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Förord
Med årets Frustunabygd hoppas jag att ni får en trevlig läsning och att ni 
hjälper oss att skaffa fler medlemmar till föreningen.

Skriften börjar med en genomgång av 2018 års verksamhet och det pre-
liminära programmet för 2019. Men håll ögonen öppna efter fler evene-
mang som inte finns med i det preliminära programmet.

Ulf Lagerström berättar om en känd konstnär från Gnesta. Bengt 
Landin har tittat på hur det var på Ehrendals gästhem när det begav sig.

 I år kommer första delen av Gnesta-Kalles sommardagbok, nästa del 
kommer nästa år. Eric Ericsson berättar Smedstas historia. Britt-Marie 
Larsson avslöjar hur det var att växa upp i gästgivargården. 

En dramatisk roddtur delges oss av Bengt Nyström, och Bertil Ekstrand 
berättar om ett mera sorgligt minne och också om en tidig biograf i 
Gnesta. Anette Sjöberg berättar om vad de åt när hon var ung. 

Som vanligt finns det smått och gott om vad som hände i Gnesta 2018. 
Om några kända profiler från förr har jag själv letat fram fakta om. 

Många minns men ibland minns man olika. Hittar du fel så hör av dig.
Du är också välkommen att bidra med dina minnen från Gnesta. 

I denna datoriserade värld med digitaliserade kommunikationer är det lätt 
hänt att minnena aldrig blir minnen, de försvinner i cyberrymden.

Hör av er.

Margareta Elg

Ordförande har ordet
Under 2018 har vi genomfört det mesta av vårt preliminära program. 

Detta år har vi haft bara en lördagsträff.
På valborg, nationaldagen, midsommarafton, och även på hembygds-

veckan och Gnestakalledagen hade vi många besökare. På nationaldagen 
var det en person från scouterna som fick uppdraget att vara fanbärare 
för Hembydsföreningen när vi promenerade från Strömmentorget med 
pompa och ståt upp till Hembygdsgården.  Ett stort tack till alla som har 
varit med och jobbat med hembygdsföreningen under 2018.

                                         Torgny Nilsson       
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Verksamheten 2018  
                                                                                                                                               
Söndagen den 4 mars var det årsmöte som leddes av Jan Ancker. Vill du 
föreslå någon person till styrelse eller valberedning för nästa år så kon-
takta Lars-Göran Larsson eller Håkan Ekstrand. 2017 års ekonomi ba-
lanserade på 225 109 kronor med ett underskott för året på 4 230 kronor. 
Styrelse valdes men en vakans finns för lotterigruppen. En motion om att 
komplettera medlemsregistret med e-postadresser bifölls. Sören Karlåker 
och Margareta Elg fick mandat att besvara remiss om den s.k. Ekobyn.  
Lördagen den 21 april var det dags för minirevyn ”Några Frösjö-
blomster” med  Bengt Landin, Sture Nilsson, Benita Ekberg och Billy 
Karlsson.
Måndagen den 30 april. Valborgsmässofirande med sång av PRO-kören 
och vårtal av Bengt Landin.
Onsdagen den 6 juni. Nationaldagsfirandet startade med marsch från 

Strömmentorget mot Frustuna 
hembygdsgård där Torgny Nilsson 
spelade. Dagens högtidstal hölls 
av Ann-Sofie Lifvenhage. Patrik 
Nissen hälsade välkommen till nya 
svenska medborgare och nyinflytta-
de. Järna-Turinge folkdansgille höll 
en traditionell folkdansuppvisning 
och Gnesta kulturskola  spelade. 
Man kunde besöka Gnesta-

Kallemuséet och äta 
”Nationaldagsbakelse”. 
Firandet hade samlat ett 
stort antal personer.
Fredagen den 22 juni. 
Traditionellt midsom-
marfirande. Alla hjälptes 
åt att klä och resa stång-
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en. Det fanns fiskdamm för barnen, 
lottförsäljning och kaffeservering. Man 
dansade runt stången och lekte gamla 
lekar.

Gnesta hembygdsvecka.
Fredagen den 6 juli. PRO-kören 
sjöng.
Lördagen den 7 juli. Billy me´ 
Skogsundarna spelade dragspel och 
bas.
Söndagen den 8 juli. Bengt Landin 
kåserade om Gnesta-Kalle till musik 
av Gnesta-Kalles kapell (på skivor).
Måndagen den 9 juli. Spelmanslaget 
Nyckelknippan underhöll på nyckel-
harpor.
Tisdagen den 10 juli. 
Durspelsgruppen spelade.
Onsdagen den 11 juli. Tolle spelade från scenen.
Torsdagen den 12 juli. Siv och Kjell Ternström 
samt Rickard Nilsson spelade dragspel, gitarr och 
bas.
Tisdagen den 7 augusti meddelade  styrelsen  att 
Skolmuseets saker är flyttade till Rekals gamla lo-
kaler. Man beslöt att ta in offerter på rödfärgning av 
gårdens hus.
Tisdagen den 9 oktober meddelade styrelsen att 
rödfärgningen är klar och att kostnaden blev 62 000 
kronor.
Lördag den 24 november hölls en träff där delta-
garna hjälpte till att identifiera hus och personer på 30 bilder ur förening-
ens bildarkiv. Avsikten är att med tiden skapa ett lättillgängligt digitalt 
bildarkiv.
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Arbetsgruppernas verksamhet för 2018
Butiksgruppen: Birgit Westerberg och jag turades om att stå i vår lilla 
museihandel och det är trivsamt. Det var som vanligt öppet på national-
dagen, under midsommarfirandet och hembygdsveckan. Vi sålde vykort, 
EP-skivor med Gnesta-Kalle och ett lotteri på en omtyckt Tord Nygren-
tavla. Visning av det inre rummet med saker från Bertil Gustafssons 
fröhandel och böcker och omslag från den skicklige bokbindaren Stig 
Wärmling och bokbinderiet i Mosebacke. Det är alltid uppskattat när vi 
berättar det vi vet om dessa och andra gamla Gnestaföretag.
       Ulla-Beth Frisk

Kulturminnesgruppen: Gruppen består av Ingrid Waldau, Päivi Rissanen, 
Eric Ericsson, Christer Lexell, Lars-Erik Thofelt och Sören Karlåker. Vi 
har glädjande nog utökat gruppen under året och börjat byta ut de gamla 
svårlästa skyltarna mot helt nya. De nya innehåller en QR-kod som är en 
länk till den aktuella sidan i Bygdeband där mer information om platsen 
finns.       Sören Karlåker

Gårdsgruppen: Säsongen började med städdag den 22/4. Alla röda 
byggnader har blivit rödmålade. Syrenhäcken som gränsar mot grannen 
har också blivit ansad, gräsmattorna har vår gårdskarl Peter klippt med 
bravur. Tack till alla som bidragit till att göra fint och snyggt på vår hem-
bygdsgård, väl mött 2019.    Torgny Nilsson

Museigruppen:  I gruppen ingår Sven Leindahl, Kerstin Sörblad och Ingrid 
Gustavsson. Ett fåtal inlämnade foton och saker har registrerats och in-
förts i datorn. Om du är intresserad av gamla saker och foton är du myck-
et välkommen att hjälpa oss.    Sven Leindahl
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Minnen om mat
Anette Sjöberg

Jag växte upp i utkanten av den dåvarande tätorten. Vi hade gris, höns 
och i min tidiga barndom även kaniner. I trädgården fanns fruktträd, vin-
bärsbuskar, krusbärsbuskar, rabarber och naturligtvis stort potatisland och 
ett grönsaksland. 

Allt togs tillvara. Innan vi köpte frysbox konserverades det mesta och 
potatis och äpplen bevarades i matkällare. I skogen plockades blåbär, 
lingon och massor av svamp. Eftersom mina föräldrar hade dåligt lokal-
sinne gick vi ofta vilse, särskilt vid svampplockning. Vi kom dock alltid 
tillrätta! En av mina fastrar hade bondgård och där plockade vi späda 
åkerärter som vi spritade och lagade till goda soppor. En av våra grannar 
gav oss varje år gråpäron och mamma kokade päronvälling (päron och 
korngryn). Denna välling åt mina föräldrar varje dag under gråpäronssä-
songen. Jag slapp för jag tyckte inte om denna rätt!

När det gällde djurhållningen var det mest mamma som stod för den 
eftersom min pappa hade heltidsarbete där även jourtjänst ingick. När 
grisen skulle slaktas tillkallades slaktare och när jag blev större nekade 
jag att vara hemma under slakten. Jag tyckte det var hemskt eftersom jag 
hade blivit vän med grisen, som alltid var mycket kelig och hälsade väl-
kommen när man kom med maten.

Hönsen skulle också ha skötsel och under mörk period även belysning 
på mörka kvällar för att värpa bättre. Jag fick ofta gå till hönshuset med 
mat där matavfall från hushållet ingick. Ibland hade vi ilskna tuppar 
och då slapp jag eftersom arga tuppar är mycket obehagliga. Vi använde 
mycket ägg i hushållet men under perioder när hönsen värpte mycket 
lade man in äggen i något som jag tror hette vattenglas. Äggen som varit 
inlagda i denna sörja kunde inte ätas kokta utan användes vid matlagning.

Mjölk köpte vi vid lantgården som låg mycket nära oss. Jag tyckte det 
var roligt att gå dit och hämta mjölk eftersom jag fick hälsa på djuren. 
Bonden var mycket djurkär och eftersom han kelade med alla djur fick 
han dem mycket människovänliga.
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Sörmlands länsmuseum

Min far hjälpte bönderna på bygden att deklarera och i utbyte fick han 
fiska i deras vatten. Han byggde en liten rökkur på tomten där han rökte 
bl.a. abborre. För honom var fisket ett roligt avbrott i det dagliga slitet 
och han var alltid på gott humör när han satt och passade röken.

Mina föräldrar hade mycket vänner och hade god kontakt med sina 
grannar. Man tittade in till varandra utan inbjudan och mamma bjöd all-
tid på kaffe. Hon bakade 
allt bröd som gick åt 
i hushållet så det gick 
åt mycket bakingredi-
enser. För att inköpa 
dessa använde hon sig 
av ”Konsumbussen” 
som stannade till utanför 
oss en gång i veckan och där man kunde gå in och handla mjöl, 
socker, margarin m.m. Det var mycket smidigt! Det fanns också 
en drickabil som kom ett par gånger i månaden där vi handlade 
lättöl, svagdricka och vid speciella tillfällen också läsk.

På den tiden firades jämna födelsedagar mycket stort. Maten 
bestod oftast av smörgåsbord. Efter maten bjöds på kaffe med 
tårta. Senare på kvällen var det dags för förfriskningar oftast 
fruktsallad med läsk. På kalasdagen fanns en kokerska på plats. 
Hon kom tidigt på morgonen och stannade hela dagen. Detta 
var en förutsättning för att allt skulle funka. Det är mina min-
nen från en annan tid!

Som medlem i Frustuna hembygdsförening är du också ansluten till 
den regionala organisationen Södermanlands hembygdsförbund och 
det nationella Sveriges hembygdsförbund. På de respektive hemsi-
dorna kan du läsa om vad som händer på hembygdsfronten i landet. 
Där finns också information om vad som erbjuds i form av publikatio-
ner och kurser. Besök hemsidorna.

Tyringe 
hembygds‑
förening
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När morfar ramlade ur ekan
Bengt Nyström

Morfar var svårt invalidiserad de sista 40 åren i livet, och satt när vädret 
tillät sommartid under ett äppelträd vid allfarvägen och hälsade på förbi-
passerande. Han hade utsikt över Frösjön och kunde med blicken se in på 
Frustuna kyrka och kyrkogård. 

”Farsan har stor nytta av å sitta å glo så där för då vänjer han sej lättare 
ve evigheten.” 

Gunnar som var jämngammal med mig och sommarbarn hos sin syster 
vid Stjärnvik tyckte synd om morfar.

”Tänk dej själv å bara sitta under ett träd å det enda du har å göra ä att 
glo över sjön på en kyrka å kyrkogård.” Morfars öde bekymrade Gunnar 
och mig.    

”Vi borde se till så han finge uppleva någe annat än bara sitta still å glo 
över sjön,” ansåg Gunnar.

Mormor fick en eka i arv efter en stormrik grosshandlare som hade 
gästat slottet en sommar. Problemet var: hur får man ner en gammal svårt 
invalidiserad man till bryggan och i båten? ”Vi hade tänkt ta med morfar 
ut på sjön i ekan så morfar fick se bryggeriet från sjösidan,” sa Gunnar 
som också förklarade svårigheten att få ner honom till bryggan. Morfar 
sken upp. 

”Men ta skottkärran vetja, kan jag sitta i den å så sluttar dä nerför te 
bryggan å jag tynger inte så mycke.”

Vi gick och ställde oss under eken en bit från äppelträdet där morfar 
satt och Gunnars sa.

”Vi måste fägna gubben mä lite starkvaror, det hör till sjöresor.”
Vi cyklade till Axelssons affär och köpte två pilsner och en korvbit. 

Därefter gick vi in i vår källare och ifrån fars halvlitersbutelj med bränn-
vin slog vi över en rejäl skvätt i en tom läskflaska, sedan spädde vi ut fars 
brännvin med vatten så han inte skulle märka något. Gunnar visste att 
sjöfolk gillade en sup när de korsade Atlanten.

Vi gick till morfar på söndagsmorgonen när de andra var ute på olika 
göranden och han satt under äppelträdet. Det var full sol över bygden och 
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en tunn vind virvlade genom ekens krona och ner utöver Frösjöns klarblå 
vatten.

Morfar sken upp. ”Tänk att ni vill ta mä mej ut på sjön så jag få se 
bryggeriet från sjösidan, ni ä sannerligen en gudagåva,” sa han och snyf-
tade av glädje.

När vi väl fått morfar på plats i skottkärran gick resten smidigt för det 
bar utför och kärran rullade av sig själv. Så hjälptes vi åt att baxa ner 
honom i ekan på brädan i aktern. Gunnar hade ryggsäcken med pilsner, 
korv och brännvin och han tog fram en pilsner och skar till en bit falu-
korv när vi lagt ut och jag började ro.

”Varsågod morfar,” sa Gunnar. Morfar halsade pilsnern och smackade 
ljudligt när han tuggade korven. Mormors eka var lättrodd och klöv den 
grönblå vattenytan på ett majestätiskt sätt. Gunnar kunde spela munspel 
och tog fram det. ”Om du håller still kan jag dra låten,” sa Gunnar. 

Gunnar blåste och en ungefärlig variant av "gamla Nordsjön som sval-
lar och brusar" ringlade in i morfars öron medan han smackade och såg 
med lyckliga och tårade ögon ut över "böljan den blå" och njöt av pilsner 
och korv. 

När Gunnar slutat satte jag i årorna och rodde runt udden där godsäga-
rens badbrygga fanns. Så kom ekan ut i öppen sjö varifrån det gick att se 
bryggeriet. ”Morfar ska ha sig en sup för de hör till,” sa Gunnar och tog 
fram den med fars brännvin till hälften fyllda läskflaskan, hällde en skvätt 
i kaffekoppen och räckte till morfar. Morfar lyste upp och så svepte han 
det som fanns i koppen med en gång och smackade belåtet. Gunnar tog 
koppen och tömde i det som var kvar i flaskan och räckte koppen till 
morfar. Morfar drack upp även det med en gång och smackade sedan 
ljudligt och såg lycklig ut. ”Ni ska få ärva mej pojkar! Sanna mina ord dä 
ä ni två som kommer te få ärva mej så får di andra säja va di vill!!

Det hördes att brännvinet gjort morfar gemytlig och tungan börja slira 
så orden blev runda och saknade skarpa konturer. När Gunnar tog av 
kapsylen, räckte honom andra pilsnern och sista korvbiten fumlade han 
också betänkligt vilket för mig blev en varningssignal. ”Vi måste nog för-
söka få vår passagerare i hamn snabbt nu  för det här kan bli en vansklig 
båtfärd annars,” sa jag till Gunnar.
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Så rodde jag mot bryggan med raska tag. Pilsnern och brännvinet hade 
fått ordentlig fart på morfar så han sluddrade och började med hög röst 
skråla "en sjöman älskar havets våg". Jag upptäckte till min stora fasa att 
vid bryggan väntade mor, far och fyra våldsamt upprörda morbröder som 
med knutna nävar riktade vansinniga blickar och hotfulla ordkaskader 
mot den lilla ekans besättning. Några grannar fanns även med i mottag-
ningskommittén. 

”Jag måste pissa, sluddrade morfar och reste sig halvvägs upp i ekan 
när den bara var tiotalet meter från bryggan och vi insåg det farliga 
momentet, men innan vi hann få ett stadigt tag i morfar välte ekan och 

Tord Nygren
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morfar, Gunnar och jag hamnade i vattnet. Djupet var knappt en meter så 
någon risk för morfars liv fanns inte men morbror Olle kastade sig fullt 
påklädd i vattnet och baxade in sin genomblöte far till bryggan.

”Förbannade lymlar, stryk ska ni ha, ger er te å lura ut far i en rank 
eka.” Mottagningskommitténs hätska och kompromisslösa ilska gjorde 
att vi tvingades fly genom vassen och kom i land hundra meter ifrån den 
upprörda skaran. Så rusade vi genomblöta genom snårskogen upp på 
Bonn-Allans åker, över den och in i skogen fram till de tre jättetallarna 
där vi pustade ut. Vi satt tysta och förvissade oss om att vi klarat oss ifrån 
en hastig rättegång vid bryggan där domen varit att vi skulle ha fått rejält 
med stryk.

Vi kom fram till att vi hade två möjligheter. Antingen hålla oss gömda 
genomblöta till ilskan tonat av eller bege oss hem och få hemskt massa 
stryk och riskera att bli ihjälslagna av upprörda morbröder och morfars 
grannar. Vi vred ur kläderna så gott det gick. Därefter gick vi över gamla 
fotbollsplanen och in i oxhagen nära allfarvägen mot Näsby.  Vi satte oss 
vid vägkanten och var fortfarande ordentligt uppskrämda och hade en 
väldig ångest över det misslyckade projektet för även om avsikten varit 
behjärtansvärd blev resultatet en katastrof. När vi satt där fick vi se en 
kostymklädd reslig gestalt med hatt komma in genom järnvägsunder-
gången med långa kliv och portfölj i handen. Det var släktens överhuvud 
morbror Kalle och det kändes som han var gudasänd och vår räddare. 
Han fick syn på oss och stannade till. 

”Va fan har ni gjort pojkar ni ä ju dyngsura?” Vi berättade om planen 
att ta med morfar i ekan på en sjötur men att han blev pissnödig och orsa-
kade att den välte. ”Dä va vackert tänkt pojkar dä ä sånt som ni hade fått 
beröm av Jesus för dä ni gjort å dä ä stort hjärta å stark medmänsklighet i 
sånna tankar.”

”Dom ska slå ihjäl oss för de fast de va morfars fel att ekan kapsejsade 
för han klantade till det när han skulle ställa sig opp för att pissa men vi 
fick ändå skulden,” sa Gunnar snyftande. 

Morbror Kalle som på centimetern när mätte två meter i strumplästen 
och dessutom var bred som en ladugårdsdörr över axlarna var den star-
kaste människa vuxen ur vårdingebygdens jord och fan tog den som gick 
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honom motvalls. Hade man Kalle på sin sida var segern vunnen. Men att 
stöta sig med honom var ett äventyr ingen människa med normal överlev-
nadsinstinkt gav sig på. 

Hans ord var tunga som granitstenar och med dem formade han 
nybysläktens regler!

”Jag ska tala dom te rätta för di ska inte hota er som vill väl mä stryk, 
hur fan ska världen ta sej ut då? 

Morbror Kalle gick med raska, om än något vingliga, steg mot Fiskar-
stugan där en upprörd släkt med mor och morbröderna i spetsen väntade 
utanför verandan. Där fanns även grannar utrustade med käppar. Morfar 
var ombytt och hade placerats på bänken till vänster om dörren. Där satt 
han insvept i en filt och hade försetts med kaffe och en bit sockerkaka.

Den starka upprördheten förvandlades till ett lågmält mummel när 
Kalle anlände och tog till orda.

”Dä här ä jävla fina pojkar å vi borde skämmas vi som bara lät gubb-
stackarn sitta där under äppelträdet å glo över sjön å tänk er själva va fan 
ä dä för tillvaro för en gammal å sliten mänska, kan ni säja mej dä, å när 
barnbarna hade ordna en båttur i släktekan för deras morfar skulle få se 
sej omkring å då hotar ni mä å slå ihjäl dom, nä nu jävlar ä dä ni som ska 
skämmas!!” Kalle samlade ihop tjugo kronor till oss. ”Får di någe som 
plåster på såren efter va di fått utstå.”

Sedan kommenderade Kalle två av morbröderna att hjälpa oss bärga 
ekan och klappade en än gång om oss och berömde vårt initiativ. ”Sånna 
grabbar som ni behövs dä, å tag som dä ä i er skulle dä va i flera i släkten 
mä gott hjärta å handlingskraft.”

Morfar som suttit tyst sken upp och ville berömma även om han inte 
hade nyktrat till helt. ”Di ska få ärva mej å borde få va mä i FN å bestäm-
ma.”

Nu vilar morfar tillsammans med mor, far och de upprörda morbröder-
na i jorden på den vackraste av kyrkogårdar i Vårdinge. 

           ♥
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Konstnären Karl-Göte Andersson
 – Sernius
Ulf  Lagerström

Jag hade under tidigt 50-tal fått följa med 
mina föräldrar till familjen Sernius och då 
beundrat hans målningar. När jag några år 
senare som tonåring hade arbetat under ett 
sommarlov från skolan och tjänat en slant 
besökte jag Karl-Göte i förhoppning om att 
få köpa en målning av honom. Trots den 
mycket ringa summan for jag stolt hem med 
min första tavla. Några år senare förstod jag 
att min målning var en förlaga till en av hans 
bästa målningar, Parisisk bar, som fick ett 
särskilt omnämnande i en recension från en 
utställning i Nyköping. Min tavla blev grun-
den till en vacker KGA-samling, hopbragd 
under nästan 50 år.

För snart 60 år sedan gick en av Gnestaortens stora konstnärer 
ur tiden. I entréhallen i Elektron i Gnesta hänger en stor målning 
”Marknad i morgonsol” som är en hyllning till arbetets söner. Den 
är signerad KGA. Vem döljer sig bakom den signaturen och vem var 
konstnären?

Foto Ove Georgenson

Marknad i morgonsol. Foto Ove Georgenson
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KGA står för Karl Göte Andersson. 
Under sin konstnärsbana bytte han sitt 
namn till Sernius men signaturen KGA 
behöll han livet ut på sina målningar.

Karl-Göte föddes i Eskilstuna 1904 där 
fadern var konditor. Redan efter fem år, 
1909, flyttade familjen till Gnesta där fa-
dern arbetade i ett av samhällets bagerier. 
Efter ytterligare fem år lämnade famil-
jen Gnesta och flyttade till Stockholm. 
Även den vistelsen blev kort och fadern 
drev därefter bageri- och konditorirörelse 
på olika håll i landet. Sonen Karl-Göte 
hjälpte till i arbetet men drogs snart till 
konstnärsbanan. Kanske berodde detta på 
att fadern var en intresserad amatörmålare 
och gav sonen lite handledning i måleriets teknik. I slutet av 20-talet 
beslöt han sig för att bli konstnär på heltid. Han tecknade kroki vid 
Konsthögskolan i Stockholm och besökte en kortare tid ett par fria 
ateljéer i Paris, bl.a. Andrée Lhotes. Någon annan skolmässig utbild-
ning blev det inte varför han under resten av sin konstnärsgärning 
förblev autodidakt.

Den första större utställning som Karl-Göte deltog i var i en sörm-
landsutställning i barndomsstaden Eskilstuna. Han uppmärksamma-
des där positivt av dåtidens ledande konstkritiker, Gustaf Näsström, 
vilket sannolikt kom att medföra stor stimulans för hans fortsatta 
konstnärsskap. Den egentliga debuten skedde på Galleri Moderne i 
Stockholm1936 och blev så lyckosam att han tre år senare ställde ut 
på Färg och Form i Stockholm. Bland konstnärerna i Färg och Form 
fanns den några år äldre Sven Erixson, X-et, som var hans vän och 
som han gärna målade tillsammans med. Tillsammans ställde de ut 
bl.a. i Borås. De båda konstnärerna var också 1938 med och tävlade 
om utsmyckning av det av Gunnar Asplund ritade krematoriet på 
Skogskyrkogården i Stockholm. Karl-Götes förslag Ljus från korset 

Sernius. Hembygdsföreningens 
arkiv
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kom inte till utförande utan tävlingen vanns 
av X-et. Senare fick han emellertid flera 
uppgifter inom monumentalmåleriet, bl.a 
Lustgården till Nyköpings sjukhus 1950, ett 
stort dekorativt arbete i AB B.Bergströms 
Kemiska Fabriker i Gnesta, till Elektron 
som nämnts i inledningen, och Mot ljuset till 
Gåsinge-Dillnäs församlingshem, ett verk 
som skildrar årstiderna och människans åld-
rar, grupperade kring livets träd.

1931 gifte sig Karl-Göte och Gunhild. 
Paret bodde först på Söder i Stockholm, 
sedan i Norrviken och Sundbyberg. 1940 
föddes dottern Gunilla. 1946 flyttade 
familjen till barndomens Gnesta. Familjen 
hade köpt ett hus med ateljé på Östra 
Storgatan mitt emot Bryggeriholmen och 
huset blev för  många gnestabor välkänt 
med målad frescovägg mot gatan.

I början av sin konstnärsbana skildrade 
Karl-Göte förstadssamhällenas knappa och torftiga värld. Det fanns 
få människor och där de uppträdde på duken var de närmast skugg-
figurer. Snösmältning, 1943, det nordiskt lyriska, koloristiska gick 
också igen i målningar från sörmlands-
bygden och senare i interiörer från torftiga 
hem. I Nutida svenskt måleri, 1945, be-
skrivs Karl-Götes konst på följande sätt. 
”Hans färger var lågmälda och hade doft 

Sernius hus före 1891

Sernius i hem‑
miljö och till 
höger en av hans 
målningar över 
”Runda caféet”. 
Hembygds‑
föreningens arkiv.

Sernius hus idag. Foto 
Margareta Elg
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och värme med sin skala av purpur, violett, blått, och grönt. Under 
sent 30- tal har en sommarnattsblå färg dominerat och givit målning-
en överlag en viss frusen ton. Vemod finns ständigt närvarande i hans 
konst. Hans målningar blir till lyrik. Med sin pensel uttrycker han inte 
bara en aftonstämning, en skymningsmelodi, antingen om vår eller 
den snötunga, mulna vinterdagens tristess utan även sin längtan, sin 
dröm, sin ångest”. Goda exempel på detta är målningarna Vintersol 
och Snösmältning. 

Göran M. Silverstolpe har i minneskatalogen till utställningen i 
Eskilstuna 1964, vilken legat till grund för denna framställning, på ett 
utmärkt sätt beskrivit Karl-Götes konstnärsbana på följande sätt. ”Han 
hade under sin bana kallats primitivist, naivist, expressionist, full-
blodsromantiker och impressionist. Som stilbeskrivning låter det något 
förvirrande, men som uttryck för olika kvaliteter i ett mångfasetterat 
konstnärskap kunde alla benämningarna nyttjas”.

Två minnesutställningar har hållits, 
dels i Eskilstuna konstmuseum 1964, 
dels i Elektron, Gnesta 1977.

Snöskottarna nedan, överst till höger 
Vintersol och nedan till höger Snösmältning.
Foto Ove Georgenson
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Ehrendals gästhem
Av Bengt Landin

När baron Fleming på 
Ehrendals Gästhem traktera-
des med en utsökt födelse-
dagsmiddag begärde han att få 
träffa kokerskan. Efter träffen 
med henne återvände han till 
salongen och utropade: "I köket 
mötte mig ett litet barn. På 
frågan om hur hon lärt sig laga mat svarade hon 
att jag såg på hur mamma gjorde."

"Barnet i köket" var Monika. Hon arbetade 
vid 1960-talets början som kokerska hos fru 
Gerda Aschan på Ehrendals Gästhem och har 
berättat om sina minnen därifrån. Även i Gnesta Dokumentationsgrupps 
"häfte 3" från 1995 finns en artikel om sådant som i modern tid hänt på 
det forna kanonbruket. Där är det Helge Andersson som i en intervju 
beskriver de olika verksamheter som Ehrendal härbärgerat. En av dessa 
var det just omtalade gästhemmet.

Redan på 1940-talet startade nyblivna änkan Gerda Aschan sin gäst-
hemsrörelse. Hennes man, stadsfiskal från Toppelagård i Skåne, hade 
blivit känd genom Hjalmar Gullbergs visa "Skånska slott och herresä-
ten". Edvard Perssons inspelning av visan hade gjort succé. Nils Aschan 
lär ha varit missnöjd med den ranson sprit han under motbokstiden 
tilldelats. Han inhandlade därför ett slott. Som slottsherre förväntade han 
sig en mer gynnsam tilldelning. 

Fiskalens ampra änka kom alltså efter sin flytt till Gnesta att driva sitt 
gästhem ända in på 1970-talet. "Spring fortare flickor och se gladare ut!" Det 
var fru Aschans ofta hörda uppmaning till de unga damer som anställts för 
servering och uppassning. Flera av dessa "flickor" kom från Åland, Tyskland 
och Österrike. När de tyska flickorna anlänt "skulle det bli ordning".

Gästhemmet var avsett för "välsituerat folk" och hade plats för 40-50 

Aschan, Gerda Salomina 
Erika föddes 3/9 1885 i 
Ystad. Hon blev änka 1932 
och dog 16/8 1971 i Stora 
Sköndal.
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gäster. Allt skulle vara av högsta kvalité. Särskilt fashionabla var dock 
inte gästrummen. Här och där dolde tavlor sprickor i väggarna i Erik 
Palmstedts stolta byggnad från 1700-talet.

Maten tillagades självklart i gästhemmets eget kök. Ett undantag var 
matbröd som bakades av Humbles. När "Maja i Backen" tjänstgjorde 
i köket gräddade hon wienerbröd och scones. Kyckling och höns kom 
från Vinterled i Gåsinge. Äggen skulle noga kontrolleras så att de inte 
innehöll kycklingfoster. Fisken kom med godståg från Göteborg. Ålen 
var viktig – värdinnan var ju skånska. Den färska ålen levererades i 
margarinkartonger via Fredmarks tvätteri. Det hände att ålarna rymde ur 
kartongerna och skrämde serveringsflickorna, som trodde att ålarna var 
ormar. Den rökta ålen och strömmingen inköptes hos fiskbilen.

Någon omfattande reklam gjorde fru Aschan inte för sitt gästhem. 
Rykten om den goda maten spred sig tydligen i förnäma kretsar. Och 
att Ehrendal var just ett gästhem och inget pensionat höll ägarinnan 
styvt på. Bland namnkunniga gäster sågs professorerna Olivecrona och 
Crafoord. Även tonsättaren Jean Sibelius gästade Ehrendal. Det är tro-
ligt att även familjen Aschans forna vänner från Skåne tog in på gäst-
hemmet. Besökarnas medelålder var hög – säkert över 80 år.

Helge Anderssons mor Sonja arbetade tio år som kokerska på 
Ehrendal. Familjen köpte sedan Stensta pensionat i Gnesta. Det var 
1949. När så Stensta på 60-talet lades ner såldes en del av köksutrust-
ningen till Ehrendal. Elspisarna monterades in i gästhemmets kök och 
fick ersätta de gamla AGA-spisarna. Gårdens ägarlängd har skiftat 
under åren. Under pensionatstiden innehades egendomen av en bilför-
säljare från Köping, Arnerud. Jordbruket arrenderades då av Svante och 
Christina Gustavsson. Gästerna hämtades vid stationen i Gnesta – eller 
i Stockholm – av gårdskarlen Ove Karlsson, som rattade fru Aschans 
Opel Kapitän. En vanlig order till chauffören löd: "Åk och hämta för-
fattaren!" Harry Martinsson skulle då eskorteras till ett av sina många 
besök på gästhemmet – kanske för att höja den kulturella nivån bland 
gästerna i salongen. I övrigt var nöjesutbudet inte särskilt omfattande. 
Bridge och promenader var de muntrationer de bestods med. Ett un-
dantag var midsommarafton. Då inbjöds gästerna att tillsammans med 
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Christina och Svante Gustavsson

gårdsbefolkningen och 
"återvändare" delta i dan-
sen på logen. Christina och 
Svante Gustavsson stod 
för arrangemanget. Alla 
var välkomna. Vickningen 
klockan 24.00 var först 
förbehållen gästerna. När 
dessa ätit fick även övriga 
besökare inta matsalen. På 
grund av anstormningen av 
folk "utifrån" tvingades man 
så småningom upphöra med 
denna frikostighet både vid 
logdans och i matsal. Ett 
populärt inslag i gästernas 
dagsrutin var ett avspänt 
kvällste. Det serverades i köket, där tjänstgörande husmor stod för värd-
skapet.

Det av baron Fleming prisade "barnet i köket", Monika Lövgren, 
kom till Ehrendal från Järna. Hennes kunskap om Gnesta innan flytten 
till Ehrendal var liten.  "Gnesta är en håla", hade hennes tjejkompisar 
avslöjat. "Men det finns snygga killar där." Innan hon träffade någon 
av dessa killar hade hon skaffat sig en gedigen arbetslivserfarenhet. 
Detta hade skett på två helt skilda platser. Hennes mål var att så små-
ningom bli skolkökslärare. Hon hade inspirerats av Elna Nilsson, en 
pedagog som uppskattats av många elever i våra trakter. Under flera år 
var Monika först anställd hos familjen Bernadotte på godset Malmsjö i 
Grödinge. Självklart gästades denna egendom av kungligheter. Greven 
själv var ju bror till den berömde Folke Bernadotte. Vid ett tillfälle 
ringde drottning Louise för att höra om det kunde tillåtas att hen-
nes "Gustie" kom ut till Malmsjö iklädd golfbyxor. Han var nämligen 
förkyld.  Eftersom grevinnan själv inte kunde svara, så vågade Monika 
tillåta detta. Några invändningar kom inte heller från grevinnan, när hon 
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hörde att kungen skulle komma med så 
okonventionellt klädd. Med familjen på 
Malmsjös huvudarvinge, som numera 
bor i Småland, har Monika fortfarande 
kontakt. Hon minns med glädje åren på 
Malmsjö.

Även på sin nästa arbetsplats fanns 
prominenser. "Ers excellens" statsmi-
nister Erlander gjorde täta besök, men 
här var man inte svag för titelsjuka. 
Platsen var Bommersvik. Det var inom 
storhushåll som Monika skulle skaffa 
sig kunskap. Upplevelserna från denna 
kursgård var skiftande. Lärdomen ledde 
dock till en anställning på Ehrendal år 
1961. Drömmen om skolköksseminariet 
fanns fortfarande. Men för inträde där 
fordrades realskoleexamen eller lik-
nande. Husmor på Ehrendal hade antytt 
att hennes kontakter skulle kunna hjälpa 
Monika till en plats på utbildningen, 
men så blev det inte.

På Ehrendal var kokerskelönen 240:- 
i månaden och fritt vivre. En dag i 
veckan var fri liksom var tredje helg. 
Monika bodde i Strömbyggningen, 

där det också fanns fyra rum för fru Aschans "flickor". Arbetsdagen 
började klockan 06.00 och man tog förstås köksvägen in i byggnaden. 
Denna väg trafikerades även av stora råttor, som letade godbitar bland 
matresterna. Till salongen inbjöds personalen sällan. Ett undantag var 
kyrkoherde Folke Tyrbjörns gudstjänster. Till dessa var alla välkomna. 
Berömmande ord – förutom de som baron Fleming gett – förekom 
sparsamt. Man fick läsa mellan raderna. Om fru Aschan anmärkte på att 
kaffet inte var riktigt varmt, då menade hon att allt annat var till fyllest. 

Julafton på Ehrendal 
1961
45 personer
Vi köpte ca. 20 l tjock 
grädde, 60 formfranska, 
15 annat mjukt bröd.
17 Frukostbrickor var 
det under helgen. Jul-
lunch äter alla gäster i 
köket kl. 13.00. Kaffe och 
småkakor, mjuka kakor, 
saffransvete och vetebröd i 
salongen. Middag kl.18.30. 
Inget kvällskaffe. Juldagen 
stekt kalkon 5 st. Annan-
dagen sprängd gås 7 st.
Nyårsafton lika som jul-
afton, samt supé kl. 24. 
Allt färdigt i förväg vi var 
klara kl. 21.30.
Jul- och nyårsafton har vi 
vete och saffransbröd som 
vi bakade dagen innan.
Jul- och nyårsdagen baade 
vi smörstjärnor (Inget 
kaffe kl. 22 för gästerna). 
Gottbord.

Monika sparade planeringen för hel‑
gerna för att ha till kommande år
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Torsdag 19/5
Kalvkotletter
Fransk löklåda
Champinjonomelett
Bönor
Tunga
Rökt korv
Rostbiff
Sardiner
Middag Spenatsoppa + ägg, 
dillkött på lamm m. ris, 
Hovdesseret

Tisdag 26/7
Kalvfärsrulle
Pizza
Rödbetor + rör smör
Skinka
Böckling
Tyrolersallad

Middag: Hotch-potchsop-
pa, kokt bergtunga + hol-
landaise, ananaskaka

Söndag 17/7
Chateaubriand
Bräss i små ekor
Stekt strömming
Grönsaksfat
Skinka
Matjessill m. sur grädde
Legymsallad
Fiskmajonnäs
Middag: Inkokt Lax, Få-
gelfärs m. vinsås, Jord-
gubbar

Däremot tog Monika utan tvekan ett yttrande från arrendator Svante 
Gustavsson som en eloge. Han konstaterade nämligen att så lite matav-
fall som det blivit sen hon kom till köket hade man aldrig förut haft.

Att trakteringen höll högsta klass – det skvallrar en blick i den hand-
skrivna anteckningsbok med matsedlar, som Monika fortfarande har 
kvar. "Sprängd gås" fick det säkert att vattnas i munnen på gästerna. 
Middagen var alltid trerätters. Kokerskorna hade egna specialiteter. 
Karlsbadergifflar med nötfyllning var ett gott exempel. Dessutom var 
de olika husmödrarna – som Ilse Weiss, Kerstin Groth och Margaretha 
Bäckman − väl hemmastadda i finare matlagning. Även en av de kok-
böcker som användes finns i Monikas gömmor.

Kokerskan blev inte långvarig som hyresgäst i Strömbyggningen. 
Hennes vägar kom nämligen att korsas med Göstas. På det Ehrendalska 
godset hade chauffören en viktig syssla. Mjölken skulle köras till meje-
riet. Även många andra aktiviteter på gården var beroende av lastbils-

När Monika kom till köket på 
morgonen hade husmor i en svart 
bok skrivit in vad som skulle finnas 
för mat under dagen. Här är tre 
exempel.
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transport. Ett kylut-
rymme skulle förses 
med mat till rävfarmen. 
Returlasten på mjölk-
bilen till mjölkprodu-
centerna var omfattan-
de. Chauffören Gösta 

fick ofta säga nej till körningar. Den unga kokerskan svarade däremot 
"ja" till att göra en livsresa med honom och de blev ett par. 1962 flyttade 
paret till gården Fäboda nära Ehrendal. Kökstjänsten hos fru Aschan 
behöll Monika ännu en tid. Någon högtidlig avtackning blev det inte när 
hon slutade sin tjänst, men en vackr silverkanna med tillhörande sock-
erskål och gräddkanna fick hon och Gösta som lysningspresent. Den 
står välputsad hemma hos Monika. Kanske var det signifikativt för fru 
Aschan att hon vid överlämnandet av presenten betonade att den "mest 
var till Gösta". Fast hon kände 
tydligen att den kommentaren 
fordrade en förklaring. Hon 
tillade nämligen: "Det är ju 
Gösta jag varit bekant med 
längst". Denne chaufförs insat-
ser för gästhemmet hade utan 
tvekan varit oumbärliga. För 
Monika har dock dessa vackra 
silverarbeten blivit ett vackert 
minne från tiden på Ehrendals 
Gästhem.

Monikas och Göstas bröl‑
lopsmiddag åts i matsalen 
på Ehrendal och fru Aschan 
trakterade gästerna med 
var sitt glas vin. 



24

En bys historia
Eric Ericsson

Smedsta är ett gammalt namn på en by som ligger mellan Gnesta och 
Björnlunda. Höjderna närmast byn var öar under bronsåldern och har 
varit bebodda under mycket lång tid. Om detta vittnar alla fornminnen i 
form av gravhögar m.m. som finns på höjderna. Alldeles intill byn finns 
ett antal gravar från yngre järnåldern där byns vikingatida innevånare 
begravts.

Smedsta är en gammal namnform där ”sta” står för plats eller liknan-
de. I gårdsarkivet finns ett dokument från 1575 där namnet finns med. 
Dokumentet avser en tvist med en granngård om en ängsmark.

1700-talet
Tre gårdar

Den första kartan som gjordes för storskiftet 1783 visar tre gårdar om 
sammanlagt ett helt mantal kronoskatte. Totalarealen var 217 tunnland och 
3 kappland (ca 105 ha). Själva bytomten är markerad med svagt röd färg.

Storskifteskartan från 1783. 
Lantmätaare var Jonas Åhrberg.
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1800-talet
Tre gårdar blir två

1858 upprättades en ny karta 
inför laga skifte. Det fanns 
även då tre gårdar om 1/8, 
3/8 respektive ½ mantal med 
en totalareal av 214 tunnland. 
Det hade inte hänt särskilt 
mycket med byns marker 
sedan storskiftet. Enligt det 
omfattande protokollet för 
det laga skiftet skulle ett 
stort antal byggnader flyttas. 
För varje byggnad anges 
hur många mantimmar och 
hästtimmar som skulle gå åt 
för att riva huset och sedan 
bygga upp det igen. Det 
måste ha inneburit en myck-

et stor belastning för bönderna att genomföra skiftet men vinsterna med 
markbytena bör också ha varit stora. De flesta av de nuvarande byggna-
derna byggdes i slutet av 1800-talet. Det finns bara ett bostadshus som är 
kvar från före skiftet. I samband med skiftet 
sålde en av gårdsägarna sin gård till svå-
gern Carl-Petter Andersson (min mormors 
morfar).

1900-talet
Två gårdar blir en

1916 sänktes sjön (Hallsjön) genom att 
ett dike grävdes till Storsjön. Totalt ökade 
jordbruksmarken med 35 ha åker och 9 ha 
ängsmark. Den vunna marken delades med 
grannarna i Vinberga och Hallebro. Numera 
är det mesta av tillskottsmarken obrukbar pga 

Här är byggnaderna som fanns enligt 1858 års 
karta markerade med rött. Dagens karta ligger 
under.

Mormors morföräldrar,
Carl‑Petter Andersson med 
hustru Christina, från ca 1893. 
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att torvmarken blivit bortodlad och markytan sänkts med upp till 60 cm på 
vissa delar. Mullrik mark minskar kraftigt i volym, dels när vattnet för-
svinner vid utdikningen och dels när man plöjer och harvar jorden.

Arvsskiften, markbyten och avstyckningar, bl. a. till Smedsta skola, har 
ändrat arealen något till 108 ha.

1985 köpte jag jord och skog från granngården och därefter finns bara 
en jordbruksfastighet kvar i byn. Jordbruksmarken är numera utarrenderad. 

Från att ha varit tre aktiva gårdar med mjölkkor, hästar, får, grisar och 
höns finns nu bara en utarrenderad gård utan djur. De sista djuren för-
svann på 70-talet.

Två villor har tillkommit på 
avstyckade tomter. I villorna 
bor ättlingar till tidigare gård-
sägare. I dag bor fyra familjer 
i byn, varav två yngre barn. 
Tidigare fanns det betydligt 
fler boende som jobbade med 
jordbruken.

I samband med att djuren 
försvunnit betas inte läng-
re någon mark och dessut-
om har viss skogsplantering skett på marginella åkrar uppe i skogen. 
Åkermarken var inte längre möjlig att bruka på ett rimligt sätt. Det var 
lång väg dit, näringsfattig mark och många älgar som åt upp det som 
lyckades gro. I början av 90-talet skulle svenskt jordbruk bantas kraftigt 

Gårdens hästar och anställda på1920‑talet

Ett nytt inslag i byn är en musikstudio. 
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enligt riksdagsbeslut. Marken skulle tas ur produktion på ett varaktigt 
sätt dvs. skogsplantering, energiskog eller annat (omställning 90). EU-
inträdet 1995 räddade stora delar av svenskt jordbruk från att läggas ner. 
Byggnaderna har förlorat sin ursprungliga användning och några har 
därför rivits.

Den här utvecklingen är typisk för småjordbruk i Sörmland.  
Enligt beskrivningen till 1858 års karta fanns fähus, fårhus, svinhus 

med foderlada, ett stall med foderlada, ett fähussvinhus och foderlador. 
I bouppteckningar efter mina släktingar och andra dokument finns dju-

ren förtecknade. 1906 fanns t.ex. ett par oxar, två hästar, en tjur, elva kor, 
två ungnöt, fyra svin och tjugofem höns. Det bör ha funnits ungefär lika 
många djur på den andra gården.

På 1960-talet fanns på min gård två hästar, tolv kor, ca tio ungnöt, 
två modersuggor och trettio höns. Den andra gården hade ungefär lika 
många djur.

På 20- och 30-talen hade min mormor och morfar, förutom sex barn 
som tidvis hjälpte till på gården, lagårdskarl med fru som skötte lagårn, 
någon dräng och hjälp i hushållet när barnen var små. När mina föräld-
rar drev gården fanns en anställd och under sommaren fick vi tre söner 
hjälpa till i höskörden m.m. Mekaniseringen efter 1945 gjorde att det inte 
längre behövdes lika många 
sysselsatta. I dag skulle sam-
ma verksamhet skötas av en 
person.

Mina förfäder och jag
År 1740 köpte Anders 
Gustavsson från Norrby en 
Smedstagård. Hans ättlingar 
har ägt gården sedan dess. Jag 
är generation 9. På en avstyck-
ad tomt bor generation 10 och 
11. Gården har passerat från 
far till son eller dotter lite om 

Tre generationer på samma bild: mormor Laura, 
mormors mormor Christina och mormors mor 
Charlotta. Fotot är taget omkring år 1910.
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vart annat. Kyrkvärden Anders Andersson 
(född 1784 i Vackerby) gifte sig med Christina 
i Smedsta. Hennes morfars far var ovan nämn-
de Anders Gustavsson. Deras son Carl-Petter 
Andersson och hustru tog över gården. När 
dessa blivit gamla och överlåtit verksamheten 
till sin dotter Charlotta med man Lars-Gustav 
Andersson fick de flytta till undantagsstugan. 
Den kallar vi numera för lillstugan. Charlotta 
ärvde sedan gården.

Min mormor Laura Johansson tog över 
driften tillsammans med morfar Oscar 1905. 

Morfar kom från grannbyn Hallebro. Mormor var enda barnet och ärvde 
fastigheten men trots detta var det morfar som kallades hemmansägare. 
Oscar hade flera syskon varav en bror (August) blev far till en bekant 
färghandlare i Gnesta (Åke Johansson). En annan bror utbildade sig till 
finsnickare (Alfred). På sin gesällvandring i Tyskland ådrog han sig en 
”skamlig” sjukdom som han senare dog av eftersom den inte blev be-
handlad i tid. Handkolorerade vykort finns kvar från hans vandring. Jag 
har kvar ett mycket nätt litet skrivbord av hans tillverkning. Det fanns 
även ett mycket fint skrin rikt dekorerat med intarsia på både in- och 
utsidan. Låsanordningen var mycket sinnrik och dold för de oinvigda. 
Skrinet finns numera hos en av mina kusiner.

Mormor hade ett litet runt trebent bord som kunde svara på frågor (ja 
eller nej och räkna) och kunde också förflytta sig själv utan att någon rör-
de bordet…… Dock inte utan att mormor var med av någon anledning.
Bordet förvarades alltid upp- och ned i garderoben för säkerhets skull.

Min mamma Maj var yngst av de sex syskonen och flyttade till Smedsta 
med pappa Hilding strax innan jag föddes. De arrenderade gården först. 
Efter att morfar och mormor avlidit övertog mina föräldrar fastigheten. 
1981 tog jag över gården. 

Det finns en familjebibel tryckt 1752 där ägarna till bibeln skrivit sina 
namn. Den förste ägaren Anders Andersson köpte bibeln i Stockholm 
1766 för 36 Daler kopparmynt. Anders var kyrkvärd liksom alla andra 

Lars‑Gustav Andersson
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förfäder till och med morfar. Nu för 
min fru Kerstin traditionen vidare.  

Morfar och mormor var intresse-
rade av nya tekniska prylar, eller 
om det var sönerna som stod för 
intresset. Alf som var äldst blev 
chaufför på Jakobsberg och så små-
ningom gästgivare i Grebbestad, 
och Arne blev självlärt ”tekniskt 

snille” med bilverkstad i Vagnhärad bl.a.
Morfar och mormor skaffade tidigt bil, en A-Ford. De installerade ock-

så telefon före de flesta grannar. Mamma berättade om hur hon fick gå 
med telefonbud till grannbyn Kolleke bl.a. De köpte tidigt TV-apparat. 
Jag kommer ihåg att vi satt uppradade för att titta på Kvitt eller dubbelt 
med Nils-Erik Baerendz, barnprogram som Andy Pandy och för de vux-
na Perry Como show. Ofta kom några grannar för att titta på TV.

Pappa var också mycket tekniskt intresserad och hade jobbat som bil-
mekaniker i Eskilstuna innan flytten till Smedsta. Min farfar och farmor 
var också bönder och hade bl a arrenderat en gård på Hyltingö och till 
slut Vänga i Björnlunda där farfar avled och pappa fick ta hand om går-
den en tid i unga år.

Efter kriget började man mekanisera arbetet i jordbruket. Pappa köpte 
traktor och diverse andra maskiner. Mycket manuellt arbete behövdes 
fortfarande med höbärgning och spannmålsskörd. 

Höet torkades på hässjor som fylldes med färskt, tungt gräs för hand. 
Inkörning och inlagring på skullen gjordes också för hand, tungt och 
svettigt. Att göra hål i styv lera för störarna till höhässjorna var rena styr-
keträningen. Järnstören man använde var tung.

Spannmålen skördades med självbindare och banden torkades på 
störar, krakar. När de torkat kördes de in i logen och tröskades senare på 
det stationära tröskverket. Pappa byggde upp en kedja med elevatorer, 
självmatare av tröskverket, fläktar för borttransport av halm och agnar, 
elevator för transport av den tröskade säden allt drivet av en stor elmotor 
via remskivor och remmar.

Delar av familjen med sommargäster
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Mina föräldrar jobbade jämt. Det fanns alltid mer 
att göra än som kunde hinnas med. Pappa skötte 
djur och växtodling, höskörd och spannmål, lagade 
stängsel, arbetade i skogen, högg ved och skötte 
vägar och diken, lagade bilen och maskinerna.

Mamma skötte hushållet, tre lagade mål mat om 
dagen och två mellanmål, däremellan städning 
och tvätt (ingen modern tvättmaskin förrän ganska 
sent i livet). Hon deltog varje dag i lagårdsarbetet, 
diskade mjölkmaskiner och liknande. Hon var 
också med i höskörden. Mellan måltiderna plock-
ade hon bär och svamp, saftade och syltade, spri-

tade ärtor, mosade äpplen och bakade allt bröd. När julgrisen slaktades 
skulle allt kött tas tillvara, fläsk saltas och rökas, korv stoppas, köttfärs 
malas, buljong kokas, blodpudding bakas m.m. Jag fick hjälpa till att ren-
sa fjälstren dvs. gristarmarna som skulle användas till korvstoppningen. 
Det har gjort mig aningen skeptisk till fläskkorv.

 Mamma sydde också en stor del av våra kläder. Kontanter var en brist-
vara så man köpte inte sånt man kunde göra själv. Trots allt detta hann hon 
med lite hobbyarbete också, flamskvävnad, knyta ryamatta m.m.

Semesterledighet inskränkte sig till någon enstaka dag per år. Djuren 
måste ju skötas årets alla dagar. Julfirandet fick förläggas till tiden mellan 

mjölkningar och utfodringsarbete i lagårn.
 Jordbrukets modernisering och rationali-

sering har varit mycket snabb under andra 
hälften av 1900-talet. Det måste ju också 
vara så. Bönder måste ju också kunna ha 
en rimlig levnadsstandard och då kan de 
inte fortsätta att producera på 1930-talsnivå 
även om det är trevligt för stadsmänniskor 
att se kor och höhässjor när de kommer på 
besök på landsbygden.

Morfar Oscar Johans‑
son, ca 1940‑talet

Kerstin och jag utanför verandan
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Livet på Torpet
På 1960-talet köpte paret Gnestadius ett torp nere vid 
Klämmingen. Under några av somrarna skrev Gnesta-Kalle 
dagbok. Här följer några utdrag ur dagböckerna som vi 
med hustru Kerstins tillåtelse publicerar i Frustunabygden. 

(... markerar text som inte har tagits med här)

1973 den 1 augusti Jobb igen – de va fan 
så de finns att göra. ...Va gör vi då? Allt 
möjligt: målar, snickrar, klipper gräs, städar 
osv – nu lägger jag mig snart.
18 augusti Fick vi för oss att äta kräftor 
med farmor och Olle – till ICA och köp-
te ett par kartonger – gu va folk de var i 
affären – tur de finns bakväg. En glutt på 
”bonnauktion” vid godsmagasinet – till 
Jean o kolla halvljuset och sen hem till tor-

pet – fixa rabatten vid häcken ...  så åt vi kräftor – goda tog några borrar därtill – 
till Eskil o Greta på kaffe o dricka av annat slag så den kvällen somna jag ovaggad 
– trots fester i närheten – på husvagnsgärdet och i Percystugan.

1974 21 juni... Tur till Gåsinge hembygdsgård där det var sedvanlig fest: Men 
ändå inte. På något sätt var det inte rätt. Om det var publiken eller mig själv. För 
dom 3:- i entré var det inte. Det kan dom behöva. Nej något är på väg åt annat 
håll däruppe. Michanek kom men Feldreich var inte där alls. Inte ens Lisbeth 
Roslund å hund. Lars, Sture Wahlberg och Lasse i Harbro å så Sive förstås. Nåja 
vi drack kaffe. ... Kerstin dukade upp en god middag och sen begav jag mig till 
Stora Hotellet för att framföra några allsånger för nygifta Bratt. 

1975  23 juni Efter lilla frukosten for vi till Gnesta och köpte massor av pappers-
saker, dvs tallrikar o dyl till festen på lördag – beställde mat, hyrde bankfack, ... 
Kerstin lagade festmåltid med oxfilé och ris à la Malta – hon är förnämlig den 
bruden ...
13 juli Drog iväg på Öland med att plocka 25 liter jordgubbar hos Gillis Nilsson 
– lunchade på Skansen där Gerd bjöd på det + rummen (i går bjöd Gudrun och 
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Folke på lunch) och även jordgubbarna var gratis. De e till att ha det bra. ... vid 
19-tiden drog vi mot Gnesta och kämpade mot bensinmätaren och var nästan i 
botten när Fårbo dök upp. Minns den platsen! ... chansade på att de fanns natt-
korv hos Kurre – å de fanns det. Vid 1-tiden blev de go´natt. En grej: Bälgiad, 
tänk på de jädrans noga inför nästa år! Hoppa av är nog att fundera över. Kung 
blev Bengt Nordlund efter Fredrik Burgman. Annars vanliga gänget: Wigren, 
Fängis, Ungarna, Nalle, Benny, Lindqvistarna etc. etc.
16 juli 20 över 7 skrällde telefon. De var Agensjö som tyckte vi skulle ut och 
fiska på e.m. Sen somnade vi om och kvicknade till vid 9-tiden å drygt de. Cykel 
till Hårby och Gnesta. Hem å drack kaffe. Då kom regnet och strax efter Agen-
sjö. De blev 1 gädda för mej och 2 för honom + några små abborrpinnar. 
23 augusti… Så gick den sommaren -75 och vi får väl 
vara nöjda. Visst har de varit torrt i markerna de syns 
på alla gula buskar och löv. Och varmt har vi haft. De 
värsta på 200 år. ...  Två fester på logen. Dels när farmor 
fyllde 70 år och dels när orkestergrabbarna var här och 
hälsa på. En del av killarna med fruar. Jag tror vi är 
nöjda − skam vore det annars.

1976 27 maj Kristi Himmelsfärdsdag trädde fram med 
regn och kylslagen blåst – omkring 7-10 grader hela 
dagen − vi drog igång dagen, ja jag drog även i natt. 
Snarkningar som Kerstin spelade in på kassett. Så nu 
vet jag hur det låter. … Nu när kl. snart är 21 sitter 
Kerstin med fötterna i vatten å läser tidning. Själv har 
jag dragspelat lite – gjort ett par låtar bl.a.
11 juli Återigen en fin dag där jag åkte och hämtade 
Ture Tibblin som kom, skakade i armarna och peka ut 
vatten åt oss och grannarna – han fick fika och mat och vi fick massvis med prat. 
… Jodå hela dagen gick i vattnets och pratets tecken. 
25 juli Vi kom hit till torpet strax efter midnatt från Ljusdal där vi var i går. Jag 
jobbade med pensionärsträff i parken. Sov till framåt ”Grannlands”reprisen och 
startade sen dagen. ... Körsbären mogna. Grödan har fått regn i veckan och även 
några mm i natt. Sven Jerring har ”Sommar” i radion och knotten, eller små-
myggen, vill bitas. 
29 augusti… Det har gått bra med vår egen potatis. Jag tog upp en rugge där det 
fanns en – mycket liten – plugg. 100% utdelning. Sätter en och får en. Då går det 

Gnesta‑Kalle, Vap‑
persta‑Lasse och 
Vinlöten jammar på sina 
dragspel. Hembygdsför‑
eningens arkiv
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inte med förlust…Vi har inte varit 
till badet på hela sommaren – men 
berätta inte de för någon. Vattnet 
i brunnen är i dag ca 1 dm högt – 
m.a.o. något måste göras!

1977 7 maj Dagens händelse: en 
igelkott dök upp vid logen och de 
var första kotten sen vi kom hit. 
Han gillar mjölk – de har vi redan 
konstaterat – Kotte heter han – 
tills vidare….Vi satte 90 potatisar i 
dag – beror hur många som kommer igen – så många lär det väl inte bli – men, 
men hoppet är den bästa kamraten.
23 maj En ny skön dag där vi började med Frösjön runt per cykel – väl hem-
komna blev det en hel del telefon: Melker, Kraghe, Ricke, Kristina, Skogman, 
Agneta med anledning av den strejk som bröt ut på Sveriges Radio i morse kl. 6. 
Nu verkar det vara – minst sagt – rörigt på jobbet. 
11 juli Ring, ring kl. kvart över sex och så skjutsade jag Kerstin till pendeltåget. 
Efter det, tillbaka till torpet och skriv- och tankejobb med kommande radiopro-
gram. Varmt och soligt – 36 grader här på verandan nu kl 14.00. Telefon med 
Kristina Berg i Finland om Våra Grannland – med Agneta om artister och tider. 
Med andra ord: arbete i hemmiljö.
31 juli Morgon med sol och värme som startade med cykeltur till Förnerud i 

och för brunnsbetalning (6 000). Det blev fika. 
Tur till Gnesta för att se på lägenhet för ev. byte. 
Hem och så gick Kerstin, Ewa, Janne och Olle på 
våra blåbär som fanns på egna ägorna – väldigt 
mycket i år. Själv drog jag genom tomten med 
gräsklipparen. Fika blev det – sen tog jag en tur 
till mamma – bl a för att prata om lägenhetsbyte 
– hem igen – mat och sill och fin potatis vi fick 
av Olle Förnerud, köttbullar, glasspinne….
10 september Oj, oj vilken dag …Gunnar och 
Olle i Hallbro drog igång motorsågen och sen 
försvann träden på tomten i en lång rad. ...och 
sen släpa vi grenar, å grenar å elda å elda hela 

Arbete i hemmiljö. Foto Michael Brannäs

Foto privat
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dagen……Vi är trötta och har ont i hela kroppen … oj vilken dag.
24 september… morsade på Emmy och Sven och fick äpplen – köpte var sin 
bakelse o fikade vid torpet i härlig sol – plockade undan burkar, buteljer, grenar, 
tunnor och så tog Kerstin upp potatis å de blev nästan en halv hink……. Idag 
har Edvin Bergqvist begravts så nu är det en till av gamla Södertunabor som 
gått ur tiden. Vi kommer att ha fest i veckan – i Kärrtorp – eftersom någon 
fyller 50 år. Just de, han som skriver just nu….Ca 35 stora träd plus en hel del 
små har fallit ner, så nu har vi kontakt med kvällssol igen. Och de va de som var 
meningen.

1978 1 juni I den värmebölja som nu varit i snart 14 dagar kom jag redan i dag. 
Beroende på att jag + Pelle Grundén + Stickan Emanuelsson och Bengt Sjöberg 
roade vid Stopp i Gnesta på e.m. Det blev en del gjort här med klippning av 
gräs å småpyssel med annat. Till Gnesta och hämtade ”gaget” = solparasoll och 
solmull. Fick rabarber av Sven. 
3 juni Vad sägs om 37 grader på termometern? ... Besök av Lindquistarna som 
fick käk – köttgryta, fika och Kerstins goda tårta. ... Sen blev de Vackerby Hage 
där jag drog 1 tim med ”pojkarna” och lirade Kultis. Sen fortsatte dom och jag 
åkte hem å tog en drink med Kerstin + en kort promenad + en macka + gonatt.
16 juni Dags igen för helg vid torpet. Efter en dags vedermödor i bilköer i 
Stockholm och smådumt på jobbet – kom jag vid ½4-tiden. Då hade jag vattnat 
vid gravarna och varit till mekkande Jansson med prylar. Hämtade Kerstin i 
Gnesta och passade också på att köpa en enkel grammofon hos Åke Nilsson. 
30 juli Gomorron till ännu en skön sommardag – de har varit fint väder hela 
veckan som gått. Just nu lyssnar vi på Grannland och så får vi vänta och se vad 
dagen ska bjuda på. ... Kerstin och Ewa gjorde ett snabbesök vid badet och så 
blev de fika när dom kom tillbaka. Dagen har varit en 35-gradig vad beträf-
far värme och så är luftfuktigheten rekordhög. Står det i tidningarna. Och det 
känns tydligen i kroppen. De blir många steg hit och något dit. Ett körsbär här 
och några där eftersom båda träden är mogna just nu. Lite läsa här och något 
där osv. Med andra ord: det går i ultrarapid. 
2 september En dag att minnas. Det började med färd till Gnesta och besök hos 
mor. ... Hem till torpet där Kerstin ställde i ordning mat för våra gäster: Gus-
tav Adolf Strand med dotter, måg och barn. Och innan måltiden var slut var vi 
överens om Gnesta bokhandel som vi ska överta den 1 maj 1979 efter att ha gått 
i deras familj sedan 1912. 
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1979 16 april… Det har 
hänt en hel del sen vi 
bommade igen i höstas. 
Vi har sålt i Enskede och 
köpt en kåk på Uppåkra-
vägen 1 i Gnesta. Alltså är 
vi tillbaka igen och vägen 
till torpet är inte lång. Å 
några köer mot Stockholm 
behöver vi inte tänka på. 
… Kanske bör det påpe-
kas att Kerstin fyllde 50 i 
januari och blev väldans 
uppvaktad…. Den 29 
mars kom vi till Gnesta 
och den 2 maj övertar vi 

bokhandeln. Undrar just va vi har gett oss in på. Visst blir det spännande men, 
men ... Men friskt mod, vi medelålders, nyfikna Gnestadianer….

1980 1 maj... Men idag när solen skiner, blåsten blåser och landet går i tidernas 
största strejk i morgon – i dag har vi (nog) blivit klara med krattning och städ-
ning av tomten och de känns alltid lika skönt. Även om de alltid finns jobb här. 
... Det är så mycket annat som tiden ska räcka till. Bokhandeln tar mer tid och 
kraft än man anade. Så har våra ungdomar övertagit kiosken vid Mariefreds-
vägen och där går också tiden åt. Visserligen har jag gått ner på s.k. halvtid på 
radio men hittills har de bara varit med programjobb – å de var inte meningen. 
... Kerstin sliter i bokhandeln å jag far mellan Gnesta och Stockholm och finns 
… ja, de vet i tusan var jag egentligen hör hemma. ... Och så har landet Sverige 
en konflikt på gång sen ett par veckor vilket ställer till trassel med kommunika-
tioner å post. I Stockholm står t.ex. tunnelbanan still. Å sen i morgon brakar de 
löst med den största strejk som vi någonsin skådat i vårt rike. Så tiderna är allt 
annat än glada och gynnsamma. Jag tror nog att vi hamnade mitt i affärslivet när 
de började kärva till sej som värst. Vi får väl se. 
13 juli De måste vara konstigt för en efterkommande värld – som eventuellt 
får så mycket tid att dom hinner läsa dom här raderna – ni måste undra var i all 
sin dar som hänt från 15.6 till idag 13.7. Jaa visst har vi varit här med jämna 
mellanrum. En kvart då och en timma då. Men mesta tiden går till bokhandeln 

Eva Jakobzon,Gnesta‑Kalle, Kerstin och Gustav Adolf 
Strand
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Fortsättning följer nästa år

och kiosken och kåken i Gnesta. Så hit blir de bara en kort tur då och då. Våra 
ungdomar är här och rastar hundarna och själv springer jag över gräsmattan med 
maskinen och Kerstin river i ogräset...
1981… Strax efter Kattnäs kyrka har det kommit en vägbom och fått se dagens 
ljus. Vi har nycklar annars är det väl lite konstigt för de andra…
…våra affärer i bokhandel och kiosk är jobbiga. Särskilt bokis är mer jobb än vi 
någonsin kunde ana. …på radion har jag gått från heltid till permanent halvtid – 
att de sen blivit lika mycket jobb för halva lönen får jag nog delvis tillskriva mej 
själv – att säga ”ja” är stort att säga ”nej” är större………
20 juni.Midsommardag när vi är här. K pysslar och jag värker fram material till 
radio Sörmland där jag ska vara morgonvärd i 4 morgnar. Vädret: acceptabelt 
med solglimtar men inte så mycket värme. I går var vi en sväng till Ullevi efter 
affärstiden – sen till Ewa på härlig middag och vid 23-tiden en tur bland älgar 
och harar – sen en god natt.

Vi bodde i gästgivargården
Margareta Elg har intervjuat

En vacker dag under sommaren 
träffade jag Britt-Marie Larsson 
och Lisbeth Rand som under andra 
hälften av 1950-talet var lekkamra-
ter och bodde på Gästgivargården. 
De ses inte så ofta eftersom Lisbeth 
nu bor i Norge. Britt-Marie bodde 
på nedervåningen med föräldrar-
na Astrid och Sven Lindblad och 
lillasyster Eva. Lisbeth bodde på 
övervåningen med föräldrarna och 
brodern Olle. 

Lisbeths far Lennart Gustavsson 
arbetade som banarbetare på SJ, 
modern passade Britt-Maries syster 

Lisbeth Rand och Britt‑Marie Larsson på 
trappan till gästgivargården
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Eva och en tid arbetade hon på Bergströms tekniska. Britt-Maries far arbe-
tade på Esso-macken som låg där Granngården nu ligger och mamma Astrid 
arbetade på Lindéns, en matvarubutik som låg där Gerdtmans skor nu ligger.

Det fanns fler hyresgäster. Mittemot på nedervåningen bodde Elsa Jo-
hansson med sin son Olle. När Elsa Johansson dog flyttade  Axel Sten-
berg in. Han kallades Tomten och var konstnär och målade tavlor som 
han ogärna sålde. Han flyttade sedermera in i ett hus intill.

Eftersom Britt-Marie och Lisbeth inte var födda samma år kom de att 
börja i olika skolor. Lisbeth fick gå i Framnäs skola som under ett år 
undervisade årskurserna 1, 3 och 5. Året därpå hade man 2, 4 och 6. Så 
slapp eleverna byta skola. Som lärare hade Lisbeth bland annat kantorn 
Olle Olsson som var mycket sträng och hörde dåligt. Ett mumlande svar 
från en okunnig elev kunde gå som godkänt, men om Olsson var på dåligt 
humör åkte syndabocken ut utanför där hon/han fick stå och skrika svaret 
ända tills Olsson ville höra det. Men Lisbeth mindes också Sara Klaesson 
som var en snäll och god person. Britt-Marie som kom från Mölnbo fick 
gå i Gnesta folkskola när hon började årskurs 3. Hon minns sin lärare 
Anna-Sara Holmkvist som mycket sträng.
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Britt-Marie minns att hon fick mycket att hjälpa till med. Hon skulle 
hämta ved från vedboden och tända i spisen så liten hon var. Middagsmaten 
skulle vara klar när föräldrarna kom från sina arbeten. Och så passa lilla-
syster förstås. Leka fick man göra när tid gavs. Det hus som hembygds-
föreningen har sin lilla butik i var deras lekstuga. På vintern åkte man 
skridskor på sjöarna och att pimpla från isen var högsta nöje. Och det 
som idag kallas pulkabacken vid Nergårdsgärde kallades då Fagerströms 
backe. 

Fisk fick komplettera kosten även på sommaren. Abborre, gös och 
gädda var gott! Annars var det den gamla husmanskosten som gällde: 
pannkaka, ärtsoppa, bruna bönor och fläsk, köttbullar, blodpudding, pyt-
tipanna, rotmos, stekt fläsk med löksås. Bär och svamp hämtade man från 
skogarna. En gång hade hon rett såsen med potatismjöl istället för med 
vanligt mjöl. Det blev inga lovord den kvällen. 

Gästgivargården var modern så till vida att man hade vattenklosett och 
rinnande vatten (dock bara kallt). Badkar fanns inte, då fick man gå till 
granngården där en stor balja fylldes med vatten. Lisbeth minns fortfa-
rande att hon skrek som en stucken gris när det var dags för ett bad.

Någon TV fanns inte, då gick man till Birgit Råberg som hade TV. 
Man ville ju absolut se Lassie och bröderna Cartwright. Till kiosken vid 
Mariefredsvägen gick man när man var stadd vid kassa. Av någon okänd 
anledning kallades han som ägde kiosken för Proppmätt. I dagens Vita 
villan kunde man köpa mjölk från mejeriet och under den här tiden kom 
också mjölk i affärerna i såväl ofärgat som brunt glas.

Intill gästgivargården bodde Holger Eriksson. Han köpte kor som han 

Hyr lokal i Hembygdsgården
Ringvägen 8, 646 35 Gnesta

Gästgivaregårdens lokaler på nedre våningen är mycket lämpliga för t.ex. 
sammanträden, olika slags evenemang samt familjefester etc. Köket är 
utrustat med porslin och bestick för mat- och kaffeservering. Matlagning 
är dock inte tillåtet.
Ottorummet tar max 30 personer. Amandarummet tar 10 personer.
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Kända profiler ur Gnestas historia
Johan Emanuel Eldh

föddes den 3 januari 1899 i Dillnäs och kom till Gnesta i mitten av 
1930-talet där han började arbeta som fjärdingsman. Han fick många 
skatteärenden på sin lott och var 
ofta på besök runt om i Gnesta med 
omnejd. På sin fritid hjälpte han 
framför allt bönder att deklarera. 

En och annan satte han i finkan 
hos polisen bakom Tingshuset. Rena 
kontorsärenden skötte han helst 
hemifrån. Han var förmyndare för 
fosterhemsplacerade barn.

Johan Eldh gifte sig med söm-
merskan Ester Maria Törnblom och 
fick fyra barn bl.a Birgitta 1928 och 
Antoinette Maria 1944. Han fiskade 
gärna och arrenderade fiskevatten av 
Holmens.

Hyreskostnader
Ottorummet fyra timmar 375:-, Amandarummet fyra timmar 375:-.
Ottorummet heldag 700:-, Amandarummet heldag 600:-.
Hela bottenvåningen (Ottorummet, Amandarummet och köket) fyra tim-
mar 600:-, heldag 1000:-.
I samtliga kostnader ingår tillgång till köket med dess utrustning. Om 
städning av lokalerna efter användandet önskas tillkommer 300:-

För bokning gå in på föreningens hemsida (www.hembygd.se/frustuna) 
och klicka på Hyr lokal.
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Anna-Greta Frohm
Föddes den 24 november 1914 i köket på 
Hildesborg. Hon föddes i en musikalisk 
familj och musiken kom att uppta stor del 
av hennes liv. Tidigt deltog hon i musiceran-
det vid dansbanan i Barrskogen som drevs 
av familjen. Hon gifte sig med Rolf Frohm 
och 1948 föddes dottern Christina som kom 
att bli riksspelman. Anna-Greta hade ett 
otroligt gott minne och kunde sjunga en visa 
för varje tillfälle. Hon kunde bo hemma till 91 

års ålder och fick sluta sina dagar på Ekhagens äldreboende den 6 september 
2006. I Sörmlandsbygden 2012 berättar Christina om sin mamma.

 Rut Gunborg Mårdskog
föddes den 3 mars i Vårdinge 1924. År 1947 gifte 
hon sig med Sven Mårdskog. I Gnesta arbetade 
hon i affären Mårdskogs möbler och blev därför 
ett känt ansikte i samhället. Hon fick två döttrar, 
Rose-Marie och Rigmor. Familjen var bosatt på 
Dagagatan 1. Den 7 februari 2015 avled hon.

       Algot Fäldt
Föddes den 29 juli 1910 i Länna i Söder-
manland. 1932 flyttade han från Lästringe 
till Gnesta och gifte sig 1936 med Ingrid 
Gerda Linnea Frid. Han arbetade som åka-
re. Man bosatte sig i Haga och fick tre sö-
ner, Per Olov, Karl Göran och Anders och 
tre döttrar, Marianne, Inger och Lillemor. 
Vid sin död 1998 bodde han på Granbacka 
intill Vackerby Hage.  
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Ett mindre lustigt skolminne
Bertil Ekstrand

Man gammal blir och blott på minnen lever, så jag vill berätta om 
mobbning på hög nivå! Jag griper i minnenas arkiv och jag minns från 
min tidiga ungdom ett drama för mig.

Jag var 11 år och gick i femte klass, året var 1943, mitt under andra 
världskriget, då alla skolbarn var lite märkta av den tidens svårigheter, 
med mjölk och en smörgås, bland ytterkläderna i korridoren, fria sko-
don för en del, kommunalt karbad, och icke minst krigsbarn.

I skolan uppdagades en dag att inbrott hade skett i skolan, och elev-
ernas besparingar försvunnit. Det var en bankidé att man skulle spara 
sina korvören i en numrerad zinklåda, och om man sparade flitigt, blev 
man förärad Lyckoslanten.

Varför jag blev misstänkt som inbrottstjyv, var jag inte medveten 
om, men det visade sig snart. Vid en lektion knackade det på dörren, 
in träder en något yngre elev, och på lärarens fråga vad han hade att 
berätta, pekade han till min förskräckelse på mig och sa inför hela 
klassen ”där är tjyven”! Han hade sett mig klättra på stupröret till sko-
lan, och den vägen tagit mig in i skolan.

Möjligheten var ju helt befängd, men min lärare tycktes godkänna 
berättelsen. Rasten efter lektionen blev jag på order av läraren kvarsit-
tande med papper och penna, för att erkänna skriftligt. Dramat fortsat-
te under lång tid med innesittande raster och senare polisförhör.

Jag blev ledsen och nedstämd över allt som hänt att som elvaåring 
bära detta ensam, och andra elevers sneda blickar, och vuxna männ-
iskors dumhet. Själv undvek jag samvaron med andra elever, men i 
förvissningen om att jag var oskyldig lyckades jag hålla ut!

Upplösningen skedde konstigt nog på Gnestas järnvägsstation, sam-
lingsplats för dom flesta ungdomar på den tiden. Där fanns en fräsig 
kille med gott om stålar, han bjöd oss ”fattiglappar” på godis från au-
tomaten på baksidan, och gratis väga oss på personvågen. Det skapade 
ju misstankar hos oss ungdomar, kanske var det här tjyven?

Det visade sig senare vara ett s.k. krigsbarn från England, son till en 
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sjökapten, inneboende hos en rektor för 
samrealskolan. Där fanns det nycklar 
till skolan och en lättare väg in i sko-
lan än klättring på ett stuprör. Han var 
tjyven, men var av bättre mans barn, så 
saken tystades snart ner.

Men hos mig skapade det ett livslångt 
minne, att vuxna människor kunde ta 
så lätt på vad som verkligen skett. Det 
spreds ju att jag var den misstänkte, 
och medierna meddelade att den miss-
tänkte hade erkänt, det var den enda 
ursäkt jag fick, inte av berörda parter. 
Mina föräldrars respekt för överheten 
gjorde att dom inte tordes bringa reda i 
saken. Tala om mobbning på hög nivå!

Det droppar en tår på min fårade kind 
betraktande ondskan i världen, och 

man frågar sig själv, var finns kärlekens vind, som leder till mänskliga 
värden, hur skönt det vore att finna nån tröst för livet och den fortsat-
ta färden, att ändra sig själv kanske först, för att finna livet, och dess 
innersta mening, och till sist finna att sant och vist är att tro, hopp och 
kärlek är vinning!

I stumfilmens barndom
Musiken flödar, tonerna fyller rummet, det är min far som trakterar sitt 
piano. Det tillhör mina tidiga barndomsminnen, och upprinnelsen till 
en berättelse om ”stumfilmspianisten”, min far och mentor, målarmäs-
taren Lars Wilhelm Ekstrand.

Han var en vida känd humoristisk person i dubbel bemärkelse. Det var 
han ”som satte färg på stan” och därför måste jag ge er en personbeskriv-
ning av ”pianisten”. Han var far till nio barn, en stor familj. Han hade eget 
företag, höns och grisar, samt fiskevatten för sin familjs försörjning.
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Han bar ett aldrig sinande intresse för sin rosenträdgård, där fredsro-
sen Peace var hans favorit, och övriga grönsaker och planteringar. Min 
fars början i notkunskap och musik skedde i unga år hos en kantor i 
Frustuna församling. Och hans idoler när seklet var ungt var Jeanette 
MacDonald och Nelson Eddy i operettens värld. Han nynnade ofta 
sånger ur Leendets land av Franz Lehar, Violen från Montmartre av 
Kálmán och andra kända operetter.

Allt var förborgat i hans digra notbibliotek och notsamling. Det som 
fångade mig, i mitt begynnande intresse för musik, var när min far 
spelade en ljuvlig valsmelodi, troligen en egen komposition, som se-
nare visade sig heta En stilla afton. En valsmelodi som började i moll 
och slutade i dur. Kanske ett tonalt uttryck för min fars upplevelser ur 
sitt eget liv. Där började nog min kärlek till musiken.

Men för att återgå till berättelsen som det här egentligen skulle hand-
la om, om min far som stumfilmspianist, får det bli efter hörsägen. Han 
berättade om stumfilmens indianjakter där marschmusik passade bäst, 
och att anpassa musiken efter olika tempon i filmen. Till en början 
skedde all visning i mindre sällskap, till en handvevad kinematograf, 
men senare även till stumfilm i Folkets hus. Och nog minns de flesta 
av oss äldre, Charlie Chaplins Moderna tider med flera filmer.                      

Min far var i början på fyrtiotalet sekreterare i Folketshusföreningen, 
och vid deras årsmöten bjöds det på stumfilm, så även vi ungar fick se 
Apan Snooky, ett årligt återkommande nöje. Tiderna ändrades snart 
nog, ljudfilmen gjorde sitt inträde, och stumfilmen blev ett minne 
blott! Men min fars intresse för stumfilm, och film över huvud taget, 
gjorde honom till cineast. Hans 
flitiga filmbesök blev till förbo-
kade sittplatser, både i Folkets 
hus och Gnestabiografen.                                                            

Men till sist vill jag i beundran 
för min far, för Din livsgärning, 
i tankar och ord, förära Dig ett 
stort fång av dina älskade peace-
rosor.
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Det hände i Gnesta 2018
Sten Eriksson

Januari. Gnestakvinna utsatt för våldtäktsförsök. Gnesta får fyra 
flyktingmiljoner i förskott. Lång kö för att ta körkort. Datorer byte 
vid inbrott på Frejaskolan. Datorer och Ipadar byte vid inbrott på 
Kvarnbackaskolan. Översiktsplanen skall ligga till grund för byg-
gandet de närmaste 30 åren i Gnesta. Restaurangen 
Gnesta Strand byter ägare. Två män åtalade för miss-
handel med basbollträ. Röda Korset flyttar in i f.d 
EB:s lokaler på V Storgatan. Barnen får ta de första 
spadtagen för den nya förskolan intill Dansutskolan. 
Man gick bärsärkagång i Gnesta, slog sönder ett 80-
tal skyltfönster i centrum, motivet okänt, nekar till 
brott. Nästan 200 tåg inställda på Gnestapendeln förra 
året. Gnestabo räddade hjort från att dö intrasslad i ett elstängsel. 
Gnestaföretaget Powerbox prisas för nya innovationer. Stort hopp att 
det öppnas apotek i Stopp-gallerian. 
Februari. Föreningen Gnestapendeln startade namninsamling för att 
få tätare turer till helgerna. Inbrott på Kolgrillsbaren i Gnesta – tidi-
gare drabbad av ”skyltfönstermassakern”. 90-åring fick sin färdtjänst 
indragen trots smärtor – hon är för rörlig. Nytt vargrevir tränger sig in 
i Gnesta. Jägaren som sköt en vargtik står inför rätta för att uppsåtligt 
skjutit vargen – åklagaren hoppas på vägledande dom – försvaret vill 
fria. ”Kofotsmannen” som slog sönder ett 80-tal skyltfönster i Gnesta 
krävs på över en miljon i skadestånd. Hotellkostnader vid konferenser 
och utbildningar har fördubblats för kommunanställda sen förra året. 
Gnestas befolkning har passerat 11 000 personer. Tandläkare kan mis-
ta landstingsunderstöd pga att lokalerna ligger i ett kulturminnesmärkt 
hus. Nya krav för att ta emot patienter med funktionsnedsättningar.
Mars. ”Kofotsmannen” döms till psykvård. Fem företag lämna-
de bud på ”Vackerby trädgårdsstad”. Hyresrätter diskuteras före 
klubbslag. Gnesta Järn & Färg öppnar i Stopp-gallerian. Vargskytten 
i Sjundareviret frias – åklagaren upprörd. Gnestapensionärerna tar 
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över Powerhuset. Gnestas idrottsföreningar hoppas på ett gemensamt 
kansli. Protester mot byggandet av ekobyn vid Hallebro. Kan stop-
pas av hänsyn till trafiksäkerhet och vattenförsörjning, politiker kan 
komma att bestämma om ekobyns läge. GW Persson hälsade på hos 
Gnestapolisen. Boklokbostäderna vid Österkärv, 28 bostäder såldes på 
en kväll. Stort elföretag flyttar från Stockholm till Gnesta. Sfi-kören 
lär sig svenska genom sång. 
April. Företaget Kanfast har köpt norra halvan av Vackerby trädgårds-
stad. Varg i Gnestatrakten har fått skabb – skyddsjagas. Rattfull smitare 
fick fängelse för allvarlig påkörning av en kvinna. Lantbrukare önskar 
att det skjuts fler hjortar och vildsvin som förstör markerna. Patienterna 
är inte nöjda med att ständigt träffa nya läkare på vårdcentralen. 
Riksdagen väntas uppmana regeringen att utreda gårdsförsäljning av 
öl och vin. Så kan centrala Gnesta se ut om fem år enligt centrumpla-
nen, klubbad av kommunstyrelsen. Innehåller c:a 200 nya parkerings-
platser och fler laddstolpar för elbilar. Skabbvargen är avlivad. 5 250 
personer skrev på lista för ökade antal pendeltågsavgångar. Markägare 
vill ha fiskeförbud i sjön Sillen för att spara beståndet.
Maj. Vårdcentralen erbjuder alla TBE-vaccin. Nya vargangrepp – ett 
femtiotal får dödade i Sjunda, men ingen skyddsjakt, djuravvisande 
stängsel saknas på vissa platser. 97-åring fick rätt mot kommunen om 
särskilt boende. Ungdomsboendet i Gnesta 
minskar, endast tre tjänster kvar på hvb-
hem. Vid Frösjöstrand och Klemmingsberg 
premiärbadade man 16 maj. Möbelsnickare 
flyttar in på Torggatan efter Röda kor-
set. Pendlarföreningen är orolig för att SJ 
planerar ökad trafik på spåren som redan är 
högt belastade. Gnesta har fått en tömnings-
station för husbilar. Boende på Slåttervägen vill överklaga byggbeslut 
på Åkervägen. Kommunstyrelsen köper gamla vattentornet av VA-
enheten för en krona. 
Juni. Försenade kommunala bidrag pga datorstrul. Uteserveringarna i Gnesta 
besväras av fåglar. Gnesta marknad blev mycket välbesökt. Powerhuset 
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invigdes som föreningslokal av SPF och PRO. 
Trafikplanen för väg 57 från Järna till Gnesta är nu 
fastställd. Medelåldern bland Gnestas politiker är 
drygt 50 år. Lantbrukare är oroliga att torkan ger 
sämre foderväxt. Närboende överklagar beviljande 
av bygglov för hyresrätter på Frönäs. 

84-åring fick inte dispens för att få färdtjänst mel-
lan Mölnbo och Gnesta. Gnestabor vill riva mur vid 

stationen, ägaren Trafikverket måste utreda. Solbacka kan bli skola igen eller 
bostäder. Japanskt företag köper Powerbox – inga nedskärningar aviseras. Stor 
del av Länsstyrelsens fiberstöd går till Gnesta kommun.
Juli. Två personer attackerades med yxa av 55-åring i Gnesta. Anhållen 
för mordförsök. Markägare erbjuder djurägare att skörda gräs gratis 
till foder. Starten av kolmilan vid Skottvång hotades av eldnings-
förbudet – kom igång tack vare regn. Jack Russel-hunden Lasse 

hemma igen efter att ha suttit fast i ett 
dräneringsrör i fyra dygn. Gryts kyrkby 
såld till en av Sveriges rikaste personer. 
Boende vid Skillingagatan vill ha ett 
permanent farthinder i stället för sönder-
körda blomlådor. Amfibietraktor tar bort 
vass i Frösjön. Gnestas politiker vill se 
mer närodlad mat till kommunens kök. 
Bollnäsföretag erbjuder kommunen att 

bygga billiga trähus till hyresrätter. Rumäner i Gnesta kan få tjäna 
pengar enligt Skatteverkets regler. Lastkajen runt godsmagasinet blev 
utställning för kameror och fotografier.
Augusti. Hyresgäster i Marieström upptäckte mögel och fukt. Svår 
kollision mellan mc och husbil, mc-föraren allvarligt skadad, avled 
senare. En grupp personer tror på att starta ett fi-parti i Gnesta. SPF 
och PRO ställde politikerna mot väggen i offentlig debatt. V Storgatan 
från Tingshusgatan till Thulegatan kommer att vara avstängd för om-
fattande gatuarbeten under lång tid. Mannen som knivskar en person 
i Thuleparken anklagas för mordförsök, anser sig själv oskyldig. 

Uppvärmning inför mark‑
nadsloppet

Hundbadet vid Klemmingsberg 
klart att  användas
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Frustuna församling stöttar Prideparaden i 
Gnesta den 22 september.  Jägare fick avliva 
två svårt trafikskadade vildsvin som lämnats 
utan hjälp att dö. Allmännyttan i Gnesta redo-
visar en vinst på 24%, cirka 7,5 miljoner. En 
höjning med 700:-/mån på Ekhagen blev känn-
bar för en boende. En klass på Frejaskolan 
skall betala 15 000:- för kränkande behandling 
av en elev.
September. C önskar att kulturen får egen 
nämnd. Gudrun Schyman besökte Gnesta 
och bjöd på glass. Fi:s tredjenamn kom in 
i fullmäktige. ”Yxmannen” åtalad för grov 
misshandel och grovt olaga hot. Fick tre års 
fängelse. Drygt 40 personer har jobbat med 

valet i Gnesta – är mycket viktiga. Flera av handlarna missnöjda med 
avstängningarna under gatuarbetena. Ovisst vem som ska styra Gnesta 
i fortsättningen. S och M vill fortsätta tillsammans med C i opposition. 
I kommunalvalet deltog 7 359 personer eller 85,7 %. Gnestabo varnar 
för oseriösa sotare, påstår sig ha fått beställning på ventilationsar-
bete. SD vill inte stödja Gnesta Pride, som drog c:a 1 500 personer. 
Sporthallsbygget vid Hagstumosse kommer att kosta 60 miljoner 
kronor. Granne på Åkervägen på Frönäs överklagar återigen bygget, 
förseningen kommer att kosta kommunen flera miljoner. Powerbox 
lokaler vid V Storgatan förstörda av eld. Orsaken ej klarlagd. 11-åring 
hyllad för rådigt ingripande vid brandtillbud.

Oktober. 
Oppositionsrådsposterna 
i Gnesta är inte klara ef-
ter beslut om samarbete 
mellan S och M. Barnen i 
Björnlunda springer över 
vägen istället för genom 
gångtunneln. Totalt elva 
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modulhus på Österkärv är klara för inflyttning jan-19. Svart orm på 
villovägar i Gnesta, ingen har sökt tillstånd. Hemtjänsten lämnade blö-
ta blöjor på golvet hos sjuk åldring. Både skolan och äldreomsorg går 
med underskott efter felräkning i budgeten. Gnesta gav drygt 11 kro-
nor per invånare till ”Världens barn”– bäst i Sörmland. Sporthallen vid 
Hagstumosse försenad igen, ingen entreprenör klar. Korttidsboendet 
på Liljedalshemmet överfullt. Matsalen på Frustunagården läggs ner, 
maskinparken utsliten. Nytt kök på Strandhagen 2019.
November. Gnesta kommun inleder samtal med grannkommunerna 
angående gemensamma inköp av förbrukningsmaterial. V tycker att 
kommunen ska sänka terminsavgiften till Kulturskolan från 700:- till 
300:-. Gnestapendlarna ökade till 152 000. Hovslagare är ett yrke där 
det inte saknas arbetstillfällen. Fem unga killar får ingen hjälp till 
bostad på grund av avslag på asyl, Migrationsverkets ansvar. Berusad 
mormor skulle hämta barnbarn i skolan, fick två månaders fängelse. 
IFK Gnesta hoppas på kameraövervakning på Frejahallen efter flera 
inbrott i sitt förråd med varor. 20-åriga orienteraren Johan Hagströmer 
får Lions talangstipendium för 2018. C föreslår ”porrfilter” på skolor-
nas datorer och surfplattor. SD får fem mandat, tar plats i alla Gnestas 
nämnder. Villa i Gnesta totalförstördes av eld. Sex vuxna, tre barn 
och två hundar förlorade allt de ägde. Vid en mordbrand av en villa på 
Norrtuna brann huset ner och en person omkom. Julmarknad, granen 
tändes och Karins änglar sjöng in julen.
December. Det kan ev. bli bostäder på Powerboxtomten efter bran-
den. Höjd VA-taxa 2019 i Gnesta. Demonstration utanför kommun-
huset mot kommunens dåliga satsning för miljön. Ett nystartat företag 
ska bygga 140 lägenheter i den planerade ”Vackerby trädgårds-
stad”. Föräldrar kräver sänkt hastighet på 57-an genom Björnlunda. 
Ommöblering av rektorstjänsterna på Frejaskolan. Gnesta får plötsligt 
fyra nya blomsteraffärer. Underskotten i skola och omsorg växer i 
Gnesta – investeringar i värdepapper kan vara räddningen. Äntligen 
börjar sporthallen vid Hagstumosse att byggas. Gnestabo föreslår gra-
tis reflexvästar till alla barn som stiger på bussen längs väg 224. 



Gästgivaregården (Uppgården) som den såg ut före 1950‑talet då kommunen blev 
ägare. 1968 togs gården i bruk för hembygdsföreningens verksamhet. Idag finns endast 
kvar den vita byggnaden samt den röda byggnaden närmast intill. Undre bilden visar 
hur hembygdsgården såg ut 2017.


