
Vi bodde i gästgivargården
En vacker dag under sommaren träffade jag Britt-Marie Larsson och 
Lisbeth Rand som under andra hälften av 1950-talet var lekkamrater och 
bodde på Gästgivargården. De ses inte så ofta eftersom Lisbeth nu bor i 
Norge. Britt-Marie bodde på nedervåningen med föräldrarna 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 Eva och en tid arbetade hon på 
Bergströms tekniska. Britt-Maries far arbetade på Esso-macken som låg 
där Granngården nu ligger och mamma Astrid arbetade på Lindéns, en 
matvarubutik som låg där Gerdtmans nu ligger.

Det fanns fler hyresgäster. Mittemot på nedervåningen bodde Elsa 
Johansson med sin son Olle.

När Elsa Johansson dog flyttade ”Tomten” in. Tomten 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 hörde 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.
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 lillasyster förstås. Leka fick man göra när tid gavs. Det 
hus som hembygdsföreningen 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, 
pyttipanna, 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 gästagivargården bodde Holger Eriksson. Han köpte kor som 
han satte in i ladugården och dagen efter levererade till en köpare. Även 
en häst fick plats där, det var Vinlötens häst Stjärn.


