på annat 3ätt behandlat v1rket, har jag allt3å
. ingen kunskap om. Men Erik-G1Jst.av kan säkert
Ml rra fön1ldrar tl yttade från Östavall till Stavre berätta. Han är nämligen uppvaxt i det
1i::i2i:: "'llet· 1926. Det :::ked1je allb§ innan jll•J bosta•fahus - timrat och om§lat - som fanns
bi.ir JiJde ::;kolan Fotografiet i mitt fotoalbum medstrax norr om själva kolg3rden. Hans pappa
i>n dam ·.1id m1 n sida och Sundsvalls central 1
hette Daniel och var en stor stark karl som hade
bakgr unden är förmodligen från 1926. Damen nSgon chefspost i virkeshanteringen; det är
är fru Hulda .Jor1ansson, •Jrannfrun fr§n lilla möjligt att det gällde just träkolet
roda garden norr om vSr. Hennes man hette i
Erik-Gustav hade tlera s ys~:on.: bland annat en
fi:irMn1n .Johri •!eh var stationskarl som det
bror som hette Sven och en hll mej jämngrig
hette. De tu:ide inga barn.; han mor bodde i ett
syster som jag inte minns namnet p8.
litet n1ri1 pä ovre v§ningen.
fotografiet dokumenterar att jag p§ egen hand , Här fanns ytterligare minst E"n familje : Röst me•1 bPnägen o·~h välvillig rese handledare ,
1unds . De hade många barn ; de hade en vacker
:·kulit be:::cika morföräldrarna p§ Alnön.
dotter som hette B1rigt, äldste sonen heite 03kar
och en yngre Bengt. Det är Bengt som har snidat
'·i§ r g§rd kallades i byn för Stenbeck3g8rden; en träskulpturen som gör honnör i min bokhylla.
fä milj Stenbeck hade bott där. Det fanns
Träskulpturen föreställer Halt- Kalle frgn
:;tenbeckar fortfarande. kvar i byn. Henrik, som Bodarna som lSg i skogen öster om byn. Hans far
var pappas företrädare och i nQick i hans vira- hette Jonas Karlsson och han hade en syster som
gäng, bodde mit i byn i BolagsgSrden; och Alma, benämndes Bodarnas Ros, inte pS grund av sin
.'a:im födde$ samtldiqt med att 8ngb8ten Alma
skänhet utan snarare p8 grund av motsatsen.
?.attes i .::jön . bodde i ett litet enfamiljshus ett
Kalle var tlink i skogen. Trots att han hade ett
par hundra meter öster Bolagsgprden.
sned brutet ben - därav namnet Halt- Kalle 1unnade han med fart. Han hade en rask häst
DeHa sknver jag ur minnet, ett minne som till ock33. Och det ena ögonlocket hade nästan helt
3tora delar förslitits genom Sldrandets process fallit ner över ögat men det hindrade inte
or:-11 dessutorr9enom diverse fysiska störningar framfarten.
3sarnl·ats skador. t'llna föräldrar lämnade Stavre
·1rl'a 19.:16 för ::iH tl1Jtta till Eriksberg; detta Om vi fr8n Kolg8rden fortsätter norrut mot
~ketJde 1 3amband med pappas pensionering. Jag byn, har vi snart en liten villa pS höger hand.
1:3rnnf!i1e hemmet på grund av skolg§ng redan
Här bodde kapten Pettersson, Kapten Oskar
i 93 7 oeh har sedan de:3~; enda3t 3poradiskt
Petters-son p§ 'GimSn'. Det är han som gJort
·:i ~tats i ti•Jn. Det h~n innebära lltt minnet
den fina näverasken som jag bes~ rivit i annant
,. . ner-.. :1tt 1J~1pgifter :jum Jämnas här nedan är ~:amman- hang. Det var en g8va till mamma,; hön
fi>laktiga Nar Henrik och jag besöker Stavre till var förtj 1Jst i mamma vll ket han inte stack
:•1.1111 filö1en - i 996 - kan kanske sådana
under stol med - på ett i:ippet och trevligt sätt !
Han var själv änkeman. Och han hade hade en ~on
ft'l.:i kt1•Jhl':'ter korriqera·~ •)Ch oflJlhtändiga
•Jpp91fter kompletteras.
Konrad som var färjkarl och som jag var god
vän med. Konrad var dock betiJdligt äldre än Jag.
Vad som frapperar mej i dag är att byn var
prnkti~kt taget självförsörjande. Om jag börjar Nästa halt blir när vi när järnvägen. Till höger
1ång3t i :5öder - •Jtanför själva byn, vid GimSn - finns en banvaktsst1Jga med inneboende en :3tor
1§g ·~är kvarnen. Mjifö1aren hette Johansson och barnfamilj . Till vänster en liten torpstuga med
han hade en dotter som var järnn8rig med mej; familjen Malander bestående av gammelfar, far ,
vad hon htte i förnamn kommer jag inte i hgg. mor och tvS barn, en son och en dotter. '3one
1-lo~r malde stavrebönderna :3in säd; d~t gällde
hette Rikard och var en jämnSrig kompi,:; hll
fr:~mst kornet. Kornmjöfagröten var ett viktigt mej . Han hamnade sä smäni ngom i eh villa här l
inslag i kosten. Orn man malde havren kommer Östersund strax nedanför Palmcrantzskolan vid
_l(lg i ntf'! 1h§•J; havren ·3kulle ju ge hästarna den Krondi lcesvägen. Det är nu m§nga 8r sedan jag
föda S(lffl skulle föra dem till starka dragdjur . s§g honom. Han öär ha flyttat till ett servicehus.
Det var inte bara p§ 8kern som hästarna hade att Ute i vattnet l§g ett grant badhus. Dess
dra si na 1:Bs ,; det gäll de i nte mi nst s kogsdstorhetstid var över när vi kom till b'J n och
rivningar som för hästarna innebar ett tungt användes inte längre i sin ursprungli1Ja funk arbtte.
tion. I stället hade det blivit snickarverkstad.
Det var Jean Malander som här etablerat sin
P!3 vå1Jefl - gamla vägen - mot Stavre J§g
verksamhet. När jag var cirka tio §r, fick jag
f:'oh;ii~njen .; 1.1ad man gjorde där har jag aldrig
hos honom beställa min första skidor. Han
·1 t-tet. Anl :~IJ•Jnin9en var vid v8r ankomst till byn hyvlade och oc:h formade för hand. De ko3tade tio
rierla911. Men om man kolat fram tr~kol eller p§ kronor .
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saknas. Det finns anledning förmoda att Martin
Fortsätter vi i:iver järnvägen - just till hö•Jer fkk platsen efter förvaltare Gri:inl und om han
om övergängen mg banvaktarstugan med en stor gifte sig med Astrid - vilket han ju gjorde.
barnfämil j - oeh uppför backen kommer vi till Astrid var en rekorderlig kvinna men p§ grund
den fi:irsta bondgården- en överklass gSrd tlir av sin längd förmodligen föga attraktiv pS
den väl betraktas som. Mang§rdsbyggnaden var giftermSlsmark-naden. En bror tm Astrid,
ett stort gult tvävåni ngshus av hög kvalitet med Sven.. - även han J8ng - fick nog också genom
rika ut.si rni ngar. pg ömse sidor om bonings- förbindelser sina skogliga jobb. Han hamnade s§
hu:5et fanm två 18nga utomhusängor: arrenda- småningom i Gröti ngen.
tor /drgngt11Btad och förr8dshus. Lite längre ner forstmästaren var al kohohserad. Han dog
i bac:ken l§g den stora ladugården med logvi nd. redan vid femtio års Slder. Pappa var med och
bar in honom när han som död filer kom frSn
Den här ggtden tillhörde det sundi::;ka komplex- sjukhuset. Astrid umgicks med mamma. Som .
et; mitt i btJn finns iJtterligare byggnader som än~:a flyttade hon till Bräcke. När hon låg p§ sitt
tiil hi:irde detta komplex. Ägarna m8ste ha varit yttersta tog mamma mej med för ett besök 1·1os
ko1%?.aH rika :3om kunnat prestera allt detta. henne; det var p§ Astrids egen önskan. Hon var
Det. \· ar väl när skooen fick sitt värde som allt s§ intresserad av att höra hur det hade ogtt för
detta h1Jg1Jande kunde ästadkommas. Ägaren till mej . I/ad det bh vit av Kerstin och Karl~ Erik vef
den här a ~-tuella gSrden var alkoholiserad. Han jag inte.
hette Herman och deltog nog inte i arbetena p§
pg andra sidan vägen l§g 'Kontoret'- en stor
gHrden. Hustr1Jn hette E?oter och dottern Ingrid. byggnad. Här arbetade pappa. pg andra v8ni ngen
M::irnm::i och E:3ter umgick::;.
bodde städenkan Emma Karlsson, en änka med
tre barn: Karl- .Johan, Valter och Anna. Anna var
p;~ andra sidan väqen l§g den första handelsbo- nägot yngre än jag; hon kom hit till stan; hon
den: Hol mströms. Det var här vi mestadels
dog ung. Valter tl yttade ocksS sS smSni ngom hit
han1jJa1je. Själva affären utgjordes av en
till stan och bodde i en vma uppe 1 Erikslund.
utb1Jggnad p§ ett ~;fort bostadshus. familjen
Norr om kontoret och pS andra sidan en liten
Holnntröm bodde i ett avskllt hus. familjen
park l§g en röd hten stuga: rättarbostaden. Här
hade tre barn: Kerstin. Gustav och Per-Siourd. bodde rättaren Gustav Persson med famil i:
Pojkarna var lekkamråter hll mej. I det Anna, hustrun . skötte 1adug8rden, och döttrarna
bostadshus som affären var knuten till bodde en Elin och t~färta. De var äldre än jag. I den h lla
familj med namnet Olovsson. Av en son till
röda stugan fanns det ocks§ en stor bakugn; här
fämi ljen Olovsson köpte jag min första cykel: bakades det tunnbröd. Det var omgivningens
30 kronor .
f r1Jar :som var bagerskor. Mamma deltog ofta i
fi:ir •:itt klara försi:irj ni ngen kombi nderades bakdagarna. Gustav skötte jordbruket och htisMfärsverksamheten med jordbruk och boskaps- tama och biträdde hustrun Anna med arbetet i
·:. ki:itsel. fru Hol mströn, Linda, skötte korna. I ladugSrden.
norra ;fodan av tomten ig,J en liten torpstuga och Nere vid sjilri fanns en tvättstuga med stor
i den bodde Stadi ns-Brlta, en gammal ensam- torkvind och klappbrygga och ett väl tilltaget
:::t§ende ;~nka. Kanske hade stugan en g§ng varit b§thus som var b•Jggt s§ att det bildade en
~oldötl.orp?
inomhushamn med kajer. Vilka b8tar som dör
fanns minns jag inte.
Fortsätter vi vidare och tar av till vänster in på Här bedrevs en stor ladugardsri:.irelse ~i
'h1Jvä9en' med dess bjilrkalle - förmodli1~en
ladug§rden fanns det plats för mer än ho kor.
luJfl3 äldsta väg - kommer vi till Herrgården. Om jag minns rätt fick vi mjöH:en gratis. Det
Herr"-1J§rden med dess kompletterande
fanns oc:ks§ stora ängar oc:h 3krar. Inte minst
t11JIJ!Jflader ·tar Sktinvi ks AB. Själva 'herrgarden' m1Jrsl§tterna var av stor betydelse för
rn J t1ll vänster om vägen och var ett stort
Mskörden; 'gammelmyran' och 'n1JffllJr&n' l§g
Lu:ini r1g~•hu;:1. Här bodde. forstmä~;taren Martin
vid vägen mot Mälg3sen. Det var en verklig
E:eerman med hustru Astrid och oc h barnen
uppladdning av resurser när mrJrsl§ttern skulle
Kenli n och Karl- Erik. Kerstin och Karl-Erik bärgas.
var n§,Jot ;föke än ja•J men ja11 lekte väl en del
Vid den här tidpunkten hade dock fäbodlivet
tilbamman:j med Karl-Erik.
upphört. Kor och hästar fick sommartid beta i
.Jag hade så när •Jlömt att nämna Tant Hilde- anslutning till huvudgärden.
gard. Tant Hidegard var en fin gammal
dam.änka.. som bodde p§ övre v§ningen i
Fortaätter vi Byvägen fram en liten bit, kom Herrgården. förmodligen hade hon gemensamt mer vi till en grupp om tre bondgSrdar:
tm:: h811 med familjen Beermann. Hon var mor Anders-Orsch till vänterom vägen och Rodli n•Js
till A:3trid Beerrnan och änka efter förvaltaren och Erik Perssas till höger om vägen. Dessa
för he!::i deHa komplex Gri:inl und; förnamn
bondg8rdar är uppbyggda i princip som den
1

rtti;rn bt":;t.riv n;j ~. undiska. Även här fanns

- alltså ö:3terut - som kommer att beskrivas pS
gtervägen genom byn
AntJe r :;-0r;':ch bodde min mor mur med Ulla när
Den oamle Sundi n bodde ensam i slottet. Han
hor! tl •JtU1t ti11'3ta"! re.
tog sina promenader stödd pij en käpp . Det var
han som skapat förmögenheten genom handel
Hos Andersch-Orsch var familj fadern död och med g§rdar - skogen utgjorde vä startunderlag
barnen var döttrarna .Julia och Anna (jag kunde - och hade lagt under sig stora områden med
j u;t konstatera häromdagen i tidningen att Julia tm hö- rande byggnader och kanske framför allt
dcitt_; 1996-07- 30:• och tvi111 ngpoj karna
genom sin häst handel. Hästar var en begärlig
Anders och Ben•Jt; de var för11tsedda att s§
kapital-vara som praktiskt taget varje bonde
rn1äni ngom ta över gSrden. Hos Rodli ngs levde var beroende av i jordbruket och vid skogsdrivgammelfol ket. Hur det var med barn tm
ningarna.
gammelfol ket kommer jag inte it~g mer än att
Sonen Erik med hustru Sigrid bodde i "herrEri k tilrJit ij\1er g§rden oeh iltt Emmas§
g§rden". Men Erik var död varfcir Sigrid med
~ m8 ni ngom blev vår granne vll ket jag återkom- barnen Margareta, Lfaa och Erik-Olov nuttjade
rner till .
g§rden utan husfär. Sigr1d jämte döttrarna - de
var vuxna - umoicks med mamma medan Erik- Hos Erik Perssas fanns tv§ söner: Anders-Erik Olov - n§got äldre än jag - blev en kompis till
och en som jag inte kommer ih8g namnet pS.
mej. När jag blev vuxen, fick jag här delta i
Anders-Erik och jag var jämn8riga och goda
fester med dans. Inga-Britt har ocks8 varit med.
vänner och vi umgicks även som vuxna. Det var Anton Andersson hade tagit över hästhandeln.
h.10 - e11f•r snarare hans d8varande hustru Han bodde i rättarbostaden med hustru och
:;om startade jonJubbsodlingen i Stavre. När vi m&nga barn. De drev ocks8 jordbruket med kor
~adt:' r1 tJttat hll En ksberg, deltog Gunilla i
men hästhandel n utgjorde det dominerande
plot::kni ngsu( betet p§ den här gärden. HuMadern inslaget för en besökare. Hästhandel;5stallet
hette Enk JJCh husmodern Olga.
bestod av en särsklld byggnad och var rejält
( Haromdagen - .. gren t 996 - dö~. Anders- tilltaget. Det gav samma intryck :iom när man i
fr1l •Jp p Mr hemma hos oss. Han hade per bil dag besöker V§ngen.
bgit sig t11t langs rykelvägen genom Rernonthagen. Han vill så gärna att vi besöker honom Ratt nedanför slottet J§g järnvägsstat10nen med
till 3ommaren vi! ket3om det nu ser ut inte
bl a lastkai. Här huserade "-:1ti nsen" Rosen. Han
komn1 er att bli av; Henrik som skulle köra mej hade tv8 medhjälpare - ·-~tahonskarlar' . John
dit . hade i u :.§ bråttom att avsluta sitt beök
Johansson som var granne med oss och
hifr.!
ytterligare en som jag inte minns namnet p§ _
Jag minns dock att han hade en kraftig mustasch.
pg .:indra sidan vä1Jen - väster om allts8 - mg
den andra hvsmedelsaffären: Nickes. Nicke var Vi gSr inte ner till stationen utan korsar den
en son fr§n Rodlingsg§rden. Inne p§ g§rden 18g lilla tvärvägen som leder dit och n8r fram till
tvBlängor, den ena för räd och den andra bagerL ett nytt komplex: BolagsgSrden. Det förefaller
H$l r drev ba11are Ström byns och ortens bageri. som om den upprättats för att betjäna tjäntemän
Han hade tv8 döttrar som var yngre än jag, den vid sSgverket - sägverket var nu nedlagt och det
äldre dock inte mycket yngre.
var bara stommen som nu kunde antyda den
En gSng när vi oförhappandes t1ltt främmande, verksamhet som här ägt rum. S8gverket l§g
fick Jag i uppdrag av mamma att cykla till
nere vid sjön.
bagaren och köpa bröd. ,Jag valde vägen genom
Det var fyra familjer som bodde i Bolagsg8rAnders-Orsch koqata som var den genaste. I
den. Henrik Stenbeck med maka Augusts. Henrik
kugatan var det djupa hj ulspSr . C•Jkel ns
ingick i pappas vi ragäng och Augusta var ett
fr>'l mhJ ul vreds p§ tvären i ett s§dant hj ulsp§r rekorderligt fruntl mmer som det var sv§rt att
oi: h jag för p§ huvu1jet över cykeln. I fallet
undgS lägga märke när hon uppträdde pa scenen.
kf•.1eHe jll•J hi)gra underarmen. Den blev gipsad Här fanns ocks8 familjen Boström med dotter
a\' doktor Uhli ni Bräcke. Skadan hade ytterMaja som blev min spellärari nna. N§gra goda
l 1q~t-e t:'fl fö1jdverkan ; det blev inflammation i resultat i spelning nadde jag aldrig men det jag
tjr mb§gskden och ytterligare en gipsomgang. lärde mej hos Maja ligger fortfarande som
grund när jag sätter mej vid pianot.
Wirrnd;;le 9ranne St nor r utgjordes av det
Här fanns ytterligare tvS familje r som jag
s11ndrnsi·>'! komplexet med "slottet" väster om inte kommer i h§g namnen p§. Men hit tl yttade s§
v!:l9en och "herr9arden" öster om. Här 18g också sm8mngom familjen Norbäck frBn Nor med tvG
•: ~m11.1 rm b'J'l•J naderna med rättar /arrendatorbarn: P.agnar och Greta. Ragnar och Greta "'8r
ln_1st1.1d och hrnske framför allt stallet. Hit hörde litet äldre än jag men Greta och jag har tr§t.t
oc ks~ Dunkesghden p§ andra sidan huvudvägen m8nga angenäma danser p§ Stavre dansbana.
=;,fr~ k'.i ld •J~ r

föt- gammelfolket. I långan hos

fi:i räldrarna ligger begravna pS krematoriek1v ~ogä rden - hur det har ktJnna komma sig kanP§ andn1 sidan stora vägen - öster om allts§ _iag rnte forklara - och här mötte vid en g§ng
18g ett vitt bostadshus. Här bodde familjen
hi)sten 1995 Greta :3om besökt graven.
Lrndberg: Albin och Elin. De hade tv8 döttrar:
I t n ri:id liten torpstuga vid sidan av manElly och Sonja. De drev ett litet småbruk med
g§rdsbyggnaden bodde Folke Olovsson med mor . bland annat ko och n§got till. Det fanns sm§
Han var "spri nggrabb .. på kontoret St pappa och ärn;iar i anslutning till gSrden.
var s§som s§dan ocksS post bud. Han var m81vakt Albin li ndberg var däcks karl p§ Gi m8n. Under
i St.av re I f A-l ag oc: h en mycket god sSdan. Hur de tider p8 Sret d8 flott ni ngsarbeten inte var
•1e övrig~ b•J•nnaderna p§ ggrden tJtnyttjades vet 11k:tuella, var hans byns allt-iallo. Han var en
jag inte, me n i varje fall drevs här inte något skicklig snickare men ut.vöer den kunskapen
Jordbruk med bo3kapsskotsel även om
kunde han ordna det mesta. Han var ofta
b1J1JtJriaderna var av:iaedda för sådan verksamhet.engagerad p§ Skönviksg§rden och hos oss.
Albin Lindberg var en k1Jnmg och sk1c klig
fi skare. Han svarade fö r att det blev vi nternäl
r~.~~ta etap p •Jaller 'arbetarbaracken'; vad vi
borta 1."id Gimmerön när s1ken gick till . Vi
kallade den komme r jag i nte i häg: ett stort rött gjorde turer till Nedre Bodsjön med nätlagg ni ng.
hus i tvg v8m ngar. Här hade arbetarna vid
Han vittjade bolagets fiske hus i Gi m8n - när
38Qve r ~.et haft - och fo rtfarande hade - s1 n
inte mamma gjorde det. Vi - han och jag bostad även om s§gvereket var nedlagt. Här
'stövade pS' öring ute 1 Gi m8n: lägg ut ett nät ,
bodde bla nd annat Hultblad .. en mycket skicklig stöva med Sran under närliggande stenar och
fi nmek3 niker som kunde fortsätta att tillgodgöravittja; upprepa proceduren pä ny aktuell plats.
:3ig sin kunskap i privat verksamhet. Hur de
Av Albin Lindberg har jag fStt kSsan som
iwriga arbetarna trän det nedlagda s8gverket
hänger längst tm höger av de tre p§ södra
kunde ordna sin försörjning vet jag inte.
väggen i mitt skrivrum. Jag var liksom hans
Fö! rnodlqien var det s ko•Jsarbetet som stod dem pojke; han hade ju inte fStt n§gon egen.
till bud:•.
Bärplockning i rn;iick som en viktig ingrediens
i höstens skördearbeten. Att plocka lingon och
Till vänster om vägen låg en stor bostadbyggnad,b!Sbär betraktades som en del av det normala
fö rmodl igen avsedd för nägon tjänsteman vid
höstarbetet. Men att tillsammans med Elly
:.G9verket. Det nedlagda sSgverket lSg nere vid Lindberg t'S plocka smultron pS Gällsnäset mSste
:'< jiin.
nog betraktas som exklusivt och uföver det
En b1 t bort - norr ut - !Sg ytterligare en
'normala '; den skörden var inte s8 liten.
bon11q!frd: Krfatofferssons, för modligen knuten 1
~läkska p 1.ill en bondgard i Mälgasen vars
Nu vänder vi och går mot söder ; vi foljer 'stora'
1 nne h~va re hade samma namn. Gärden hade i
våqen. Just till höger om vägen där v 1 startar
:•tort samma karaktär 80ffl byns (ivriga
!Sg dansbanan. Det är mSnga kvällar jag där
oondg§rdar.
trgtt dan·3en och t1ar m§r11Ja an9enäma minnen
frän. Men dansbanan använde3 ocks8 till mycket
t·Ju vi ~-.et· vi av §t hi)qer upp mot 'stora vägen. annat. Där hade logen sin möten och ·31na
Till . . . ~ n3fer l8g Kooperativa, den tredj e livs - t ri vsel kvällar och där visades det bio. Det
medelsafforen. Här huserade Einar Paulsson - kostade 25 öre i inträde. P§ första bän k satt jag
·::;ta··:re- P811e, en p8 mSnga om raden akti v man och på andra bänk Kalle Svärd, grovsmeden.
och bland annat en stor idrottsman. Han var en
ordtnarie spelar i IFK Östersunds A-lag och han Nästa anhalt blir furulund , den andra arbetarvar den drivande kraften till att Stavre lf kunde baracken. Här bodde iJtterligare familjer som
§stad komma ett så pass välspel ande och effektivt hade haft si n försörj ni ng fr §n sSgve r ket men nu
fot bollslag som man hade.
·
mHste ty sig till andra sysselsättmngar. Det var
Eni nar Paulsson och hans hustru Hildegard väl i de flesta fall skoQsarbeten som stod till
11m1Jicks med vår fämll j. Man spelade bridge och buds för dem. Jag förmodar att hyran var
gjorde 11ttl ykter. De tl yttade sS smSni ngom till roi ni mal och undrar om något sSdant som tal om
Frösö n och sedan vi, Inga - Britt och jag, blev h•Jra verkligen förekom .
gifta upp rätthöll vi kontakten med dem. Jag
mi nns att de besökte oss en g§ng när vi bodde på Nedanför Furulund 18g fotboll splanen, den
P.i ngvägen - vSr första familjebostad alltså - befann sig alltså mellan vad jag kallat de två
J us~ rnna v1 en gång skulle fara p§ semester.
arbetarbarackerna. Att byn hade 8stadkomm1t en
E108r Paul sson var ock3S den drivande krattenfotboll splan t1k väl räknas sågverket till for1 :;t11vr~ ilvde! ni nq a1! IOGT. Här brukade han oftatjänst. Det hade ju uppst8tt en befolkningsgrupp
qör8 korta anföra nden med uppfostrande
som hade att fylla sin fritid med i nneh8ll . Och
1 nnehäll.

det gjorde man; Stavre hade tidvis ett
bra fotbollslag.

myc•~et

Sonen Erik var jämnårig med me_i och vi lekte
tillsammans. Hustrun drev på nedre botten cafe
i ett rum som gärnsade till deras stora
fortsätter vi något §t söder ser vi till höger om vardagsrum.
vägen ett litet smS.bruk; var det möjligen
I ett grått tvåningshus inne pS gården bodde på
ursprungllgen ett soldattorp? Och till vänster nedre botten Kalle Svärd, smeden eller snarare
om vägen fl nns ( nåstan) hela skoletablisseman- smedens son. far och son jobbade tillsammans i
get med lärarbostad, föl kskola och mellanskola, smedjan som vi snart kommer fram till. P§
dvs 3:de och 4:de klasserna. Småskolan t11.1ttade övre botten bodde under en tid konstnären Acke
oi::k:3å hit :::ed;:in lärarbostaden b•Jggts vilket
Äsl und. Han skisserade i oändlighet och slängde
3;.:edde under min skoltid. Vi når småskolan när skisserna kri og sig. lisa Sundi n/Charlesworth
vi tl 1Jtta r oss 1äng re fram utefter vägen.
tog hand om dem.
f ol hkollä rare var E. Hj . Elfvi ng, en vithårig Mitt emot huvudbyggnaden l§g ett 18ngt gult
,· ·3~ rn•Ji::ket :3om nu farm~ kvar av håret), fetlagdenv§ni ngshus. Här bodde Backl und efter vad jag
oi:-11domi r1erande person som formodligen skötte minns utan anhöriga och med ett säreget för.3j n tjän:3t väl. Hijo:3 h1JStru, Barbro . var sm§- f1 utet bakom sig. Han hade varit Järnvägsanläg~;kullarari nna. Hon var likaledes förmodligen en gare. När järnvägen n8dde Nedre Bodsjön d1Jkt1g läran nna. I mellanskolan tjänstgjorde öster därom allts8 - fann han trakten sS
Ebba Salander. Hon var från Lule8 och likalede3 tilltalande att han aterkom hit , byggde ett torp
en bra lärare. Under min skoltld gifte hon sig p§ den västra sidan av sjön - Backlundstorpet rned Folke Bjur::.tröm från Lule§ och Maj Ram- där han slog sig ned med si n familj. Nu anvåndes
::hi:im blev hennes e n;~tfare . Hon Vlir dotter tlll torpet som uttl yktsmäl för fami 1jen Sundi n och
kijrkoherden i Bräc:ke Ramström. En IJngre
var familj var även n§gon g§ng inbjuden att
s1~ster tm Ma1. Märta. var min klasskamrat i delta.
real:;;kohrn OGh tilhka iäskamrat. Prästen i
Längre in pS garden i en länga av uthusbyggBräcke hade m§nga barn.
nader lägen liten tlmrad byggnad som jag har
svart att föreställa mig vad en ursprungligen
V1d en •:svta1pväg till väMter 1§1] Kristoffers- använts till. Nu användes den som smaskola,
3003 snickeri_; jag föreställer mig att han drev första och andra klass antsS . och det var här ]aQ
en ganska omfattande rörelse. Här fanns tv8
fick mina första bokliga lärosp§n. När lärar-· ·
barn, en äldre dotter .. SiJlvia, och en med mig bostaden byggts, kunnde småskolan tl ytta
jämn§r1g son, Lennart. Han var helt utan hgr samman med de övriga klasserna vilket även jag
vi lket framgår av skol korten och han var ansedd fick uppleva.
vara ett matematiskt snille. Hur det g§tt för
N§got mer gt norr fanns ytterligare en stor
honom i li vet vet jag inte.
förr8dsb1Jggnad, förmodligen med ladugård och
förrård:~utnJmme för hi:iet: 'höbotten·. Det är att
forbtitter vi åt söder genom vägkröken kommer anta att Dunlc:esgården ocksS en g§ng var en
v1 tm .Jons:;;ons slakteri med b§de slakt- och
bondg§rd tills Sundi n tog över och lade jord:;1t1Jckni ngsresuner och fcirsäl j ni ng. Detta
bruket samman med sin huvudgard och hästtl:iretaq liksom :j§ många andra p§ orten var ett handel . Men 1 södra änden av den här förr§dsfami l jeft:iretag ; hustrun oc:h någon dotter skötte byggnaden fanns en bostads lägenhet. Det är att
affären och husfadern själv med de vuxna
anta att den var avsedd för dräng eller arren::önerna svarade för slakt och styckning. När vi dator. Men n1J bodde Hilda Lundberg, växeltehos oss skulle slakta grisen, var det bara att
lefonisten, här. Vi hade nämligen t]tt telefon i
ri nga .Jon::osons och beställa slakt.
Stavre.; värt nummer var 14 och det var Hilda
L1Jndberg som skötte 'växlingen'.
Nä·3ta •)Srdsetablissement var den så kallade
Från Dunke3g§rden ut mot öster oc h ända fram
tnm ke311§rijen; varfö r den hette s§ vet ja9 inte till Nedre Bodsjtin •Jick en väg, tidvis fcirmod octi är inte ens 3äker på att namnet är korrekt Jigen körbar. I varje fall var den gans•~a 'bred'
I-lär tio•:!de lät"!Sff!i;!f! $Om hetter Bergstrand. Han 1JPP hll Bodarna dit det var cirka tre kilometer.
hu3lrlJ hette Anna. V@ra familjer umgic:ks. De Bodarna m§ste urs~•rnngligen ha varit en fäbod
h::ide tv§ 1föttrar; en som Vlir jämn8rig med mej men nu idkades det sm§bruk här av
och hette Bi rigt. Det berättas att en g8ng Birgit Karlsönerna: gamle gubben Karlsson . Kalle
och jag - vi var väl inte mer än fem, sex 8r
Karlsson, Halt-Kalle kallad p8 grund av det
gamla - :3omnat pS en bänk lutade mot varandra snedvridna benet, och kan3ke framför allt
framfö r elden i kakel ugnen.
dottern Beda, Bodarnas Ros kallad, inte p§ grund
Länsmannen avvecklades tydligen ganska snartav sin skönhet utan snarare pS grund av brist
ort·! •l§rden i nto•}s i :')t;met av skräddare Ahnfeldt därp8. Men det var rekorderli1} folk. Hildi n•J som
med famil j. Ahnfeldt drev sitt skrädderi p8 den ocksa var en son i huset hade tl yttat ut och bodde
övre v§ni ngen med hjälp av de vuxna sönerna. med sin fämi1j i Forsbergsg§rden.

3om när de anlände till Stavre 1932 var två Sr.
v1 landsväi~en mot söder har vi snart Vi tultade tmsammans omknng 1 tr;~dg§rden och
en .:.to1 loge pa vänster hand - hörde
han kunde dS inte säga mycket mer än 'oanan'
fi)n1101jl'•Je.n til1 For~be.rgsg8rden - och strax och samtidigt peka. På gamla dar har han tagit
före loqen Qar en väq St öster. Går vi den.
kontakt med mei; han är läkare - nu
1·:omme.r vi· strax till ett fägt rött hus: ·
förmodligen pensionerad - i Uppsala.
bostad3avdel ni ng i norr och smedja i söder. Här Vi hade en utmärkt trädg8rd med både en
huse rade Svärdarna. Gubben Svärd som var
mindre parkanläggning och ett stort trädgårdsgrovsmed och sonen .Jakob som - med ryggen land. Det blev farfars och min uppgift att hålla
~;kild;Jd t1ll M1ften var ~:r•Jmpllng - var
grusg8ngarna rena fr§n ogräs. Gräsmattorna
3komkare. Skomakeriet var inrättat i det enda slog nSgon av drängarna f r8n Bolagsgården med
tlostadsrummet där man b8de St, lagade mat och lie. Mamma skötte trädgården. Hon var duktig p§
sov. Där hade nog aldrig golvet blivit skurat. det; hon hade väl lärt sig av mormor från
Gubben 5v~rd hade gris och för att inte sonen hennes trädgårdsland p§ Eri ksdal. I hitre änden
skulle åta av köttet, förvarade han det i sängen pS uthusbyggnaden hade vi grishus och där hade
under madrassen. Smeden Svärd fick sina
mamma gris. Hon skötte dem väl och de blev
arbetsuppgifter främst genom skogsdrivningar-'tama' som hundar. Bakom huset fanns ocks8 en
ns; det gallde att hålla 'doningarna' i trim.
brunn där man kunde hrnka upp vattnet med en
·3kogsarbetet ställde hSrda krav pS utrustning- vevanordning. Om jag minns rätt, fick vi vatten
arna och 3let dem hårt. Sonen Kalle som bodde i indraget i huset under den tid v 1 bodde kvar.
I norra ändan av tomten fanns en lekstuga. Den
ett hus pS DunkesgSrden . biträdde fadern i
~;medjan.
var rejält byggt och där fanns ocksfi en liten
YHerligi:ire en bH §t öster l§g ytterligare ett spis som man kunde elda i inmonterad. Här
ri:iH bostadsh1Js. Här bodde Lina och Tilda Modig gjorde Jag mina första lärosp§n på snickar rned dott.ern Inger. Inger var jamnårig med mej. konstens omrSde. Med en liten leksaksverktygTiMa v11r stlckerska och efter vad Jag kan förstå sats tillverkade jag en lekstugumöbel best§ende
kunde hon hyggligt forsi:irja sej pS den verk- av stol , bord och pall.
:3amhe.ten. Hon hade även en äkta man, Per
Bortom skogvaktarbostaden 18g en snickarbod
Modig, men vad han sysslade med kommer jag och en stor jordkällare där v1 kunde förvara
rn!e 1h§g. Han var emellertid stor och stark med våra grönsaker och potatis och f(irmodligen
kraftig mork mustasch.
mycket annat. Potatis fick vi från bolagets
potatisland genom att bitrads v1d upptagningen.
Nasta anhalt bl1 r StenbecksgSrden där vi bodde. PS ängarna bortom den stora logen byggde under
C1en 1illö'.i ro•ja st1J•Jan strax hitom hörde dock
v§r tid Frederic Charlesworth - gift med Lisa
inte hit Har bodde :'.:ltationskarl John Johansson StJndi n - ett stor boningshus. Jag tycks minnas
med hustru Hulda och gammal mor som bodde i att f redric Charlesworth hade varit univers1ett litet rum p§ den övre v§ni ngen. Jag minns tetslektor i Uppsala. De hade en son Erland.
när hon dog. När vi s§g att föntret till hennes
Till StenbecksgSrden hörde en fäbod: Stenr1Jm öppnats, förstod vi vad som skett.
becksbodrana. Den 13g pS vägen/stigen till Nedre
'3tenbecksggrden var en s§dan där stor vit
Bodsjön vi d den del av sjön som l§g p§ motsatt
mangårdsbyggnad so mvar sa karakterist1sk för ände som Backl undstorpet, just vid Gi mSns
byn. Strax bortom lSg en l§ng, röd byggnad som utlopp i sjön. fäboden lSg ungefär mitt p§ vägen
väl ursprungligen var avsedd för en arrendator till sjön. Vi gjorde utflykter till fäboden; det
eller dräng. Nu bodde där skogvaktaren med
finns ett fotografi i mitt fotoalbum fr§n det inre
fämilJ . Bakom en stor stenkulle !Sg en stor
av fäbodstugan där v8r familj sitter och dricker
ladug§rdsb1Jggnad, i viss m§n förfallen men till kaffe. Vem som tog kortet minns jarJ inte; det är
delar 1Jnvänd som ladugård med höskulle. Längre möjligt att det var min morbror Harald. I vSr
bort l§g en stor loge med tröskresurser. Och
villa p8 Högfisvägen hänger p§ väggen vid
mellan de·n a l§g en jättestor vedbod som försäg i ng8ngsdörren en trätavla föreställande
hela bola•J3b)flS•)rtiet med brilnsle.
Stenbecksbodarflil exten ört. Den tavlan har
':i ~ ogvaktarens familj var stor ; rni nst Stta
gjorts av rni n morbror Helge, gift med min
tiarn, sex av dem ti111 hörde tre tvillingpar .
mo:3ter Eva. Deras dotter var Anna-Greta .
'3kogvektare . August Äreng, var en stor karl. En jämnSrig med Ulla. ,Jag har ingen kontakt med
ggng pM 'gamla di:sr' träffade jag äldste sonen
Annö-Greta men förmodligen har Ulla det. P§
'3ven ..Jag tror inte att jag någonsin sett något sS trätavla n har också funnih ett par skidor med
;'Jxel brett När August pensionerades och
stavar, stödda mot väggen, men dem har barnen
tlt,Jttade . blev Carl August Carlsson, som
- de var små - lekt bort. ..hg minns ocbå att p§
•ii:·:.sfonr•Mfl V!Jr ~koiJV;3ktare 1 Tjutvoda, den 1.1ägen till 5tenbe.ck::sbodarna fanns halvvägs en
som blh' huset herre. Hans hustru Emm•J var nerlagd skj utbana.
dotter fr§n P.odli ngsgijrden och de hade sonen Bo
Fnd:;,.~tt,,r·

Nu är cirkeln sluten. Vi har passerat genom hela
byn och ~tervänt till (en av) utggngspunklerna. Ytterligare en kommentar kan göras.
3tavre var nämligen centralort för ett antal
byar : Ammer . Nor, Ri nd, G8sböle .. MälgSsen och
k..:inske även Gn mnäs och dessutom n3gra udda
Qårdar. Det gav bland underlaQ för de tre
~ffärerna i byn. Och det p§vet:kade även andra
forhall anden, exempelvis skolorganisationen J~'J rnrnrr) rnte att det fänns n§gora skolor 1
utb1Jarna - och rekriJteri ngen av fotbollslaget.
r1pt rJ8V underlag för baptistförsamling - man
l1tirJe ege11 3öfilli nrJ::ilokal - od1 IOGT .loge.
M•Jcket har förändrats genom aren. Nu finns
t?:r.empelv1s rnte en ko

~-:··!ar

i n§rJon a1! dessa

b1Jar (utom i Gri mnäs där det lär finnas en
besätt- mng !) . Vad man lever pä - mer än
jordgubbs-odling - vet jag inte. Inte heller vet
jag hur mycket föl k som finns kvar. Ett vet jag
och det är att flera av dem 3om jag växte upp
tllham- mans med, har sökt sig tlll baka för att
vistas i sommarbostaäder , i mSnga fal1 just det
:3tälle dä r de växte upp .

