt  

ForOarande 1950 var Gärdala e- samhälle med tydlig 

egen iden,tet. Med det menar jag a- människorna i sam-

hället både mentalt och materiellt kände en ,llhörighet ,ll 

det som kallades ”Gärdala”. Där hade så go- som alla 

vuxna sin utkomst, och där fanns e;er järnvägens ,ll-

komst e- centrum för samhället. Där handlade hushållen 
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det man behövde. Där fanns instrumenten för a- kommu-

nicera med omvärlden, posten, telefonsta,onen och järn-

vägen. För Grovedas människor – för a- ta e- y-erlighets-

exempel – gällde under 1940-talet a- det var en självklar-

het a- vi sade a- vi bodde i Gärdala. Idag finns det ingen 

anledning. Alla Grovedas kontakter ve-er bort från Gär-

dala. Vägen via Målhagen mot Gärdala har för oss gå- 

från a- vara huvudvägen ,ll omvärlden ,ll a- bli en sällan 

brukad byväg.  

Det berä-ar inte bara något om Groveda. Den iden,tet 

som så tydligt fanns under 1940-talet existerar inte idag. 

E- byalag, hur framgångsrikt och ak,vt det än är, kan inte 

ersä-a den gemenskap som naturligt finns i e- samhälle 

där mer eller mindre alla lever sina liv från morgon ,ll 

kväll, alla årets dagar. Det är en av de stora skillnaderna 

mellan då,dens lokalsamhälle och dagens. 

Det finns en annan aspekt på tydlig iden,tet som kanske 

är mindre smickrande. Gärdala var e- vid ,den insulärt 

samhälle. Det var i hög grad vänt inåt, mot sig självt. Eller 

u-ryckt mera konkret. Det antal personer boende i sam-

hället som regelbundet hade kontakter med omvärlden 

var litet. Ännu färre var engagerade i det omgivande, 

större samhället, i den egna kommunens utveckling. I 

själva verket vet jag ingen annan i Gärdala vid sidan av min 

pappa som under de här aktuella decennierna arbetade 

poli,skt i nämnder eller fullmäk,ge eller var känt ak,v för 

någon intresseorganisa,on. Kanske är förklaringen a- 

Gärdala låg geografiskt perifert både i Tjärstad och Vård-

näs. Kanske var det just a- Gärdala delade sin befolkning 
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på två kommuner. Kanske var det a- det gamla bonde-

samhället, som var insulärt ,ll sin natur, levde kvar ovan-

ligt länge i Gärdala. 

E+ go+ liv 

Jag hävdar a- människorna i Gärdala under 1940-talet, 

och särskilt under senare delen av decenniet när ransone-

ringarna hade ly;s bort, liksom under de första åren in på 

1950-talet, levde e- på det hela taget go- liv. Med ”go- 

liv” menar jag, förutom det mest basala med mat på bor-

det åt alla i familjen, a- det fanns en känsla av ,llhörighet, 

gemenskap och säkerhet i samhället.  

Det underlä-ades av a- de flesta bodde på samma plats 

som de hade si- levebröd, och levde ungefär samma liv 

som alla andra i samhället. Det fanns som jag kommer 

ihåg under det sena 1940-talet och ,diga 1950-talet ingen 

enskild person, eller något hushåll, som stack ut särskilt 

mycket. En familj ansågs lite eljest e;ersom de inte ville 

bli döpta in i svenska kyrkan. En annan sak som bröt van-

ligheten var när en familj Rosengren 1948 köpte och 

fly-ade in i Asplund, huset vid Grovedavägen nästan nere 

vid badplatsen. Rosengrens ,llhörde resandefolket, då 

kallades de ta-are, och det kom Saga a- se ,ll a- alla 

nycklar på uthusen på Groveda för första gången någonsin 

skulle förvaras inomhus na-e,d. Naturligtvis skedde ingen

-,ng, det vore ju obegåvat a- trakassera närmaste gran-

nen med en småstöld, och familjen fly-ade e;er kort ,d. 

Alla kände alla i samhället (med en lä- överdri;). Bara en 

sådan sak som a- alla som bodde i samhället var perma-
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nentboende. I järnvägssamhället och byn fanns vid den 

här ,den inga ”sommarställen”. Det första som hade 

byggts i Gärdala var ganska säkert just Asplund. Det hade 

ursprungligen varit en backstuga på Grovedas mark. Om-

kring 1910 köptes fas,gheten av en kvinnlig Linköpings-

köpman som i ,dens anda för de mest välbeställda Linkö-

pingsborna ville skaffa sommarhus. Hon byggde om Asp-

lund ,ll e- på si- sä- storslaget hus med gavelbred glas-

veranda och snickarglädje (Asplund återgick senare ,ll a- 

bli bostad för permanentboende). Y-erligare 2-3 sommar-

hus, då med sjötomt, var byggda före andra världskriget. 

E- var Högklint, familjen Béens påkostade sommarvilla 

med båthus och tennisbana in,ll Lindhamra, det byggdes 

någon gång under mellankrigs,den. Före 1955 fanns det 

som jag kommer ihåg inga andra fri,dshus i Gärdala. 

Allt bidrog ,ll a- det vardagssociala som jag minns det var 

mjukt och vänligt. Det fanns naturligtvis konflikter mellan 

enskilda, och kanske mellan hushåll, det gör det i alla sam-

hällen, men det kan inte ha varit vanligt förekommande, 

och i vart fall inte särskilt drama,skt, e;ersom jag skulle i 

så fall  som barn och ung vuxen ha hört talas om det. 

Hyckleri, förljugenhet och socialt nedtystande  

Det fanns en skuggsida också i Gärdala som det för ,den 

vanliga nedtystandet av det som inte ansågs normalt eller 

,llåtet beteende. Sverige var forOarande under 1940-

talet, trots krigets omvälvningar, e- ganska småskuret och 

inskränkt samhälle. Inte minst mot ungdomar. Det så kal-

lade ”dansbaneeländet” var en 1940-talsföreteelse, en 
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trångsynt kri,k från de vuxna och kyrkan mot a- ungdo-

men ordnade fester och roade sig.  

Det fanns säkert sådant tyckande också på sina håll i Gär-

dala. Liksom – det jag själv upplevde – a- man exempelvis 

inte var tydlig med a- den och den i samhället fak,skt 

hade en son eller do-er trots a- hen inte var gi;. När jag 

ställde frågor ,ll mamma om vem som var Bengt Jarls 

pappa, Bengt Jarl var bara 10-12 år äldre än jag så jag 

kände honom väl, fick jag aldrig e- tydligt svar (svaret var 

a- Bengt var Birger Jarls oäkta do-erson, son ,ll S,na 

Jarl). Eller när jag ville veta om Amanda var mamma ,ll 

Axel. Det fick jag heller aldrig något svar på. Sådant förtegs 

och fördoldes.  

Och det fanns annat i samma anda. Jag hörde aldrig några 

vuxna kommentera Sture i Tomtas oförmåga a- sköta sin 

gård. Än mindre a- någon försökte hjälpa ,ll. Det fanns 

trots allt en ou-alad försäkringsmekanism i det gamla 

bondesamhället. En bonde med kor i ladugården som blev 

akut sjuk skulle komma a- få hjälp av grannarna. Det 

gällde säkert också i Gärdala. Men a- prata klartext om 

Stures problem som bonde, eller hjälpa honom a- exem-

pelvis få in skörden i ,d, nej. 

 

Gärdalas stora hyckleri och förljugenhet vid ,den var dock 

av en helt annan dimension. Hade det varit idag hade affä-

ren blivit en riksangelägenhet. Den hade blivit en följetong 

i Expressen och A;onbladet och andra media. 
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Kyrkoherde Sven Nordmark i Lillhamra var pedofil med da-

gens språkbruk. Han utny-jade vissa av ortens unga män 

och hade antagligen gjort det sedan han fly-ade ,ll Gär-

dala 1940. Han var fd katolsk präst. Av en anledning – det 

är min fria tolkning – som vi har mycket lä-are a- förstå 

idag e;er alla pedofilskandaler i den katolska kyrkan, hade 

han, inte ens fyllda 50, synbarligen tvingats lämna sin 

tjänst och fly-a ut på landet. Han blev så a- säga placerad 

i en slags livslång karantän. 

Den bakgrundsteckningen är ganska övertygande för vad 

det handlade om. 

(PS. A- Nordmark kom a- hamna i Gärdala kan vara en ren 

,llfällighet. En äldre kvinna, ”änkefru Emilia Meyer”, ägde 

och bodde på Lillhamra under mellankrigsåren. Hon hade 

konverterat ,ll katolicismen i 50-årsåldern, och när hon 

dog 1936 kan hon – det är en rimlig hypotes – ha testa-

menterat sin fas,ghet ,ll katolska kyrkan. Det var hur som 

helst katolska kyrkans fas,ghetsbolag via föreningen Con-

stan,a som stod som ägare ,ll Lillhamra under Nordmarks 

,d.)  

Än mer övertygande är det jag vet. Under åren kring 1950 

när jag för första gången fick röra mig lite friare på kvällar-

na bland de äldre Gärdalaungdomarna visste alla a- några 

av de större grabbarna gärna tog vägen över Nordmarks 

kök på hemvägen från Rimforsa eller – kanske vanligast – 

från en fest, det var på den ,den man cyklade ,ll fester 

och danser (jag har ,ll exempel varit med om a- cykla ,ll 

Valö och ,llbaka samma na-). Det spelade ingen roll vad 
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klockan var på na-en när man närmade sig Gärdalakors-

ningen, det lyste välkomnande i kyrkoherdens kök. Inte så 

sällan stod det redan cyklar utanför. 

Jag hävdar a- det fanns flera vuxna i Gärdala som visste. 

Och ännu fler som anade. Kanske inte a- det handlade om 

pedofili. Det begreppet var okänt i språket på den ,den. 

Däremot a- Nordmark ”gillade pojkar”. Jag försökte 

pressa min mamma om vad som pågick, jag var i kanske 

13-14 årsåldern. Hon var emeller,d svårflörtad, möjligen 

för a- hon själv inte förstod. A- hon aldrig varnade mig 

tyder på det.  

Jag hade turen a- inte vara ,llräckligt gammal för a- 

känna mig inbjuden ,ll Lillhamra. A- jag så ,digt försvann 

från Gärdala, jag var bara 14 år när jag fly-ade hemifrån 

under veckorna, bidrog säkert också. Så jag kom aldrig a- 

utsä-as för några förförelsekonster av kyrkoherden. Däre-

mot skulle jag under ed kunna namnge unga män bosa-a i 

Gärdala vid den ,den som o;a stannade över na- hos 

kyrkoherden. Han bodde då ensam. 

Bro-et är preskriberat men är en skamfläck i Gärdalas 

historia. 
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Tack 

,ll Hans Eriksson, Norrgården för a- han trots sina respek-

tabla 88 år noga har läst manuskriptet och lämnat vik,ga 

upplysningar, inklusive påpekat e- par pinsamma namn-

fel. Tack för e- långt s,mulerande samtal där vi kunde 

påminna oss så gamla ,der i Gärdala a- ingen annan nu 

levande än just vi två kan ha e- eget ”komihåg”. 


