Finnerödja jordgubbar

Okänd plockerska med Finnerödjas välkända jordgubbar. Foto Arne Sjöstedt.
Enligt gamla ortsbor så växte de allra sötaste och bästa smultronen på Finnerödjas kolbottnar.
Under några sommarveckor, åren runt förra sekelskiftet, plockade traktens barn de röda smultronen som de sedan lade i egentillverkade näverkorgar. Bären sålde de till hugade tågresenärer vid stationen. Barnen sprang längs med tågen och ropade ”Smultron tio öre, smultron tio
öre.” Stinsen Friberg ansåg att det fanns risk för olyckor så han förbjöd så småningom smultronförsäljningen till barnens stora sorg. Några årtionden senare var det åter dags för försäljning av röda bär vid stationsområdet. Nu gällde det jordgubbar och det var inte barn som sålde till passagerare utan bären skickades med järnvägsvagnar under mer affärsmässiga former.
Finnerödja har sedan 1920-talet varit förknippat med jordgubbar. Trots att det sedan slutet på
1990-talet inte längre finns någon verksamhet kvar i samhället, baserad på jordgubbar, tror
många runt om i landet att bären kommer där ifrån – det står ju Finnerödja på kartongerna.
Finnerödja är nu reducerat till ett varumärke inte bara för jordgubbar utan även för en del an-

dra bär. I många av de större livsmedelaffärerna möts man av jätteskyltar där det står ”Finnerödjabär”. Som före detta Finnerödjabo tycker jag att det är både roligt och sorgligt på samma
gång. Roligt för att Finnerödja får lite reklam och sorgligt för att det är så missvisande. Det
var bättre förr.

Jordgubbsodlingarna kommer igång
Under första världskriget började man odla jordgubbar i trakterna runt Skagern, främst inom
Nysunds socken. Som pionjärer räknas bröderna Gottfrid och Gustav Johansson i Däldenäs
som startade sin odling 1917. Bröderna hade haft ett stort hönseri tidigare men eftersom det
var svårt att få tag på foder under kriget fick de tänka om. Trädgårdsmästaren på Skagersholms gård rekommenderade dem att odla jordgubbar. Plantorna köpte de på Västkusten. Till
en början fick de frakta sina bär med häst och vagn till Finnerödja station för vidare transport
till Göteborg. Där tog deras bror Oskar hand om bären och såg till att de blev sålda. Bären såldes även till Skagersholms gård och till Skagersbrunn, som på den tiden var en kuranstalt dit
societeten kom för att vila upp sig. Till Skagersbrunn fraktades bären med båt över Skagern.
Omkring 1920 startade Ernst Pettersson, även han från Däldenäs, sina odlingar och 1949 hade
han 75 000 jordgubbsplantor att ta hand om. Med tiden skulle det komma odlare som hade
över 200 000 plantor på sina marker. Under de första årtiondena gjordes allt arbete för hand
och det var ett riktigt slit att både sätta, rensa och halma runt alla dessa plantor innan det var
dags för skörd och lite lön för mödan. Det gällde att ha en bra rygg och tåliga knän. Förr lär
man ha sagt i Finnerödja att ”det är inte någon konst att odla jordgubbar och inte fordras det
några särskilda förutsättningar heller bara man kan huka sig mycket och länge”. Magda Ström
var en av dem som plockade jordgubbar hos bröderna Johansson under de första åren. Hon
fick 4 öre litern. En sommar tjänade hon 40 kr och för de pengarna handlade hon kläder i
Degerfors.
När Finnerödjaborna såg att det lönade sig med jordgubbsodling var de inte sena att ta efter
folket i Nysund. Både jordmånen och klimatet runt Skagern var mycket väl lämpade för just
jordgubbsodling och skördarna var för det mesta rikliga och av mycket god kvalitet. Odlarna
blev allt fler och ryktet om de fina Finnerödjabären spred sig över landet. Många sökte sig till
Finnerödja från Sveriges alla hörn i hopp om att kunna göra goda förtjänster som uppköpare.
De samlades vid Finnerödja station på morgnarna, för att sinsemellan göra upp om uppköpspriset, innan de hämtade bären hos odlarna. En del av jordgubbarna kördes till Finnerödja
samhälle där de lastades på järnvägsvagnar och en del bär kördes med lastbil direkt från odlarna till olika platser runt om i landet. När Sonjas Konditori öppnade på Tivedsvägen 8 år 1946
träffades uppköparna där i stället under ett par somrar. I mitten på 1940-talet var antalet uppköpare ca 30 stycken.
Jordgubbsodlingarna fick stor betydelse för både den enskilde odlaren och för berörda kommuner. I början på 1930-talet levde mellan 30 - 40 % av befolkningen i Finnerödjatrakten under så knappa omständigheter att de fick fattigvårdsunderstöd, men allteftersom jordgubbarna
gav lön för mödan kunde fler och fler tjäna till sitt eget uppehälle. Det var bra mycket lönsammare att odla jordgubbar än de traditionella grödorna på de små åkerlapparna och det som från
början var en binäring till jordbruket blev för många huvudnäringen. När folk fick det bättre
ställt kunde fattigvårdsunderstödet minska och därmed kommunens utgifter, vilket visade sig
på skattsedeln för den enskilde. I början på 1930-talet tog Finnerödja kommun ut 12 kr per
skattekrona men efter flera skattesänkningar var man nere i 5 kr per skattekrona år 1952.

Det var fullt med uppköpare på stationskajen 1950. Då hade inte Firma Jordgubbar startat
sin verksamhet än. Foto Arne Sjöstedt.

Jordgubbsodling vid Gisselnäs med utsikt över Skagern. Foto Arne Sjöstedt.

De största odlingarna låg på sluttningarna runt Skagern men det blev fler och fler som började
odla jordgubbar även i närheten av Finnerödja samhälle och upp mot Tiveden. Västergården,
granne med Finneröja kyrka, var förmodligen den odling av lite större format som låg närmast
samhället. Där plockade jag själv jordgubbar, hos Karin och Algot Karlsson, under två somrar
i början på 1960-talet. Jag hörde inte till de mer flinka och de sista dagarna på säsongen gick
det riktigt trögt. Från början på 1950-talet och ett par år in på 60-talet odlade mina föräldrar
Gunhild och Arne Sjöstedt jordgubbar i mindre skala. Bären sålde de till Jordgubbsodlarföreningen. I de landen plockade jag mina första litrar men jag tyckte det var betydligt roligare att
få stämpla kartongerna med vårt odlarnummer 185 och att vika kartongerna. Varannan eftermiddag kom en lastbil från föreningen nerkörandes på den lilla grusvägen intill toffelfabriken
och hämtade trälådorna med bär. Om jag inte minns helt fel var det den sura sorten Abundance som mina föräldrar odlade men de odlade också Marocko. De sista åren odlade de även den
nya sorten Sengana. Mina föräldrars odling var förmodligen den som låg närmast Jordgubbsodlarföreningen och sannolikt den minsta.

Arne Sjöstedts medlemsbok i Finnerödja Jordgubbsodlarförening.

Drygt 600 liter jordgubbar levererade mina föräldrar 1951.

Försäljning efter rikssexan - europavägen
I början och slutet på säsongen när det inte fanns tillräckligt med bär att sälja till föreningen
skjutsade pappa ut mig och min lillasyster Inga-Lill till riksvägen där vi sålde till bilisterna.
Vi var sannerligen inte de enda som stod där. Under jordgubbssäsongen var det tätt mellan
försäljarna på sträckan Laxå - Hova. Även en del av de stora odlarna sålde bär utefter vägen
men till skillnad från mig och min syster hade de riktiga stånd. Det var inte helt riskfritt att stå
där efter vägkanten eftersom biltrafiken var tät under sommaren. I början på 1970-talet kunde
man läsa i en tidningsartikel vad polisen ansåg om försäljningen. Där stod bland annat att försäljning av jordgubbar vid vägen egentligen är förbjuden men att både polisen och vägmyndigheterna såg mellan fingrarna. Polisen sa att försäljarna måste iaktta försiktighet och visa
hänsyn gentemot trafiken. Man skulle också ha ett tillstånd för att få sälja och för att få sätta
upp skyltar om försäljning. Det var många som sålde jordgubbar illegalt, förmodligen betydligt fler än de som hade tillstånd. Vid polisens ordningsavdelning i Hallsberg ansåg man att
hälsovårdsmyndigheterna borde ta sig en titt på jordgubbsförsäljningen efter vägarna. ”Det
kan inte vara lämpligt ur hygienisk synpunkt att sälja bär efter vägen”, ansåg de.

Gunn och Inga-Lill Sjöstedt säljer jordgubbar efter rikssexan (nuvarande E 20) år 1961.
Foto Arne Sjöstedt.

En bilist från Västernorrlands län har stannat till för att köpa jordgubbar 1957.
Foto Arne Sjöstedt.

Den här försäljaren har lagt ner lite arbete på sitt försäljningsställe.
Så småningom blev myndigheterna hårdare när det gällde att stå och sälja utefter vägen. Säljarna blev istället hänvisade till några få platser, där bilisterna kunde köra av den hårt trafikerade vägen innan de gjorde sina inköp. En plats fanns vid Borasjön, en mellan Backgården
och Finnerödja och en intill Finnerödja hembygdsgård.

Jordgubbsförsäljning efter dåvarande E3 1971.

Sonja Carlsson i mitten, tidigare ägare till Sonjas Konditori, säljer jordgubbar i närheten av
kyrkan. Till vänster står Ulla från Östansjö. Damen till höger är möjligen en kund.

Jordgubbssorter

I en tidningsnotis från 1940-talet kan man läsa följande: ”Eftersom jordgubbssäsongen börjat
kan det vara skäl att omtala att Fragaria virgina, en av stamfäderna till vår tids jordgubbar, infördes hit från Nordamerika redan för omkring 300 år sedan. De arter vi nu mest ser på torgen
torde ha kommit hit från England i början av 1800-talet”. På Wikipedia kan man läsa att
jordgubben är en hybrid mellan Fragaria Virginiana från Nordamerika och Fragaria Chiloensis från Sydamerika. Hybriden odlades fram i Bretagne, Frankrike på 1740-talet och kom
till Sverige i slutet på 1700-talet. Från början kallades bäret ananassmultron efter det latinska
namnet ”Fragaria ananassa” Ordet jordgubbe finns belagt i svenska språket sedan 1638 och
syftade då på parksmultron. När den moderna jordgubben började ersätta parksmultronet i
odlingar så övertog den också namnet jordgubbe. Ordet gubbe är från början ett dialektalt ord
som betyder ”liten klump”.
Det har odlats många olika jordgubbssorter i Finnerödja under årens lopp. I en tidningsartikel
från 1960 stod följande om Finnerödjaodlarnas favoritsorter:
”Ydun – välfärgad, välformad men ack – ömtålig för regn och långa transporter.
Senga Sengana – ny tysk sort från 1959, fint efterrättsbär med mersmak, tåligt och transportsäkert.
Abundance – är favoriten, Finnerödjas pärla. Finns i många varianter. En äkta abundanceplanta ger små läckert mörkröda bär. Hållbara”.
Abundance bären var ganska sura och lämpade sig bäst till saft och sylt. Andra sorter som odlats mycket i Finnerödjatrakten är Marocko, Zefyr och Korona. 1976 kom smulgubben som
var en korsning mellan jordgubbe och smultron.

Förutom de ovan nämnda sorterna finns även sorten ”tummen upp”. Märkliga saker händer
även i jordgubbslandet som synes.

Kartonger och trälådor
Från början använde man enliters spånkorgar till bären. Det lär ha varit Gottfrid Johansson i
Däldenäs som uppfann den här typen av spånkorgar. Sigfrid Eriksson i Däldenäs konstruerade
en spånhyvel som drevs med hjälp av en motor från en Opel personbil. Med den hyvlade han
till spånen, som odlarna sedan tillverkade korgar av under vintern. Så småningom övergick
man till pappkartonger.

Ett par av de första spånkorgarna som användes till jordgubbarna. Spånkorgarna och hållaren finns på Hembygdsgården i Finnerödja. Foto Lars Karlsson.

Exempel på pappkartonger som Firma Jordgubbar använde.

Exempel på jordgubbskartong från Jordgubbsodlarföreningen.

Den här typen av kartong användes bara om de andra pappkartongerna tog slut. Kartongen
var inte plastad invändigt så den höll sämre vid regnväder.

För att kunna frakta iväg kartongerna behövdes trälådor att lasta dem i. Runt om i Finnerödjabygden spikades det trälådor i både större och mindre skala. Några som tillverkade lådor var
bröderna Axelsson. De tillverkade trälådor till jordgubbsodlareföreningen vid sitt sågverk i
Hallebäcken. En annan större tillverkare var taxiägare Yngve Andersson. Han började i liten
skala hemma på tomten vid Mobäcksvägen i början på 1950-talet. Verksamheten växte och
till slut tyckte kommungubbarna att det mer liknande en industri så de sa åt honom att flytta
till industriområdet. I slutet på 1961 stod den nya lådfabriken färdig och den sysselsatte fem
man. Yngve tillverkade lådor för både jordgubbar och lingon och sålde lådorna till AB Jordgubbar. En av de mindre tillverkarna var Oskar Trogen i Lindesnäs. Han hade lådspikning
som en bisyssla till sitt lilla lantbruk. Han startade tillverkningen 1951 och första året spikade
han ihop 2000 lådor. Han fick 1.20 per låda. På 1970-talet fick trälådorna konkurrens av de
mycket lättare frigoltlådorna.

Exempel på en trälåda för jordgubbarna. Denna finns på Hembygdsgården. Foto Lars Karlsson.

På kortsidorna står det att den tillhörde Jordgubbsodlarföreningen i Finnerödja.
Foto Lars Karlsson.

Lådtillverkning i Hallebäcken 1964.

Finnerödja Jordgubbsodlarförening
I mitten på 1940-talet började missnöjet växa bland odlarna och man ansåg att något måste
göras åt de godtyckliga prissättningarna på bären. Jordgubbsodlarna var helt i händerna på
uppköparna. Anton Karlsson i Fallet utanför Åtorp var pådrivande när det gällde att starta en
förening som skulle ta tillvara odlarnas intressen. Till en början var han tämligen ensam om
att tro på idén och det fanns många motståndare till en förening. I december 1946 kallades
odlarna till ett möte i NTO-lokalen i Finnerödja för att diskutera bildandet av en jordgubbsodlarförening. För inbjudan stod Frukt & Trädgårdscentralen i Skövde och ett 75-tal personer
hade hörsammat kallelsen. Som sakkunniga vid mötet deltog disponent Sjöman från Bergsjö
jordgubbsodlarförening och några bärgrossister från Stockholm och Göteborg. Intresset för att
bilda en förening hade nu vuxit sig stort och ett 50-tal odlare anmälde sitt intresse för medlemskap redan samma kväll.
Finnerödja jordgubbsodlarförening bildades den 30 december 1946 som en ekonomisk förening och ett konstituerande sammanträde hölls i Långåsens missionshus. Till styrelsen föreslogs Rikard Johansson, Herrgårdsfallet, R. Karlsson, Torpstället och Valfrid Olsson, Nybygget som representanter för odlarna i Finnerödja. Till representanter för Nysund föreslogs Anton Karlsson, Fallet, Georg Jansson, Långåsen, Gustaf Eriksson, Däldenäs och Gunnar Skagersten, Gränsås. Redan vid bildandet anslöt sig nära 150 odlare. Enligt stadgarna fick medlemmarna bara sälja sina bär genom den egna föreningen.

De första paragraferna i föreningens stadgar.

Föreningens förste ordförande blev Anton Carlsson från Fallet. Han var under många år en
drivande kraft inom föreingen och hans tidigare föreningsvana inom bland annat mejerislakteri- och skogsägarföreningar var till stor hjälp för det var en tung börda som lades på
hans axlar. Efter 13 år som ordförande tyckte han det räckte och avsade sig ordförandeskapet
1960. Vid sin avgång fick han, som förste man inom jordgubbsnäringen, motta Hushållningssällskapets guldmedalj för förtjänstfullt arbete.

Inträdesansökan till Jordgubbsodlarföreningen.
Föreningens första uppgift var att få till bättre villkor för odlarna. Man ville få bort uppköparna som tog en stor del av odlarnas förtjänster och istället få sälja bären på egen hand. Före
föreningens tillkomst kunde odlarna få 25 - 35 öre per liter medan bären såldes för 1:50 – 2 kr
på torgen i städerna. Uppköparna gav inte upp så lätt utan åkte runt till odlarna och erbjöd ett
högre pris än vad odlarna skulle få om de anslöt sig till föreningen, men det betet var det inte
många som nappade på. Uppköparna försvann efterhand från Finnerödjatrakten och föreningen kunde börja teckna egna kontrakt på leveranser till olika firmor. Redan första året som

föreningen verkade blev priserna mer stabila för odlarna och efterhand stärktes odlarnas ekonomiska ställning. Vid årsmötet i början på 1948 redogjordes för föreningens första verksamhetsår. Man hade sålt 220 000 liter bär och odlarna fick i genomsnitt 80 öre litern. Antalet
medlemmar var nu uppe i 145. Året därpå hade antalet medlemmar ökat till 200 och man sålde 470 000 liter jordgubbar. Med andra ord mer än fördubblades antalet sålda litrar på ett år
och ökningen bara fortsatte. År 1951 var antalet medlemmar ca 250 och de levererade sammanlagt 1,2 miljoner liter bär. 75 odlare stod fortfarande utanför föreningen.
Förutom jordgubbar sålde föreningen även nya jordgubbsplantor. Våren 1949 fanns det
700 000 plantor till salu och det mesta gick till Skåne, Halland och Blekinge. I början på
1950-talet förlade Statens Trädgårdsförsöksanstalt i Alnarp sina försöksodlingar av tio nya
jordgubbssorter till Anton Carlssons gård i Fallet utanför Åtorp. Bland annat testade man en
sort som enligt vissa Stockholmstidningar skulle smaka banan och därför kallades banangubbe. På en journalists fråga svarade Anton Carlsson att han själv tyckte de stora saftiga bären
mest smakade jordgubbe och ingenting annat.

Kotthuset
När föreningen var bildad gällde det att hitta en lämplig lokal för verksamheten. Första året
1947 fick man låna ett rum hos Anders Bjering i Gatan där föreningen kunde ha sitt kontor.
En provisorisk telefonledning drogs upp från samhället. Ledningarna hängde löst på stolparna
eftersom det bara var en tillfällig lösning. Jordgubbarna lastades på järnvägsvagnarna vid någon av lastkajerna, vet inte vilken. Året därpå fick man hyra Kotthuset på Kronkajen av Domänverket. Kontraktet var på fem år. Nu fick man hela verksamheten samlad på en plats eftersom jordgubbarna kunde skickas från Kronkajen. Kotthuset var från början en fröklängningsanstalt där man utvann frön från tall- och grankottar. Huset byggdes 1906 och revs i slutet på
1960-talet.

1948 flyttade föreningen hela sin verksamhet till Kotthuset. Foto Allan Vörde.

Martin Persson anställdes som försäljningschef och han hade bråda dagar under jordgubbssäsongen. Han hade ansvar för att föreningens sju lastbilar kom ut till alla odlare men han skulle
också vara med och ta emot lastbilar och privatbilar som kom från andra upptagningsområden. En annan uppgift för honom var att meddela SJ hur många extra lok och godsvagnar som
behövdes för de dagliga jordgubbstransporterna till olika delar av landet. Den brådaste tiden
var eftermiddagar och kvällar. Då skulle de åtta anställda lasta de nyplockade bären på järnvägsvagnar och långtradare. Det hände att det kom lastbilar även nattetid för att lasta och lossa och då gällde det att det fanns personal på plats. För att personalen skulle få chans till lite
sömn mellan arbetspassen hade man ställt in två tältsängar på kontoret i Kotthuset.
På förmiddagarna var tempot lite lugnare och då hann man med reparationer av lådor och annat som behövde ses över eller också ägnade man sig åt pulpning. En del firmor ville ha de
jordgubbar som inte klassades som prima levererade i tunnor där bären varvades med borsyrat
natrium. Det var det som kallades pulpning. Ett av de första åren använde man sig även av en
annan metod, man hällde saltsyra över jordgubbarna. Jo, du läste alldeles rätt, det var saltsyra.
Bären blev helt vita av den behandlingen men återfick den röda färgen vid kokning till saft
eller sylt. Saltsyran höll bären färska längre än borsyrat natrium men frågan är hur hälsosamt
det var. Metoden användes bara något år.

Föreningen bygger nytt

Jordgubbsodlarföreningen byggde nytt efter Mobäcksvägen.
Allteftersom verksamheten växte behövdes större och mer ändamålsenliga lokaler och föreningen ansökte hos fullmäktige om att få köpa en tomt i samhället. I april 1950 beviljades köpet av en 2 450 kvm stor tomt mellan järnvägen och Mobäcksvägen för 1 kr/kvm. Valfrid Olsson, som varit med och bildat föreningen, var en drivande kraft vid nybygget och han lycka-

des förhandla fram bra pris på både material och arbetskraft. Byggnaden stod klar till jordgubbssäsongen 1951 och innehöll en 770 kvm stor sorterings- och lagringshall för jordgubbar
och tre expeditioner. På övervåningen fanns det två sovrum som personalen kunde använda.
Under byggnaden fanns en hel källarvåning som skulle komma att få en hel del olika
användningsområden under årens lopp. I februari 1953 anhöll föreningen, hos fullmäktige,
om att få köpa en bit av en tomt intill den egna eftersom de behövde mer utrymme. Av någon
anledning kunde eller ville inte kommunen sälja markbiten utan föreningen fick i stället arrendera området under 10 år för 25 kr per år.

En av föreningens lastbilar har anlänt för lossning.

Djupfrysning
I samband med bildandet av jordgubbsodlarföreningen väcktes en fråga om att starta en konserveringsfabrik för jordgubbar i Finnerödja. Hakonbolaget fick i uppdrag att undersöka om
förslaget var realiserbart. Resultatet blev inte en konserveringsfabrik utan ett fryshus. Jag har
pratat med flera personer men ingen har något minne av detta fryshus så det är oklart var det
låg. Enligt en tidningsartikel drevs fryshuset i Konsums och Björnekullas regi. När jordgubbsodlarföreningens nya lokal stod färdig 1951 hyrde Björnekulla källarvåningen av föreningen.
Var de höll hus innan dess finns ingen uppgift om. Som mest arbetade ett 60-tal flinka damer
och någon enstaka herre där. Bären kom i sina kartonger på ett löpande band och damerna vid
bandet snoppade, sorterade, vägde, eftersynade, lade i fryskartonger och hällde på sockerlag
innan bären frystes ner till – 18 grader. Därefter fraktades bären med frysbil till Helsingborg.

Frysbilen som körde frysta bär från Finnerödja till Helsingborg. Foto Arne Sjöstedt.

Denna lilla notis kunde man läsa i Expressen den 18 juli 1951.

Jordgubbssnoppargänget i början på 1950-talet. Längst fram, tvåa från höger, sitter min
mormor Elin Andersson.

Jordgubbssnoppare omkring 1960. Det var många minderåriga barn som arbetade den sommaren. Flickan längst ner till höger, Ann Eriksson, berättade att hon tjänade 50 kr den sommaren. Mycket pengar på den tiden för ett barn men var det tillåtet med barnarbete då?

1952 inleddes en ny epok i svensk infrysning när Thermotåget lanserades. Thermotåget byggdes i samarbete mellan Helsingborgs Fryshus AB och SJ och bestod dels av en maskinvagn,
som levererade kylan, dels av två frysvagnar. Kostnaden för tåget var omkring en halv miljon
kronor men SJ ansåg att det var väl använda pengar. Debuten för tåget skedde i Finnerödja i
juli 1952. På plats var SJ:s generaldirektör Erik Upmark som fick en demonstration av tågets
finesser av direktören för Helsingborgs fryshus Tore Lauritzson. I en tidningsartikel dagen
efter kunde man läsa att ”när en frysvagn lastats med bär kopplades den ihop med maskinvagnen och en arktisk storm med en lufttemperatur på – 35 grader släpptes lös i den väl
isolerade frysvagnen”. På ett dygn kunde man frysa ner 10 ton bär. När nedfrysningen var klar
kopplades frysvagnen ifrån maskinvagnen och på ett vanligt tåg i stället för vidare transport
till fryshuset i Helsingborg. I tak och väggar fanns köldackumulerande plattor som gjorde att
kylan kunde behållas utan att vagnen var kopplad till maskinvagnen under färd. Under tiden
som den ena vagnen åkte Finnerödja – Helsingborg tur och retur lastades den andra vagnen.
På så sätt fanns det alltid en frysvagn på väg.
När jordgubbssäsongen var över flyttades Thermotåget till någon annan del av Sverige för infrysning av andra produkter. Det kunde vara andra bär, grönsaker eller fisk för att ta några
exempel. De ljusblå vagnarna med texten Thermotransport i stora bokstäver på sidorna var en
vanlig syn vid Finnerödja station under två somrar, därefter upphörde verksamheten. En bidragande orsak till nedläggningen var sannolikt att det blev ett par dåliga jordgubbsår och att
bären inte räckte till för både frysindustrin och för direktkonsumtion. Från 1954 återgick man
till frysbussar istället.

Thermotåget vid Finnerödja station. Foto Arne Sjöstedt.

En annons från 1952.

År 1953 anordnades, förutom de vanliga jordgubbslägren, även ett snoppningsläger. Det var
ca 30 utländska studentskor och några svenska som snoppade jordgubbar under några sommarveckor. Bären frös man sedan in. Sveriges förenade studentkårer stod för lägret och flickorna var inkvarterade i två skolor i Finnerödjas närhet. De utländska flickorna kom från
många olika länder och en del hade bristfälliga eller inga kunskaper alls i engelska så det blev
en del språkförbistringar, men med teckenspråk gick det mesta att lösa.

På snoppningslägret 1953 arbetade några flickor från Frankrike som trodde de skulle få uppleva fjällvärlden på lägret. Det är det som rubriken syftar på.

På snoppningslägret 1953 deltog några kvinnor från Kina. Foto Arne Sjöstedt.

Ny exportvara från föreningen? Foto Arne Sjöstedt.

Hyresgäster hos Jordgubbsodlarföreningen
Under några vintrar hade föreningen en del hyresgäster som inte hade något med jordgubbar
att göra. Vintern 1952 - 53 höll firma Johansson & Grevberg till i lokalerna. Hos dem kunde
man beställa barn- och damkläder. Efter jordgubbssäsongen 1954 fick föreningen en annan
hyresgäst. Det var Finbo stoppmöbler som startade sin verksamhet där i väntan på att den nya
fabriken på industriområdet skulle stå klar. Finbo fick hyra lokalerna på villkor att de var ute
ur huset innan nästa jordgubbssäsong startade.

Annons från 1952.

Exempel på en slutlikvid

Meddelande till odlarna 1951.

Jordgubbsodlarföreningens fortsatta verksamhet

Jordgubbsodlarföreningen 1964. Foto Arne Sjöstedt.

Jordgubbsodlarföreningens lastkaj. Taket kom till 1961.

Mängder med lådor väntar på att bli lastade.
Sommaren 1959 var en av de varmaste och torraste på mycket länge så odlarna kastades mellan hopp och förtvivlan. Skörden såg först ut att bli rekordstor men sedan verkade mycket torka bort om man inte hade en bra bevattningsanläggning vill säga. Slutresultatet för jordgubbsodlarföreningen, blev något förvånande, ett nytt rekord med drygt 1 780 000 levererade litrar.
1961 slogs ett nytt dagsrekord då man levererade 110 000 liter på en och samma dag. Den dagen fick personalen som lossade och lastade alla lådorna slita hårt. Några år senare skulle båda rekorden komma att slås. 1967 levererades 2,8 miljoner liter bär från Jordgubbsodlarföreningen och dagsrekordet låg på 198 000 liter. För att hålla fraktkostnaderna nere skickades det
mesta till grossister. 1961 byggde föreningen ett tak över sin lastkaj för att både bär och personal skulle slippa bli blöta under regniga dagar. En klar arbetsplatsförbättring. Samma år
öppnade föreningen en filial i Skövde.
I årsberättelsen för 1962 kan man läsa att antalet medlemmar var 431. Ordföranden hette Gunnar Skagersten från Krigsmansbol och föreståndare för föreningen var köpman Karl-Erik
Weststrand från Kristinehamn. Drygt 1 750 000 liter bär levererades till ett försäljningsvärde
av drygt 2 350 000 kr. I årsberättelsen kan man också läsa föreståndare Weststrands sammanfattning av jordgubbsåret där han nämner stugmötena som hade hållits under vintern och vå-

ren. Han skriver ”vi presenterade den kommande säsongens stora nyheter dagsprisavräkning,
nytt klassningssystem, premien samt övergång till mindre bilar för intransporterna”. Odlarna
var i stort sett positiva till dessa nyheter. Han skriver även att försäljningssidan i föreningen
anser det absolut nödvändigt att bärsorten Ydun försvinner från odlingarna till förmån för
Sengana, Abundance och Talisman. De senare är mer transportsäkra och frysdugliga sorter.
Under årsmötet framkom att styrelsen var missnöjd med att en del odlare inte var lojala mot
föreningen utan sålde bär bredvid. Enligt stadgarna fick inte medlemmarna sälja sina bär
annat än genom föreningen, utan föreningens medgivande. I januari 1963 skickade styrelsen
ut ett meddelande till alla medlemmar där man påtalade vad som gällde. Enligt § 8 kunde
medlem som frångick leveransplikten bli skadeståndsskyldig gentemot föreningen.

Brev till föreningens medlemmar 1963.

Lastning av jordgubbar vid föreningens lastbrygga 1964. Foto Arne Sjöstedt.
I mitten på 1960-talet blev konkurrensen allt hårdare från både utlandet och Sydsverige. Vid
årsmötet 1968 blev det en livlig debatt om föreningen verkligen skulle förmedla bär från
Skåne vilket hade skett året innan. Ordförande Skagersten och försäljningschef Weststrand
förklarade att det var nödvändigt om man ville behålla kunderna. ”Vi förmedlar bär från
Skåne, som mognar tidigare, tills Finnerödjas egna bär är färdiga. Det finns många stora
aktörer på marknaden som vill åt föreningens andelar och vi skulle inte klara oss utan
skånebären”, sa de båda herrarna. 1968 uppgick medlemsantalet till 410. Vid starten drygt
tjugo år tidigare var de flesta medlemmarna hemmahörande i Finnerödja och Nysund men nu
var de spridda över ett betydligt större område.
Gunnel Svanmark arbetade som kanslist på Jordgubbsodlarföreningen under åren 1966 1975. Hon berättar att det var heltid under sommaren och arbete 4 dagar i veckan under
vinterhalvåret. Under vintern skulle arbetet för de 25 försäljningskontoren planläggas. När
Gunnel Svanmark slutade efterträddes hon av Dick Kindberg.
1974 hade föreningen 25 försäljningskontor spridda över hela landet. Det är oklart när de första kontoren öppnades men det var troligtvis ganska tidigt. Vitsen med försäljningskontor var
att få bort själva försäljningen från Finnerödja. Nedan finns två informationsblad som satts
ihop av Kjell Abrahamsson. De var avsedda för att sprida kortfattad och lättläst information
om företaget. Informationsbladen användes bland annat vid förhandlingar med ICA, KF och
Dagab. De delades också ut vid butiksbesök och vid odlarträffar.

Informationsblad sammanställt av Kjell Abrahamsson.

Informationsblad sammanställt av Kjell Abrahamsson.

Potatis som komplement
1951 väckte försäljningschefen Karl-Erik Enocsson tanken på att potatis kunde vara ett bra
komplement till jordgubbsodlingen. Jordgubbarna är mycket väderberoende och vissa år slår
skörden fel med kännbara förluster för odlarna. Det är alltid bra att ha flera ben att stå på och
dessutom passar potatis bra att odla växelvis med jordgubbar menade Enocsson. Året därpå
startade två försöksodlingar i Grannäs och Långåsen i Nysunds socken för att se vilka sorter
som lämpade sig bäst. Man kom fram till att den medeltidiga sorten Ewergood, eller ädelgod
som man också sa, var den man skulle satsa på. Det dröjde till 1960 innan man var redo att
starta odlingar i större skala. Ett mindre parti på 8 000 kg hade dock skördats och sålts året
innan. 1960 odlades det potatis på ca 50 tunnland. Jordgubbsodlarföreningen stod för både
distribution av sättpotatis och hämtning av den nyupptagna potatisen på sensommaren. All
potatis skickades till Stockholm. Första året konsumentförpackades potatisen i Finnerödja
men året därpå skickades hela potatisskörden med långtradare upp till huvudstaden där
maskiner tog över packeteringen. Det var ett hundratal jordgubbsodlare som kompletterade
med potatis redan från starten. 1962 såldes potatis för drygt 90 000 kr genom föreningens
försorg.

Meddelande till de som deltog i försöksodlingen 1952.

Firma Jordgubbar
”Jordgubbskungen” David Eriksson
Den stora profilen inom jordgubbsnäringen i Finnerödja var David Eriksson. Han föddes 1898
på gården Sandbäcken vid Skagern. Eftersom fadern dog när David var liten och de övriga syskonen var flickor föll det på Davids lott att ta över skötseln av gården i ganska unga år. Fadern hade varit slaktare och David fortsatte i hans fotspår men det tunga arbetet slet på kroppen och inte minst på ryggen så den sysslan fick han överge så småningom. David Eriksson
var bekant med jordgubbsodlare i trakten och såg att dessa sålde till kringresande uppköpare.
1930 köpte David en bil och började själv köpa upp jordgubbar. Året därpå startade han sin
egen jordgubbsodling. De första åren var odlingen ganska blygsam men under 1940-talet tog
det ordentlig fart. År 1951 köpte David Eriksson en byggnad mitt emot Finnerödja station och
startade Firma Jordgubbar tillsammans med Allan Karlsson från Åtorp och Gunnar Dafgård
från Lidköping. Huset var byggt i slutet på 1940-talet och David köpte det av en man från
Skövde som drev Fruktbolaget. Fruktbolaget hade under några år köpt upp jordgubbar på
sommaren och äpplen på hösten i Finnerödjatrakten.
Firma Jordgubbar köpte upp jordgubbar från området runt Skagern men även från odlingar
runt Töreboda och Fredsberg. Så småningom utökades upptagningsområdet. 1954 sålde Firma
Jordgubbar drygt en halv miljon liter jordgubbar. Det mesta skickades med järnväg men under
några år på 1950-talet skickades ca 12 000 liter per dag med en kylbuss till Findus i Helsingborg. Gunnar Dafgård deltog inte i den dagliga verksamheten men åkte upp till Finnerödja då
och då. Ibland kom han ståndsmässigt med helikopter som landade på Backens gärde efter vägen mot Skagersholm.

Full rusch hos Firma Jordgubbar 1955.

Paus i jordgubbslastandet. Mannen i slips är Gunnar Dafgård. Foto Arne Sjöstedt.

Jordgubbar lastas ombord på en kylbuss för transport till Findus i Helsingborg.
Foto Arne Sjöstedt.

Några av firmans lastbilar väntar på nya uppdrag.

Ännu en godsvagn färdiglastad med jordgubbar. Mannen med keps till vänster är Arne Sjöstedt. Foto Arne Sjöstedt.

Både last- och personbilar kom med bär till stationskajen.

Under några sommarveckor var det verkligen full fart på kajen utanför Firma Jordgubbars lokaler. Lastbilar och personbilar kom med bär i en aldrig sinande ström. Hela samhället levde
upp dessa veckor. Jordgubbsodlarföreningen hade visserligen en större omsättning, men deras
verksamhet låg i utkanten av samhället, så den märktes inte lika mycket. Eftersom David
Eriksson var både odlare och uppköpare fick han under 1940-talet epitetet ”Jordgubbskungen”
och den titeln fick han behålla livet ut. Han tyckte om att stå i rampljuset så han var säkert
nöjd med att vara Finnerödjas jordgubbskung. Firma Jordgubbar gick bra och omsättningen
ökade vartefter. Under 1956 sålde man jordgubbar och lingon för 1,5 miljoner kronor.
Gunnel Svanmark som arbetade på Firma Jordgubbar åren 1956 – 1965 berättade för mig att
David hade kontoret mer eller mindre på fickan. Det var ett helt annat upplägg än på Jordgubbsodlarföreningen. David Eriksson hade ett otroligt sifferminne. Han kom in till Gunnel
och rabblade upp alla nummer på godsvagnarna som lastats med bär och det var bara för henne att notera ner numren. Firma Jordgubbar sålde sina bär till Stockholmsområdet och längre
uppåt landet, aldrig söderut, under Gunnel Svanmarks tid på firman.

Gammal skylt.

1962 ändrades namnet till AB Jordgubbar.
1966 började man på försök transportera bär med flyg från Laxå och Örebro flygplatser. På
flygplatsen i Laxå kunde bara små plan landa, vilket innebar att de bara kunde lasta 800 – 900
liter per plan. Det gick inte att få lönsamhet på så små mängder så den flygplatsen övergav
man ganska snart. David Eriksson ansåg att kvalité lönade sig och att Finnerödjas bär låg i
framkant. I en tidningsintervju sa Eriksson: ”Lägg märke till en detalj på Finnerödjabären – de
är aldrig jordiga. Våra odlare halmar ordentligt kring plantorna, något som man alldeles
tydligt inte är så noga med på andra håll”. David Eriksson och hans kompanjoner importerade
aldrig utländska jordgubbar. De sålde heller aldrig bär från odlarna i södra Sverige.

Instruktioner till jordgubbsodlarna 1961.

Firma Jordgubbars lastbilar kördes ofta av unga män, en del med nytagna körkort. En av dessa
förare, som körde i mitten av 60-talet, berättade för mig att han började dagen med att hämta
bär hos odlarna. Bären körde han sedan till Firma Jordgubbar i Finnerödja. När arbetspasset
var slut gick han hem och åt för att sedan återvända till lastkajen för nästa arbetspass. Han satte sig i en ny lastbil med destination Stockholm - Uppsala – Gävle där han skulle leverera de
jordgubbar som fanns på flaket. När lastbilen var tom återvände han till Finnerödja och var
hemma tidigt på morgonen nästa dag. Det var inte tal om att få sova en stund innan hemfärden. Efter frukost och i bästa fall ett par timmars sömn var det dags för ytterligare pass, reglerad arbetstid existerade inte. Det hände vid något tillfälle att en förare somnade vid ratten och
körde i diket. Den jag pratade med klarade sig dock undan olyckor även om det var nära vid
ett tillfälle.

”Jordgubbskungen” David Eriksson och Allan Karlsson 1971.

Kjell Andersson står på flaket och tar emot frigolitlådor med jordgubbar från Olle och Jarl
Bergman i Sandbäcken 1974. Trälådorna hade fått konkurens.

I en tidningsartikel från 1968 i samband med David Erikssons 70-årsdag berättade han att han
1938 hade kört med lastbil till Stockholm för att sälja sina jordgubbar. Där fick han 55 öre per
liter mot de 25 – 40 öre han skulle fått i Finnerödja. På 1930-talet åkte han till de närbelägna
städerna Karlskoga, Karlstad och Kristinehamn för att sälja sina bär på torgen. Det kunde ta
en hel dag att sälja 300 liter. Jordgubbskungen David arbetade tills han var 73 år. 1971 överlät
han rörelsen till parhästen Allan Karlsson. Davids dotter Barbro och mågen Olle Bergman
hade tidigare tagit över gården i Sandbäcken och utökat odlingarna till 12 tunnland med
sammanlagt 200 000 jordgubbsplantor. Förutom att sköta sitt jordgubbsimperium hann David
även med att vara aktiv både inom det kommunala och i kyrkofullmäktige. Han hade även
uppdrag inom Handelsbanken och i Finnerödjas elektriska förening. David Eriksson avled i
januari 1978.

Lingon som komplement
De tre ägarna till Firma Jordgubbar startade ytterligare ett företag – Lingonexporten. 1954 hade det nya företaget en mycket blygsam omsättning men två år senare kunde de leverera 500
ton lingon. Leveranserna gick i första hand till Tyskland men även Danmark, Norge och de
svenska bärindustrierna fick sin beskärda del. Det blev som regel bara ett par veckor med lite
lugnare tempo för ägarna, efter avslutad jordgubbssäsong, innan det var dags för lingonen.
Under dessa lugna veckor ställde man upp de 11 rensningsmaskinerna. 1961 byggde man till
en maskinhall och fick nu plats med sammanlagt 14 rensningsmaskiner. Bären kom huvudsakligen från Dalarna, Värmland, Närke och givetvis från trakterna runt Finnerödja och Tived.
Från Dalarna fraktades lingonen med järnväg. Från övriga områden kom bären med lastbil.
Firman hade även egna lastbilar, stationerade i Finnerödja, som körde runt i närområdet och
köpte upp lingon. I slutet på 1950- och början på 60-talet fick plockarna ca 70 öre per kg
orensade lingon.

Firma Jordgubbar efter utbyggnaden 1961.

I renseriet skedde först en automatisk rensning med hjälp av fläktar. Där fick man bort löv och
annat lättare skräp som följt med från skogen. Därefter fortsatte bären på ett rullband fram till
rensarna, två vid varje maskin. Kapaciteten under de första åren var ca 25 ton per dygn och de
dagar det kom mycket bär arbetade man i tvåskift där första skiftet började kl. 7 och det andra
slutade vid ettiden på natten. Under varje skift arbetade ca 40 personer. Förutom de som satt
vid rensningsmaskinerna behövdes det folk som fyllde på med orensade bär, tog reda på de
färdigrensade bären och ytterligare några som arbetade ute på kajen med lastning och lossning. De färdigrensade bären lades antingen i tysktillverkade spånkorgar som rymde 15 kg bär
vardera eller i trälådor. Lingonen lastades sedan på järnvägsvagnar för vidare transport till
bland annat Tyskland. Bären i spånkorgarna såldes direkt till tyska husmödrar medan bären i
trälådorna gick till bärindustrin. Vid lastkajen var det inte ovanligt att det stod godsvagnar
med beteckningen Deutsche Bundesbahn. I slutet på säsongen var bären blötare och det inverkade menligt på hållbarheten. Dessa bär lades i stora träfat som rymde 600 kg per styck och
förvarades så under hela vintern. Det var ingen risk att bären skulle ruttna eftersom de hade
förmåga att producera syre. Denna process kallades för pulpning.
I september 1972 fick AB Jordgubbar finbesök då jordbruksminister Ingemund Bengtsson
besökte lingonrenseriet.

David Eriksson kontrollerar kvaliteten på inkomna lingon 1964.

Lingonrenseriet i full gång.

De färdigrensade lingonen vägs innan de lastas på järnvägsvagnar.

David Eriksson och Allan Karlsson med de färdigpackade spånkorgarna.

Allan Karlsson redo att skicka iväg rensade lingon.

Epoken Firma Jordgubbar tar slut
Våren 1978 sålde Allan Karlsson sitt företag AB Jordgubbar till Jordgubbsodlarföreningen.
Kvar blev handeln med lingon och blåbär. Året därpå flyttades den sistnämnda verksamheten
till Åtorp och en drygt 25-årig verksamhet på Stationskajen tog slut.

Svenska bär
En statistiker räknade en gång ut att det fordrades 50 arbetstimmar per hektar havreåker från
sådd till skörd medan det gick åt 1500 arbetstimmar för ett jordgubbsland på motsvarande yta.
Man blev inte miljonär på att odla jordgubbar och för att få en bra lönsamhet ansågs det att
det fordrades ett samgående mellan odlare i hela landet. 1960 bildades ett konsortium med
bärodlare från Finnerödja, Bergsjö, Öland och Gotland under namnet Svenska Bär. Ca 75 %
av samtliga odlare i landet anslöt sig från starten och för att finansera verksamheten avstod
varje medlem ett halvt öre per plockad liter.

Hushållningssällskapets inbjudan till presskonferens i Finnerödja 1960.

Svenska Bärs uppdrag var att under tre år föra en kampanj för den svenska jordgubben och
göra den till en nationalgubbe. Kampanjen skulle riktas mot både odlare, handlare och konsumenter. I juli 1960 arrangerade Svenska bär jordgubbens dag i Finnerödja. Ett stort pressuppbåd fick följa jordgubbens väg från jordgubbsland till konsument. Olika experter informerade om allt från plockningsteknik, transporter och jordgubbens betydelse för de svenska
småbruken. En av experterna var trafikinspektör Hans Blomberg som höll sitt anförande, om
SJ:s roll i transportkedjan, från ett lok vid Finnerödja station.

Bilaga till inbjudan på föregående sida.

Finnerödja Bär AB
Våren 1978 köpte Jordgubbsodlarföreningen upp AB Jordgubbar (Firma Jordgubbar) för att
bättre kunna stå upp mot konkurrensen från Sydsverige och utlandet. De kommande två åren
blev dock problemfyllda. Första året blev det ett kraftigt prisfall eftersom Finnerödjabären
mognade väldigt snabbt och det andra året fick man avsättningssvårigheter eftersom bären
mognade ungefär samtidigt i hela landet. Till det kom kraftigt stigande omkostnader vilket
gjorde att odlarna inte fick täckning för sina kostnader. Hösten 1980 gjordes en snabbutredning vad gällde jordgubbsförsäljning och distribution. Resultatet av den ledde till att Jordgubbsodlarföreningen begärdes i konkurs i februari 1981 efter nästan 35 års verksamhet. Ett
nytt bolag, som ägdes gemensamt av odlare och försäljare, bildades under namnet Finnerödja
Bär AB. Styrelsen bestod av sju personer med representanter för båda parter och till VD utsågs Lars-Göran Karlsson. Bolaget gav ut aktier som man kunde teckna sig för. Alla var medvetna om att man behövde se över alla typer av kostnader för att kunna bli ett konkurrenskraftigt bolag. En av de viktigaste förändringarna blev att odlarna själva fick frakta sina bär
till en av tre uppsamlingsplatser så kallad ”byalastning”. Där hämtade bolagets chaufförer
jordgubbarna. På det sättet behövdes inte lika många chaufförer som förut. En annan förändring var att man själva skulle sköta försäljningsförberedelserna i stället för att låta försäljningskontoren sköta den detaljen. Till marknadschef utsågs Karl-Erik Weststrand.

VD för Finnerödja Bär Lars Göran Karlsson. Foto Kjell Abrahamsson.

Finnerödja Bär AB:s aktiebrev. Tillhör Kjell Abrahamsson.

Marknadschef Karl-Erik Weststrand, hans fru Inga-Britt och Rainer Östensson arbetade på
Finnerödja Bär i slutet på 1970-talet.

Birger, vid lådorna, var en skicklig jordgubbsklassare. Foto Kjell Abrahamsson.

En glad kille hanterar jordgubbslådor från Finnerödja Bär. Foto Kjell Abrahamsson.

Kjell Abrahamsson till höger lastar jordgubbar tillsammans med okänd arbetskamrat.
Foto Kjell Abrahamsson.

Kettil Abrahamsson i arbetstagen. Foto Kjell Abrahamsson.

Personalen firar att man tagit emot en miljon liter jordgubbar. Foto Kjell Abrahamsson.

Kjell Abrahamsson Finnerödja Bär, Erik Olsson representant från Öland och Jan Nohlgren
från Blekingekontoret på väg till en odlarträff. Foto Kjell Abrahamsson.

Brand i Finnerödja Bärs lokaler

Rubrik från en tidningsartikel.
I december 1983 brann Finnerödja Bärs lokaler ner till grunden. Trolig orsak var att en eller
flera inbrottstjuvar försökt skära upp företagets kassaskåp med en skärbrännare. Brandkårerna
i Finnerödja och Laxå fick larmet 02.10 och när de kom fram var hela kontorsdelen övertänd.
Släckningen blev extra besvärlig eftersom byggnaden låg alldeles intill järnvägen och där
passerade många tåg under natten. Brandmännen vågade inte spruta mot järnvägen eftersom
det då fanns risk att vattenstrålen skulle träffa kontaktledningarna. I stället fick man spruta
från järnvägen mot den brinnande byggnaden. Ett annat problem var att det fanns mycket
brännbart material i byggnaden som lastpallar, trälådor och mängder med jordgubbskartonger.
I branden förstördes, förutom det ovan nämnda, även kontorsutrustning och inte minst papper
med värdefull information om verksamheten från starten och framåt. Många ställde sig frågan
varför någon försökte sig på en kassaskåpskupp under vinterhalvåret. Då gick ju verksamheten på sparlåga. I kassaskåpet fanns bara en mindre summa pengar.

Finnerödja Bärs lokaler brann ner i december 1983.

Det var inte mycket som återstod efter branden.
I mars 1984 började man bygga upp Finnerödja Bärs lokaler igen. Byggnadsärendet hade fått
en snabb handläggning av Laxå kommun för att företaget inte skulle behöva lida ekonomiskt
avbräck. Istället för att bygga längs med järnvägen där den nerbrunna fastigheten legat valde
man att bygga den i vinkel mot järnvägen och endast i ett plan. All transport av bären skedde
nu med lastbil så någon lastkaj intill järnvägen behövdes inte längre. Lagerbyggnaden anpassades för att underlätta lastning och lossning med truck. Kontorsdelen valde man att lägga lite
längre ifrån järnvägen så man slapp ”expresstågen genom fikarummet”. Finnerödja Bär var
vid den här tiden störst i Sverige inom sitt område och omsatte 30 miljoner per år. Trots att
det inte fanns några bär att plocka och sälja under vintern kunde företaget ändå sysselsätta 2
man på heltid och en på halvtid under vinterhalvåret. De åretruntanställda var Lars-Göran
Karlsson och Kjell Abrahamsson.

Finnerödja Bär byggs upp igen några månader efter branden. Foto Kjell Abrahamsson.

Taklagsfest i juni 1984. Tidningsurklipp.

En epok tar slut
Den 1 mars 1987 gick Finnerödja Bär AB i konkurs. Det blev slutet på en glansfull epok i
Finnerödjas historia. Blekinge Invest AB, med säte i Olofström, tog över verksamheten under
namnet Nya Finnerödja Bär. Verksamheten fortsatte som vanligt i två säsonger till. Därefter
flyttades kontoret till Blekinge. Under ytterligare några år användes lokalerna i Finnerödja
som intagningscentral för odlarna i trakten. En anledning till att Finnerödja Bär gick i konkurs
var att de, efter jordgubbssäsongen, köpte upp massor med skogsbär. Tyvärr fick de inte avsättning för alla bären vilket pressade priserna och till slut var situationen ohållbar.
Blekinge Invest ville så småningom bara köpa upp bär från storodlare vilket hade till följd att
de små odlarna slogs ut. Verksamheten som ett stort antal odlare runt Skagern byggt upp sedan 1920-talet blev allt mindre. En uppköpare i området som höll ut i det längsta var Allan
Karlssons son Lenny Karlsson i Åtorp men 1996 gav även han upp, lönsamheten var för dålig.
Finnerödja förvandlades till ett varumärke som bara finns kvar på kartongerna. I början på
2000-talet finns det fortfarande jordgubbsodlingar kvar i Rudskoga på västra sidan av Skagern
men de bären säljs under namnet Värmlandsbär.

Jordgubbsrusch vid stationen
Under jordgubbssäsongen var det en rusch utan dess like i området runt järnvägsstationen.
Det mjukstartade strax före eller någon dag efter midsommar, beroende på väder, med att
enstaka bilar kom med de första jordgubbarna till Firma Jordgubbar och Jordgubbsodlarföreningen. De båda konkurreranade uppköparna låg, med ett par hundra meters avstånd från
varandra, efter järnvägen. Efter några dagar drogs tempot upp och allt fler bilar rullade in
framför de båda firmorna samtidigt som SJ:s personal fick det riktigt hektiskt när jordgubbsflickornas polletterade cyklar och bagage började anlända. På området mellan stationsbyggnaden och det röda godsmagasinet ställdes hundratals cyklar i regnbågens alla färger upp. På
varje cykel satt en adresslapp där man kunde läsa varifrån de skickats. Det var spännande att
gå och läsa på lapparna och extra roligt när man hittade en cykel som kom från det ”exotiska”
Norrland eller Gotland. Någon dag senare började flickorna anlända och det kunde komma
flera hundra på en och samma dag. På planen bakom stationshuset stod bussar och lastbilar
uppställda redo att köra flickorna och deras cyklar till deras respektive jordgubbsläger. En
person från länsarbetsnämnden fanns på plats för att visa flickorna till rätta.
Under jordgubbssäsongen ökade arbetsbelastningen markant vid Finnerödja station och man
fick anställa extra personal för att hinna med. 1950 avgick 10 – 14 godsvagnar varje dag med
jordgubbar men antalet vagnar som lämnade Finnerödja station ökade stadigt de kommande
åren. Rekordet är förmodligen från 1959 då 31 fullastade vagnar skickades iväg på en och
samma dag. Det året avgick sammanlagt 458 godsvagnar med bär från Finnerödja. Under
jordgubbssäsongen fanns ett växlingslok stationerat i Finnerödja och dess lokförare hade en
grannlaga uppgift när han skulle se till att rätt vagn kopplades till rätt tåg. De första bären
skickades vid tolvtiden på dagen och de sista med kvällståget 22.45. SJ var mycket tillmötesgående under många år och ändrade tidtabeller och satte in extratåg för att jordgubbarna skulle komma fram till kunderna så snabbt som möjligt. Normalt så stannade inga snälltåg i Finnerödja men SJ gjorde under några år ett unikt undantag för snälltåget mot Norrland. Det stannade till för att få en eller flera godsvagnar påkopplade med nyplockade bär. Tåget lämnade
Finnerödja vid 13-tiden och var framme i Boden kl. 9 nästa dag.

Cyklar och bagage väntar på att fraktas ut till lägren. Foto Arne Sjöstedt 1952.

Cyklarna fraktades ut till lägren på lastbilar. Foto Arne Sjöstedt 1952.

Flickorna kördes med buss ut till respektive läger. Foto Arne Sjöstedt 1952.

Lådorna med jordgubbar har kommit på plats i en av godsvagnarna. Foto Arne Sjöstedt 1964.
I mitten på 1960-talet började SJ försämra villkoren för Jordgubbsodlarföreningen och Firma
Jordgubbar. Tågförbindelserna blev sämre och man fick inte längre skicka bär som styckegods. Det skulle vara hela vagnslaster. 1966 slutade snälltågen att stanna och SJ började ta
alltmer betalt för sina tjänster. De båda firmorna såg ingen annan råd än att övergå till lastbilstransporter i stället.

Jordgubbsläger
När odlandet av jordgubbar kom igång på allvar räckte inte gårdens eget folk till, när det var
dags för plockning, utan man behövde arbetskraft utifrån. Under några år var det arbetsmarknadsstyrelsen som hjälpte till att skaffa fram arbetskraft genom att ordna olika arbetsläger för
skolungdom. Det var länsarbetsnämnderna i Västergötland, Närke och Värmland som på lokal
nivå organiserade jordgubbslägren i Finnerödja. På länsarbetsnämnderna i de tre berörda länen inrättade man särskilda jordgubbsförmedlingar. 1949 anordnades 6 läger inom Finnerödja
kommun med ca 120 plockare från huvudsakligen Borås och Göteborg. Samtidigt ordnades
det läger i Nysunds kommun för ca 300 plockare som kom från Stockholm och Norrland. Förtjänsten var 15 öre per liter i slutet på 40-talet. I början på 60-talet var förtjänsten ca 25 öre
per liter. Man kan inte påstå att det var någon vidare löneutveckling. Med åren blev lägren fler
och som mest kom det ca 1200 jordgubbsflickor under en och samma sommar. Till det ska
läggas folk från orten som också engagerades i plockningen. Det var sällan eller aldrig som
pojkar anställdes som plockare. Odlarna tyckte att de plockade för dåligt. De större lägren höll
sig med både kokerska och en ledarinna. Under 1950-talet fick flickorna betala 2 kr per dag
för maten medan logi, som regel i sovsalar, var gratis. Fram till 1954 subventionerade staten
plockarnas resor vilket innebar att även de som bodde i norra Sverige hade råd att åka till Finnerödja. När resebidraget togs bort kom de flesta jordgubbsflickorna från Mellansverige.

Jordgubbsplockare hos Edvin Oskarsson i Däldenäs. Stående från vänster Edvin, lilla IngaLill Oskarsson, Astrid Oskarsson. Sittande tvåa från vänster är Sonja Larsson, gift Carlsson
som senare öppnade konditori i Finnerödja. Troligtvis slutet på 1930-talet.
För att bli anställd som plockare genom länsarbetsnämnden måste man ha fyllt 15 år. Den
som anställdes som ledarinna för ett läger skulle ha fyllt 20 år. Som regel var det småskollärarinnor eller flickor som utbildade sig till lärare som valde att tjäna lite extra som ledare. De
var ju vana att ta ansvar. Flickorna var ganska strängt hållna och de skulle vara inne på för-

läggningen senast kl. 22 på vardagar. Under helgerna var det utsträckt tid. Det var strängt
förbjudet att lifta med bilar och motorcyklar. Bröt de mot förbudet blev de hemskickade och
fick dessutom betala hemresan ur egen ficka.

Jordgubbsplockare 1951.

Jordgubbsläger i Däldenäs 1957.

Jordgubbsflickornas matsal i Sirbo 1958.

Jordgubbsplockning vid Skagern 1964.

Jordgubbsplockare vid Västergården 1970. Foto Asta Johansson.
Jordgubbslägren med alla flickor drog givetvis till sig manliga beundrare i stora skaror. På
kvällarna kunde det rulla långa rader av motorcyklar och bilar förbi de stora jordgubbsodlingarna. Som regel gick det lugnt och städat till men det förekom också störande trafik sent på
kvällar och nätter. Vid ett tillfälle orsakade ett par flickor indirekt en trafikolycka mellan Finnerödja och Åtorp. Ett par bilar med militärer var på väg mot Finnerödja när föraren i den första bilen bromsade in när han fick syn på flickorna. Föraren i den andra bilen som mer tittade
på flickorna än på vägen såg inte att bilen framför stannat utan körde in i baken på den. Bensintanken i den första bilen exploderade och bilen började brinna. Som tur var hann alla inblandade sätta sig i säkerhet. Under sommaren var det hastighetsbegränsningar på vägarna
runt Skagern. Man fick inte köra fortare än 50 km eller på vissa vägar 40 km i timmen, allt för
att säkerheten runt lägren skulle vara så stor som möjligt. På 1980-talet började det bli svårare
att få svenska plockare till jordgubbslanden. Många ungdomar tyckte det var för slitigt och
dåligt betalt. I stället började odlarna rekrytera plockare från bland annat Polen och de Baltiska länderna.
1954 passerade Sverigeloppscyklisterna förbi Finnerödja. Ett av lägren, som låg efter vägen
där cyklisterna drog fram, ordnade med ett saft- och jordgubbskalas. Cyklisterna tyckte att det
var det trevligaste uppehållet efter hela vägen och inte blev det sämre av att artisten Gösta
”Snoddas” Nolgren och Torsten Adenby också stannade till.

Miss Jordgubbe
I mitten på 1950-talet tog David Eriksson från Firma Jordgubbar kontakt med Finnerödja IF
för att höra om de kunde ordna något för det tusentalet flickor som plockade jordgubbar i bygden. David tyckte att de behövde få ett trivsamt avbrott i slitet med bären. Om inte FIF nappade på förslaget skulle han i stället höra med Röda Korset. Folkskollärare Gunnar Carlbo
kom med förslaget att man skulle utse Sveriges första Miss Jordgubbe. Finnerödja IF hade ett
par år tidigare börjat med sina Idrottsmässor med dans i parken och man beslöt nu att anordna
en Miss-tävling i samband med dessa danser. Planeringsarbetet satte igång i slutet på 1956
och man engagerade fotograf Gösta Jonsson från Gårdsjö i arbetet. Hans del bestod i att han
under ett par sommarveckor skulle åka runt till de olika jordgubbslägren och fotografera de
jordgubbsflickor som ville ställa upp som tänkbara kandidater. Bygdens egna flickor fick inte
ställa upp vilket grämde en del.

En inbjudan – information om Miss Jordgubbe lämnades ut till de olika lägren.

Fotograf Gösta Jonsson från Gårdsjö fotograferade blivande misskandidater.
Foto Arne Sjöstedt.

En del av juryn som valde ut kandidater till Miss Jordgubbe på 60-talet. Per Svensson, Jan
Nohlgren, Conny Karlsson, Gun Germer, okänd. Foto Arne Sjöstedt.

Den 20 juli 1957 var det dags för den första Miss Jordgubbstävlingen att gå av stapeln. Det
blev en kamp med tiden eftersom många av flickorna inte kom förrän i början på den veckan.
För att så många läger som möjligt skulle hinna få besök av fotografen engagerades även Arne Sjöstedt från Finnerödja i arbetet. Jordgubbslägren hade i förväg fått ett meddelande om
när fotograferingen skulle ske och de uppmanades också att utse en eller flera flickor, som var
villiga att låta sig fotograferas, allt för att det skulle gå så snabbt som möjligt. Tiden var ju
knapp. När fotograferingarna var avklarade framkallade fotograf Jonsson filmerna och de färdiga korten överlämnades till en jury som skulle välja ut tio kandidater. Det visade sig bli ett
litet problem när juryn skulle tillsättas för helt plötsligt var det många kommunalgubbar som
ville sitta med i juryn och en del blev besvikna över att inte bli tillfrågade. Juryn skulle vara
en blandning av män och kvinnor
De första tio kandidaterna som valdes ut var 1. Irene Davik, Gävle 2. Lena Roos, Hedemora 3.
Ingamaj Arnsén-Tandrup, Vänersborg 4. Birgitta Ekman, Huskvarna 5. Inga Stjärndal, Örebro
6. Kerstin Fröberg, Karlskoga 7. Barbro Nilsson, Norrköping 8. Gerty Häggbom, Eskilstuna
9. Mona Hasselgren, Västerås 10. Gunilla Byström, Västerås.
Lördagen den 20 juli hämtades de tio flickorna med bil och skjutsades till parken medan övriga jordgubbsflickor, som ville vara med om festligheterna, hämtades med buss. Finnerödja IF
hade slagit på stort och annonserat i många tidningar och gensvaret lät inte vänta på sig. Flera
tidningar skickade egna journalister och fotorgrafer till denna Miss-premiär. Den första konferencieren var initiativtagaren Gunnar Carlbo och han intervjuade kandidaterna en och en på
scenen vid dansbanan. Kandidaterna fick många uppskattande visslingar och applåder från
den stora publiken. Denna premiärkväll kom det närmare 3000 betalande. Förutom alla jordgubbsflickor och vanliga Finnerödjabor hade ett stort antal raggare och knuttar från hela Mellansverige sökt sig till parken.
Efter presentationen stod den manliga delen av publiken i kö för att få dansa med kandidaterna till kvällens dansorkester Cool Candys. Dagen därpå räknades röstsedlarna och för att resultatet inte skulle läcka ut fick bara några få veta vem som blivit vald. En av dem var fotograf Jonsson som skulle göra iordning Miss Jordgubbe-korten. Korten började säljas i lotteriståndet direkt efter kröningen. Man kunde även senare köpa korten i Bertils kiosk. En journalist från Nerikes Allehanda skrev lite nedsättande om röstningsförfarandet eftersom rösterna
lämnades i en vanlig papplåda. Han tyckte det var amatörmässigt. Det journalisten inte visste
var att i papplådan dolde sig postens låsta värdelåda så rösterna var i tryggt förvar.
Lördagen den 27 juli var det dags för den högtidliga kröningen av Sveriges och förmodligen
världens första Miss Jordgubbe. Arrangörerna hade otur med vädret eftersom det regnade så
den förväntade storpubliken stannade vid ca 1500. Kandidaterna kallades fram på scenen och
Gunnar Carlbo tillkännagav resultatet. Det blev en storseger för nr 4 Birgitta Ekman från Huskvarna som fick 501 av de 1180 avgivna rösterna. Finnerödjas jordgubbskung David Eriksson
från Firma Jordgubbar överlämnade ett gulsmycke till den nykorade missen. De övriga kandidaterna fick var sitt silversmycke skänkta av Jordgubbsodlarföreningen. Birgitta Ekman som
plockade bär hos Evert Johansson i Gisselnäs visade sig vara en värdig vinnare. Förutom att
hon var söt och trevlig var hon också en duktig plockerska, enligt Evert Johansson. Tävlingen
fick ett stort genomslag i media och ett 30-tal tidningar skrev om denna första Miss Jordgubbe
allt ifrån rikstidningarna Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen till lilla Degerfors Tidning.

Birgitta Ekman blev Finnerödja IF:s första Miss Jordgubbe.

Eftersom Finnerödja IF:s satsning på Miss Jordgubbe blev så lyckat både publikt och ekonomiskt beslöt man att tävlingen skulle få en fortsättning. Året därpå fick tävlingen än mer uppmärksamhet och 1958 års Miss Jordgubbe Ulla Sundbeck från Vänersborg fick, några dagar
efter kröningen, agera Lill-värdinna vid ett arrangemang i Karlskoga Folkets park. Kvällen då
kröningen gick av stapeln blev det ett nytt publikrekord för Finnerödjaparken då 4000 personer hade letat sig dit. Från 1960 och många år framåt engagerades kändisar för att presentera
kandidaterna och kröna Miss Jordgubbe. Först ut var Pekka Langer som anlände till Finnerödja med tåg och blev hämtad vid stationen av en representant för Finnerödja IF. 1962 var
det Lennart Hylands tur att kröna Miss Jordgubbe.

Gunnar Carlbo utbringar ett leve för Miss Jordgubbe 1958, Ulla Sundbeck. Jordgubbskungen
David Eriksson till höger hade dessförinnan hängt ett guldsmycke om hennes hals.
Foto Arne Sjöstedt.

Nykrönta Ulla Sundbeck tillsammans med den första Missen Birgitta Ekman.

Publiken väntar spänt på vem som blir Miss Jordgubbe 1958. Längst fram till höger står
Ernst Johansson, bredvid honom Margot Dahl, okänd och sedan Gunn Sjöstedt med
lillasyster Inga-Lill framför sig. Foto Arne Sjöstedt.

Finnerödja IF annonserade i många tidningar inför Jordgubbsfesterna.

1962 var det Lennart Hyland som krönte årets Miss Jordgubbe
Vid tjugoårsjubiléet 1976 var det inte lika stor publiktillströmning som under de första åren
men ca 1000 personer hade kommit för att höra konferenciern Janne ”Loffe” Carlsson berätta
att det årets lyckliga vinnare var Mary-Ann Glöersen från Karlstad. Lenny Karlsson från AB
Jordgubbar hängde smycket runt halsen på den nykorade Missen. I samband med kröningen
hyllades också fyra trotjänare som varit med under alla tjugo åren som Miss-festerna anordnats. Det var Karl-Erik Enoksson, Ernst Johansson, fotograf Gösta Jonsson och Arne Sjöstedt.

Under 1970-talet började det knorras en del över lämpligheten att ha en skönhetstävling men
jordgubbsflickorna tyckte det var en kul grej så tävlingen fortsatte till 1986 som blev det sista
året. Då hade tävlingen hållit på i 30 år. De sista åren var det inte bara utseendet som spelade
roll vid uttagningen utan man skulle även vara en duktig plockerska. Den sista missen blev
Eva Rosengren från Karlskoga.
Det var inte alla i samhället som uppskattade att Finnerödja IF skulle ha en Miss Jordgubbetävling 1957. Några personer skickade en skrivelse till landsfiskalen där de ondgjorde sig över
tävlingen. Det var ord och inga visor från några anonyma föräldrar som dessutom var felinformerade i vissa stycken. Man kan tycka vad man vill om skönhetstävlingar men flickorna
for knappast illa och det fanns många vinnare i samband med Jordgubbsfesterna. Finnerödja
IF fick in mycket pengar som de kunde använda till sin idrottsverksamhet, Finnerödja som ort
blev ännu mer känt runt om i Sverige och jordgubbsflickorna fick ett trevligt avbrott i arbetet.

Brev till Landsfiskalen.

SM i jordgubbsplockning
1985 arrangerades SM i jordgubbsplockning för första gången, då i Östergötland. Det var
Trädgårdsnäringens Riksförbunds bärsektion (TRF) som kläckte idén och de ville ställa jordgubbens kvalité i centrum. Tävlingen gick inte i första hand ut på att plocka så mycket som
möjligt utan man hade tre olika moment som bedömdes och poängsattes. I första hand kom
kvalitén, i andra hand hur pass renplockade raderna var och först i tredje hand antalet litrar.
Andra året gick tävlingen av stapeln i Finnerödja med TRF som värd tillsammans med Finnerödja Bär AB. Jordgubbsodlare Bo Karlsson från Västergården ställde ett av sina jordgubbsland till förfogande och tävlingsledare var Gudrun Kallin. Tjugo plockare från sex olika jordgubbsdistrikt ställde upp detta år och de hade en timma på sig att prestera ett bra resultat.
Efteråt var det en sträng jury med representanter från KF, ICA, Finnerödja Bär, odlare och
konsumenter som bedömde plockarnas ansträngningar. Segrare blev 15-åriga Malin Johansson från Vretstorp och prisutdelare var ingen mindre än tennisspelaren Mats Wilander.
Prisutdelningen skedde i samband med en familjefest i Finnerödjaparken senare på dagen.

SM i jordgubbsplockning vid Västergården i juli 1986. Damerna är Gunvor Lindvall från
Svenska fruktfrämjandet i mitten och Gudrun Kallin konsulent vid länets hushållningssällskap.

Jordgubbens dag
Det har funnits många arrangemang i Finnerödja med jordgubbsanknytning. 1995 anordnades
Jordgubbens Dag för första gången. Det var Jordgubbsbygdens intresseförening som drog
igång det hela och det blev succé direkt. Andra året hade man Leif ”Loket” Olsson som extra
dragplåster.

Jordgubbens dag 1996.

Leif ”Loket” Olsson gratulerar Kenneth Carlsson till titeln Mr Jordgubbe 1996.
Foto Olle Sandegård Tidning för Skaraborgs län.

Jordgubbsfestligheter 1971. Mitt i bilden sitter Finngårdens ägare Arne Adamsson.

Insändare
Frågan om man fick plocka jordgubbar under gudstjänsttid var länge en ”het potatis” i Finnerödja. En del religiösa drabbades av samvetskval och lät helt enkelt bli att plocka på söndagarna vilket resulterade i att de fick massor av bär förstörda. De olika kristna samfunden försökte på olika sätt att påverka jordgubbsodlarna och uppköparna att helga vilodagen. Här
följer några exempel fån 1950-talet.

Denna vädjan kunde man läsa i lokalpressen 1950.
Den 25 juli 1952 fanns följande insändare i Tidning för Skaraborgs län (Mariestadstidningen)
med rubrik ”Använd söndagen till vilodag”.
”Vid de förekommande jordgubbsodlingarna i vår bygd och särskilt vid plockning och transportering av bären har arbete i allt större omfattning börjat att utföras om söndagarna. Undertecknade kristna sammanslutningar vill härför med skärpa påtala det olämpliga i ett dylikt tillvägagångssätt. Det svenska folket har allt sedan kristendomens utbredande i vårt land använt
söndagen som vilodag. På kristen grund har söndagen helgats till vila, uppbyggelse och samling till gudstjänster av olika slag.
Vi se med oro på huru söndagen i vår tid allt mera tages i anspråk för vardagligt arbete. Detta
har särskilt kommit till synes vid den ovan påtalade jordgubbsodlingen. Vi vill därför varmt
vädja till såväl jordgubbsodlare, anställda och affärsmän på området att söka undvika att utföra arbete på söndagen”.
Insändaren var undertecknad av: ”Svenska kyrkan, Finnerödja missionsförsamling, Finnerödja baptistförsamling, Salemförsamlingen Vallsjöbol, Gårdsjö och Betania församlingen
Melltorp”

Ett svar på insändaren lät inte vänta på sig. Den 28 juli kunde man i samma tidning läsa följande reflektion:
Fria ord. Jordgubbsplockning i Finnerödja
”Herr redaktör!
I tidningens fredagsnummer finner man en annons från Finnerödja, bland andra undertecknad
av ”Svenska kyrkan” (vem i Finnerödja tecknar ”firman”?). Annonsen riktar sig mot söndagsarbete i allmänhet och jordgubbsplockning i synnerhet. Det kan starkt ifrågasättas om denna
ovilja mot jordgubbsplockning på vilodagen visar ett kristligt sinnelag. Under det s.k. vinterkriget blev intresset – ej minst i upplysta kristna kretsar – mycket starkt för ”trettondagsarbetena”. Sedan den vackra tanken en gång blivit verklighet, omsattes den i praktiken i stigande
omfattning under hela den tid, vår nästa, Finland, behövde hjälpen bäst. Detta uppfattades allmänt som en praktisk kristendom, värd all respekt.
Den tiden, från vilken ifrågavarande sederegel med helgandet av vilodagen stammar hade
man icke någon 8-timmars arbetsdag och icke heller någon lagstadgad semester. Husdjur var
det klent beställt med. Åsnorna löste vilodagens foder- och vattenproblem själva. Råkade någon falla i brunnen, förelåg rätt att draga upp den. Åkerbruket stod lågt. I Palestinas torra klimat behövde man ej bärga hö och säd på söndagarna, arbeten, som liksom vilodagens jordgubbsplockning bör kunna jämföras med räddningsaktioner för otursförföljda åsnor.
När det nu gäller jordgubbarna, är det skäl betänka att dessa, som för övrigt ej funnos under
Moses tid, mogna även på sön- och helgdagar. Mogna utsättas de lätt för mögelangrepp, som
snabbt sprider sig till omogna bär. Övermogna tål de ej transporter. Kan det vara förenligt
med kristligt tänkande att Guds gåvor ej tillvaratagas, att barnen ej skall få vitaminrik föda i
tillräckliga mängder. Om vi nu i detta sammanhang skola bortse från att det är lätt nog överlåta åt syndarna att plocka jordgubbar, mjölka kor, bemanna matvarutåg m.m. och så ogenerat
skörda frukterna av dessa samhällsnyttiga vilodagsarbeten. Och naturligtvis är det fel att köpa
bensin på vilodagen, även om det gäller kyrkskjutsar.
Har då ordet om granden och bjälken ej någon aktualitet. Skall man inte i vår av semestertänkande präglade tid vara tacksam mot dem, som genom sitt arbete möjliggör för oss andra att
få flera och angenämare vilodagar än de, som äro upptagna i kalendern.”
Hova den 26/7 1952
C. Åke Roslund

Vid biskop Sven Danells biskopsvisitation i Finnerödja pastorat våren 1956 tog han upp frågan om vilodagens helgd och bad kyrkorådet ta kontakt med frikyrkoförsamlingarna inom
kommunen. Representanter för kyrkan och frikyrkorna skulle sedan i en enad front ta kontakt
med experter för jordgubbsodlare och uppköpare för att försöka förmå dem att respektera
gudstjänsttiderna. Biskopen bad även de kyrkliga representanterna att ta kontakt med närliggande pastorat inom jordgubbsdistriktet i samma ärende. Förhoppningen var att man i samförstånd skulle komma fram till en lösning som var bra både för kyrkan och jordgubbsodlarna
men där det var underförstått att gudstjänsttiderna skulle respekteras.

Radio- och TV-program
I juli 1954 sändes ett radioprogram om jordgubbsodlingarna i Finnerödja. Jordgubbsodlarföreningens ordförande Anton Karlsson berättade om bakgrunden till traktens odlingar och om
vilka sorter som var de mest gångbara. Det redogjordes för hur länsarbetsnämnderna i Skaraborgs, Värmlands och Örebro län samarbetade för att få fram ca 800 plockare till jordgubbssäsongen. Ett inslag kom från föreningens kontor där Karl-Erik Enocsson berättade om hur
försäljning och distribution gick till.
År 1959 sändes ett TV-program om Finnerödja jordgubbsodlingar som gav eko i hela landet.
Det populära programmet Riksronden hade inslag om Miss Jordgubbe under några år runt
1960. I programmet Västkvarten försommaren 1966 intervjuades ”Jordgubbskungen” David
Eriksson av reportern Björn Fjelkegård. Reportern fick dessutom hjälpa till att halma några
jordgubbsrader för att få prova på praktiskt arbete.

Verksamheter med jordgubbsanknytning
Det var många som ville få sin del av jordgubbskakan. BP-macken i Finnerödja öppnade en
liten servering 1964 som fick namnet Färdshuset Jordgubben. Carlssons livs började sälja
jordgubbssemlor på 1980-talet som fick en strykande åtgång. I kantor Arnold Kallins trädgård
i närheten av Paradistorg serverades jordgubbar med mjölk under ett par somrar. Det började
dyka upp både bruks- och prydnadsföremål med jordgubbsmotiv och även smycken i form av
en jordgubbe. Till och med kyrkan har nu jordgubbsanknytning. 2014 färdigställdes en
askgravplats i form av en jordgubbe på den nyare delen av kyrkogården.

Färdshuset Jordgubben.

Hans Wirgård tillverkade jordgubbssmycken. Foto från 1974.

2014 anlade kyrkan en askgravplats i form av en jordgubbe. Foto Gunn Sjöstedt.

Bilder med jordgubbsanknytning.

På vykort från Finnerödja fanns naturligtvis jordgubbarna med.

Den här målningen finns på en uthusvägg bakom NTO-lokalen. Det var meningen att det
skulle byggas en scen framför den men det blev aldrig av. Foto Gunn Sjöstedt.

Det gavs ut två lokalmynt med jordgubbsmotiv 1982. Ett på 15 kronor

och ett på 150 kronor.

När det bjuds på fika vid Birgitta och Kjell Karlssons sommarstuga vid Herrgårdsfallet används självklart muggar och TV-kanna med jordgubbsmotiv. Foto Birgitta Karlsson.

Gunn Sjöstedt och Lars Karlsson, med sommarstuga vid Skagern, vill inte vara sämre. Här
har duk, servetter och tallrikar jordgubbsmotiv. Skålen har form av en jordgubbe och bären
på bilden kommer från Gisselnäs, en av de verkligt klassiska jordgubbsbyarna vid Skagern.
Foto Henric Karlsson.

Det var inte bara vid Jordgubbsodlarföreningen som det snoppades bär. Här är det systrarna
Kathy Lysell och Birgitta Abrahamsson i Brynterud som snoppar bär till den egna frysen.
Foto Kjell Abrahamsson.

Maskin som använts till att trycka ”Finnerödja jordgubbar med”. Finns på Hembygdsgården.
Foto Gunn Sjöstedt.

Akademisk uppsats
Den sannolikt första akademiska uppsatsen om jordgubbsodlingarna i Finnerödja publicerades
2017. Det är en kandidatuppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård och
författare är Maria Holmberg. Maria är barnbarnsbarn till Gottfrid Johansson i Däldenäs. Det
var Gottfrid och hans bror Gustav som startade de första odlingarna i trakten.
Titel på uppsatsen är ”Jordgubbsdalens kungar. Bärodling i Finnerödja under 1900-talet”.
Två frågor ställs i uppsatsen:
1. Varför blev jordgubbsodling så betydande för trakten kring Finnerödja?
2. Varför upphörde odlingen?

