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Så var det förr i Gärdserum 
 

 

Kaj Eriksson från Claesgården i Mosshult ska strax 
ta plats för att se filmen. Kajs hustru Astrid hann 
slinka in före honom för att få en bra plats. Han hör 
till dem som sett filmen tidigare, men han tycker att 
det är trevligt att se den igen. Han tillhör också den 
exklusiva skara som kan se sig själv i filmen, i hans 
fall som en 10-årig grabb som åker skidor och åker 
med på pappa Johns traktor och vagn. 
 
 
Text och bild: KLAS-GÖRAN WENNERSTÖM 
 
 
Publicerad 2015-01-09 / Corren 

 
Mellan jul och nyår har den historiskt intresserade kunnat göra en svartvit tidsresa två 
kommunreformer tillbaka i tiden, till dåtidens Gärdserum, genom att se 
Gärdserumsfilmen i Mums-lokalen i Åtvidaberg. Året är 1951, 64 år tillbaka i tiden – kort 
som en blinkning bort, men ändå så länge sedan att det skett en makalös utveckling på 
alla fronter.  
 
I vårt land har vi haft tre större kommunreformer. Den första var den då de administrativa 
primärkommunerna föddes genom att 1862 års kommunalförordning trädde i kraft från och med 
den 1 januari 1863. Kommunerna på landsbygden var då lika med en socken. Så småningom 
konstaterades att dessa kommuner var alltför små och att något behövde göras. Frågan kom att 
utredas av 1943 års Kommunindelningskommitté. Resultatet blev att från och med den 1 januari 
1952, när den andra kommunreformen började gälla, så försvann inte mindre än 2281 små 
sockenbaserade kommuner från kartan. Det kom alltså att ske kommunsammanslagningar över 
hela vårt land. 
 
Inför denna reform tänkte sig de tongivande personligheterna inom Gärdserums kommun att 

man skulle till eftervärlden dokumentera hur människorna levde och verkade i en liten kommun 
som Gärdserum innan den slogs samman med andra. Inledningsvis var tanken att 
dokumentationen skulle bli i bokform, men det blev i stället en svartvit film. 
 
Från och med den 1 januari 1952 existerade inte Gärdserum som egen kommun längre, Utan en 
sammanslagning gjordes av Gärdeserums, Hannäs och Ukna kommuner till en kommun som 
kom att heta Uknadalens landskommun. 
Detta förhållande kom att gälla fram till 1971 när det var dags för den kommunreform som gäller 
fortfarande. Från och med den 1 januari 1971 kom socknarna Gärdserum och Hannäs att uppgå 
i Åtvidabergs kommun som fick den utbredning den har idag (2015-01-01). Ukna socken kom att 
ingå i Västerviks kommun. 
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29 busslinjer hotade – hela listan 
Corren 2015-03-26 
 
29 busslinjer ska läggas ner på den östgötska landsbygden. Det föreslår Östgötatrafiken 
till de ansvariga politikerna. 
 
Bakgrunden är att Region Östergötland (tidigare landstinget) har som mål att högst 50 procent 
av kollektivtrafiken ska vara skattefinansierad. I dag är den andelen cirka 60 procent. 
 
För att nå målet vill Östgötatrafiken lägga ner en del olönsamma landsbygdslinjer för att i stället 
kunna sätta in fler bussar i stadstrafiken, där det i dag är trångt på vissa linjer i rusningstrafik. 
 
Alla linjer där mindre än 20 procent av kostnaderna täcks av biljettintäkter granskas. 
Sammanlagt rör det sig om drygt 100 linjer och i ett första skede har nu hälften av dem 
analyserats. Det är de linjer där kontraktet med entreprenörerna går ut nästa år och som därför 
ska upphandlas på nytt. 
 
– Vi har linjer där biljettintäkterna bara täcker ett par procent av kostnaderna. Det händer att 
bussar går helt tomma, säger Eva Jylltorp, kommunikationschef på Östgötatrafiken. 
 
29 av linjerna föreslås läggas ner och en rad andra linjer få minskad trafik. Men enligt Eva 
Jylltorp är det inte att se som en besparing utan som ett sätt att utveckla kollektivtrafiken. 
 
– Vi vill använda de pengar vi har på ett smartare sätt och öka resandet i regionen. 
 
De som bor längs de hotade busslinjerna ska inte lämnas helt i sticket. Redan tidigare har det 
funnits anropsstyrd trafik på sina håll och nu ska det införas i hela länet under namnet Närtrafik. 
Enligt Östgötatrafikens förslag ska alla som bor minst två kilometer från en hållplats kunna 
beställa en resa. 
 
– Detta kommer att kunna göras under vissa tider, exempelvis 9–13 och 17–21. Det är för att 
kunna utnyttja våra fordon och chaufförer på ett effektivt sätt. Närtrafiken är alltså inte tänkt för 
studie- och jobbpendling, kommenterar Eva Jylltorp. 
 
En del linjer som har en hög andel grundskoleelever kan komma att tas över av kommunerna, 
eftersom det är de som enligt skollagen har ansvaret för skolresorna. Östgötatrafiken kommer 
nu att diskutera förslaget med berörda kommuner. 
 
Slutgiltigt beslut i frågan kommer att fattas av trafik- och samhällsplaneringsnämnden i 
september. 
 
Här är listan på alla linjer som föreslås läggas ner: 
… 
535 delen Valdemarsvik-Falerum. Linjen behålls Falerum-Åtvidaberg 
… 
Åke Alvin 
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Ny landsbygdsbutik. Ida och Sofie Olsson öppnar dörren för en satsning i Holmbo, som går 
under butiksnamnet Idas Syster Sofie. Bild: Bo Cederqvist 
 

Öppnar ny butik på landsbygden 
NT 2015-04-13 Hannäs 
 
Att det läggs ned butiker, lantbruk och skolor på landsbygden är mer regel än undantag. 
Men det finns uppstickare, människor som tror på framtiden. 
 
– Inte bara vi utan även banken och våra leverantörer tror uppenbarligen på landsbygden, säger 
Sofie Olsson, som tillsammans med sin syster Ida har öppnat en butik i Holmbo, 15 kilometer 
väster om Valdemarsvik. 
– Det känns tillfredsställande när man får ett så här starkt stöd. Inledningsvis var jag lite orolig 
för hur banken och leverantörerna skulle ställa sig, säger Sofie Olsson och kastar en blick 
genom skyltfönstret. 
 
Där borta, ett stenkast över vägen, mellan Valdemarsvik och Åtvidaberg, finns Holmbos andra 
affärsverksamhet, Marias Hus. Men det handlar inte om konkurrens, trots att utbudet av varor 
delvis tangerar varandra. 
– Det handlar om att dra folk till landsbygden. Två affärer gör det bättre än en, säger Ida Olsson, 
i en butik som kan betecknas som en livsstilsbutik med kläder, inredning och vintage 
 
Och just artiklarna är något som har valts ut med hänsyn taget till hur marknaden överlag ser ut. 
– Vi kan givetvis inte konkurrera med H&M och butiker som Ullared. Vi måste erbjuda ett utbud 
som skiljer sig en del från de stora kedjorna. Vad vi kan konstatera är att märken, som ligger 
utanför de stora kedjornas utbud är de varor som vi kan lyfta fram här. Lite åt hållet vad mindre 
butiker i gallerier kan erbjuda. Men här är hyran betydligt billigare, säger Sofie Olsson och ler. 
De har etablerat sig i en tidigare lanthandel, som drevs av systrarna Olssons farföräldrar, men 
som lades ner i mitten av 1960-talet. 
 
Nu har kommersen uppenbarligen fått ny generationskraft. 
 
Bo Cederqvist  

mailto:bo.cederqvist@nt.se
mailto:bo.cederqvist@nt.se
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Grankulla satsar på dikoproduktion 
Valet stod mellan att bygga nytt eller att lägga ner 
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Tåglinjerna riskerar läggas ned 
 
Corren 2015-05-31 
Östergötland Tjustbanan mellan Västervik 
och Linköping hotas av nedläggning, 
liksom Stångådalsbanan. Trafikverket vill 
inte satsa på tåg – utan ersätta trafiken 
med buss. 
 
Tjustbanan mellan Västervik och Linköping 
hotas av nedläggning, liksom 
Stångådalsbanan. Trafikverket vill inte satsa på 
tåg – utan ersätta trafiken med buss. 

 

LINKÖPING 140724 Kustpilen vid järnvägs-
övergång med bommar vid Gamla 
Tanneforsvägen. Foto: Åke Karlsson, Corren 

Det säger Västerviks kommunalråd Tomas Kronståhl (S). 
– Det stämmer att Trafikverket har gått ut med att man inte vill satsa på varken Tjustbanan eller 
Stångådalsbanan, det har sagts på flera möten. Senast förrförra veckan om jag förstått saken 
rätt, säger Tomas Kronståhl. 
En nedläggning beskriver han som ett "dråpslag för Västervik". 
– Kommunikationerna är extremt viktiga för oss. Vi behöver fler kommunikationer, inte färre. 
I en skrivelse, som ännu inte nått pressen, kritiserar bland annat Primärkommunala nämnden 
(där Kronståhl är ordförande) idéerna om att stänga ner tågtrafiken. 
– Kommunerna i länet har tillsammans satsat sammanlagt 100 miljoner kronor på tågtrafiken 
och Trafikverket skulle gå in med 200 miljoner. Nu vill man bryta avtalet och det tycker vi är 
väldigt konstigt och anmärkningsvärt. 
Anledningen är, menar Kronståhl, att Trafikverket inte ser tillräckligt stor nytta med Tjustbanan. 
– Man har väl fullt upp med den nya superjärnvägen (den nya stambanan) och tycker inte att 
man ska satsa här. 
Vad skulle det betyda för Västervik om Tjustbanan ersattes med busstrafik? 
– Det vore förödande om man lade ner Tjustbanan. Det är många som arbetspendlar mellan 
Västervik och Linköping och dessutom som åker från Vimmerby och Hultsfred. 
Frågan kommer att diskuteras den 5 juni på regionförbundets möte på Öland. 
– Alla kommuner i länet är naturligtvis väldigt kritiska. Vi kommer att göra allt för att se till att 
Tjustbanan och Stångådalsbanan ska vara kvar, med protestskrivelser och kontakt med 
infrastrukturministern. Vi måste se till att tågtrafiken blir kvar. 
  
Martina Lingefjord / VT.se 

 
 

Stångådalsbanan inte lönsam efter renovering 
 
Corren 2015-06-02 
Östergötland Enligt Trafikverket skulle det inte löna sig att rusta upp Tjust- och 
Stångådalsbanan ens om det fanns pengar. 
 
Västerviks kommunalråd Tomas Kronståhl (S) offentliggjorde i helgen sina farhågor för att 
tågtrafiken mellan Linköping och Västervik respektive Kalmar kommer att läggas ned. På 
Correns Facebooksida fylldes kommentarsfälten av kritiska röster. Men än är 
nedläggningsbeslutet inte fattat och det är inte ens säkert att det kommer ett sådant. 
Däremot kan banorna komma att självdö. Allt för få reser med tågen och frågan är om det finns 
någon som i längden vill betala för att trafikera sträckan. Tjust- och Stångådalsbanan har en 16-
procentig beläggningsgrad. I jämförelse med tågen på stambanan som ligger på 50 procent och 
över, är det riktigt dåligt. 
De båda banorna har satts under lupp i en så kallad åtgärdsvalsstudie de två senaste åren. I 
studien har regionförbunden i Östergötland och Kalmar län samt Trafikverket tittat på vad 
samhället tjänar mest på i valet mellan upprustning av järnvägen, vägarna eller ingen åtgärd alls. 
Hittills pekar det mesta på att det inte lönar sig att rusta upp järnvägen ens om det fanns pengar, 
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vilket det inte finns. Enligt Trafikverkets samhällsplanerare Peter Linnskog kommer det inte att 
finnas medel före 2025. Fram tills dess har Trafikverket uppdraget att prioritera järnvägen i och 
mellan storstäderna. Det kommer inte att satsas på de små banorna alls. Vad som sker därefter 
står skrivet i stjärnorna. 
Studien visar att det lönar sig samhällsekonomiskt att satsa på bussförbindelser istället för på 
tågen, men inte förrän efter sommaren kommer Trafikverket att ge sitt slutgiltiga besked. Mycket 
tyder på att det inte blir att satsa på de små banorna. 
  
Tina Gerdien / ÖC 

 
 

Hemtjänsten slutar med varma matlådor 
 
2015-06-08 
ÅTVIDABERG Varma lunchlådor inom hemtjänsten ska ersättas med kalla. Till en början 
med dagliga leveranser, och från hösten veckovis. 
Lunchlådor till brukare inom hemtjänsten blev en het fråga i kommunstyrelsen nyligen. SD gick 
emot beslutet och C valde att avstå. 
Det var en betydligt mindre hett när miljökontoret under våren kontrollerade varmhållningen. 
Maten lämnade leverantörerna rätt tempererad (minst 60 grader), men under tiden som maten 
kördes ut till till äldre med hemtjänst sjönk värmen till 40 grader. 
De sista portionerna delades ut runt två timmar efter att de lämnat leverantörerna. Miljökontoret 
påpekade bland annat risken för bakterietillväxt, hälsofara och det faktum att näringsvärden 
sjunker i takt med varmhållningen. En åtgärdsplan begärdes. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen utredde olika alternativ. 
Leverans av varm mat gav några svar, åtminstone ekonomiska: 
*Mer personal under lunchtid för att hinna leverera mat under en timme. 
*Inköp av ytterligare sex bilar. 
*Inköp av tio värmeskåp. 
Alternativet kall mat gav andra svar: 
*Bättre ur näringssynpunkt. 
*Minskad risk för tillväxt av bakterier. 
*Behov av lösningar för de som använder hemtjänst och saknar mikrovågsugn eller 
förvaringsmöjligheter för sju kalla matlådor. 
 
Förvaltningens utredning visade också att kommunen missat att upphandla matleveranser i två 
av tre fall. 
När ärendet kom till kommunstyrelsen förra veckan hade vård- och omsorgsutskottet inte tagit 
något vägledande beslut. Handlingar lades direkt på bordet under sittande möte. 
Oppositionsrådet Joakim Magnusson (C) är kritisk till ”ett knapphändigt beslutsunderlag”. 
Centern valde efter att ha brutit mötet att inte delta i beslutet. 
– Jag saknar information. Det kan vara så att de äldre vill ha sju matlådor på en gång och kunna 
värma den låda de vill äta när de själva vill, men jag tror att många ensamma äldre vill ha någon 
som kommer med maten varje dag. 
Han lägger in andra värderingar också. De kopplas till de upphandlingat som ska göras. Den 
som lagar maten ska också distribuera den, en dag i veckan med hela veckans lunchmat. 
– Hur blir det med matens kvalité? Närodlat? Tryggheten för de äldre? Företagsamheten? Kan 
mindre leverantörer klara att laga mat för en hel veckas leveranser?, frågar sig Joakim 
Magnusson. 
Kommunstyrelsen beslutade att maten till hemtjänsten så snart nya tillfälliga avtal är tecknade 
ska levereras kyld varje dag. Efter upphandling ska kyld mat levereras en gång i veckan. 
Upphandlingen ska gälla till juni 2017. Tillagning och distribution därefter ska ingå i den stora 
kostupphandling som kommunen ska göra inför juli 2017. 
 
Lotta Willsäter / ÖC 
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Stig prisades för sina bygdeinsatser 
 
NT 2015-07-02  
HANNÄS Stig Wiggebäck har utsetts till Årets Hannäsbo, vilket uppmärksammades vid 
Landsbygdens dag i Kvarnvik. 
 
Hedrad. Stig Wiggebäck fick 
häromdagen, ta emot utmär-
kelsen av 
sockenföreningens 
ordförande Jan Brolin. 
Foto Sonja Palmberg 
 
Den 75-årige nestorn har 
haft och har fortfarande 
många strängar på sin lyra. 
Han står bakom en rad 
ideella insatser både 
beträffande föreningsliv 
samt uppskattade insatser 
för privatpersoner i bygden. 
 
Omdömen som att ”han ställer alltid upp i olika sammanhang” och att ”han är glad och positiv till 
allt som rör sig i vår bygd” ligger till grund för utmärkelsen. 
 
I yngre dagar spelade han fotboll i Hannäs IF och hjälpte till med arbetet inom föreningen. Han 
är aktiv i hembygdsföreningen och dess hembygdsgård. Lägg därtill att han har en rad kyrkliga 
uppdrag, men också verksam inom Pro. Dessutom kommer han med en hjälpande hand till 
behövande, äldre, invånare i Hannäs, vilket givetvis uppskattas. 
  
Bo Cederqvist/Jan Brolin 

 
 
Corren 2015-07-09 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://img4.ntm.eu/nt/public/img/11212929/0702174132/hedrad-stig-wiggeback-fick-ha?height=1000
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Enögd syn på tågbanorna 
 
Corren Debatt 2015-08-31 
Trafikverket ser till kostnaderna för Stångådalsbanan och Tjustbanan, men blundar för 
vinsterna, skriver debattörerna. 
 
Trafikverket förordar att tågtrafiken på Stångådalsbanan (Linköping–Kisa–Kalmar) och 
Tjustbanan (Linköping–Åtvidaberg–Västervik) läggs ner. Besparingen blir marginell. 
 

 

Rolf Strand  
Vist Vårdnäs kyrkoråd 
  
Thomas Johnsson 
Bjärka-Säby byalag 
  
Göran Karlsson  
Bestorps byalag  
 
Rolf Jonsson  
Brokinds 
boendeförening 
  
Per Pettersson  
Gärdala byalag  
 
Malin Forsgren  
Opphems byalag  
 
Maj-Lis Persson  
Hållbart Rimforsa  

 
Det finns flera frågetecken i Trafikverkets sätt att räkna, men den största bristen är den totala 
frånvaron av ett regionalpolitiskt och samhällsekonomiskt perspektiv. En upprustning av järnväg 
ska ses som en investering i regionen, inte bara som en utgift. När man bygger en fabrik ser 
man ju inte bara på kostnaderna utan även på vinsterna. Men Trafikverket har enögt bedömt 
kostnaderna för banorna och bortsett från de regionala fördelarna av att kunna resa snabbare 
och bekvämare. 
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Järnvägen är inget självändamål utan ett medel att upprätthålla ett högrörligt samhälle med 
miljövänliga transporter. Detta beaktas inte av Trafikverket. 
En tidigare utredning, 2002, av järnvägarna i sydöstra Götaland, ”Östersjöbanesystemet”, visade 
på en total vinst för samhället på mer än 13 miljarder, beräknat på 60 år och med en kostnad för 
upprustning om 9 miljarder. 
 
Genom att rusta upp järnvägen ökar chanserna att bryta en negativ 
befolkningsutveckling. Minskad befolkning ger sämre samhällsservice. Och för varje person 
som flyttar till en ny storstadslägenhet blir kostnaden minst en miljon kronor som ett 
engångsbelopp. Totalt har de mindre kommunerna längs banorna förlorat minst 400 personer 
per år under de gångna 20 åren. Kan denna avfolkningstrend brytas är redan det värt omkring 
400 miljoner kronor per år. 
 
I Linköping gläds vi numera åt våra goda järnvägsförbindelser. På 90 minuter når vi Stockholm 
och mellan Motala och Norrköping går det tätt med pendeltåg. På samma sätt önskar sig 
kommunerna söder om Linköping längs Tjust- och Stångådalsbanorna en upprustad tågtrafik, 
med tillförlitliga och snabba pendeltåg, som stannar på mellanliggande stationer och ökar 
möjligheterna till arbetspendling. En hållplats som bör öppnas med förtur är Sturefors, med 
tanke på dess starka befolkningstillväxt. 
 
Här finns också en stor potential. I dag väljer bara 5 procent av de resande mellan Rimforsa och 
Linköping att åka tåg. Andelen är densamma mellan Åtvidaberg och Linköping. Alltså finns stora 
möjligheter att öka antalet tågresenärer. När Blekinge Kustbana rustades upp och elektrifierades 
samt fler turer sattes in tiodubblades resandet 1990–2012. I offensiva regioner – som säkert 
även Östergötland vill vara – verkar man för regionförstoring där ett attraktivt boende och ett 
effektivt arbetsliv kan kombineras. 
 
Vad är då mer naturligt än att stärka järnvägsförbindelserna mellan Östergötlands och Kalmar 
län? 
 
Klimathänsyn kräver också att man rustar upp och bygger ut våra järnvägar. Alla järnvägar ska 
elektrifieras om vi menar allvar med att parera klimatförändringarna. 
 
Så därför: Gör om och gör rätt, Trafikverket! Och kliv fram och ta ert ansvar. Politiker, för en 
offensiv regionalpolitik! 

 
 

 

Corren 2015-11-05 
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Satsa på Hannäs 
Corren ORDET FRITT 2015-11-10 
 
Busslinjer läggs ner, vi har barn som pendlar till Åtvidaberg–Valdemarsvik–Tryserum. I en bygd 
som sprudlar av liv, flera hus har under året sålts till unga familjer som vill bo här. Två unga tjejer 
har öppnat en ny butik i Holmbo. Medan andra sägs upp för att fullt användbara lägenheter ska 
rivas, av en ägare som inte ens bor i bygden. Jag kan inte stillatigande se på när vår bygd 
medvetet behandlas så. 
Det är inte så som Ulf Lundell sjunger, ”Jag trivs bäst i öppna landskap några månader om året”. 
Det måste faktiskt finnas både människor och djur. 
Vad vi istället skulle behöva är fler bostäder och en dröm om flera jobb i närområdet. Dröm om en 
levande landsbygd. 
 
Ebba Jonsson  

 
 
Nya Klippet Åtvidabergsplatsen 2015-11-11 
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Järnväg räddas – tack vare 
nyanlända 
Corren 2015-11-13 
 
ÖSTERGÖTLAND I våras såg det mörkt ut för 
järnvägstrafiken mellan Linköping och Västervik. 
Men nu verkar banan räddas. Trafikverket vill 
investera de 60 miljoner kronor som återstår och 
ser samtidigt en ökning av antalet resanden – 
främst från nyanlända. 
 
Kommunerna kring Stångådals- och Tjustbanan har 
tillsammans med Trafikverket sedan tidigare kommit 
överrens om investeringar på totalt 200 miljoner 
kronor. 142 miljoner av dem har redan använts. Under 
ett möte i Linköping mellan alla inblandade parter 
meddelade Trafikverket att man inte tänkte fullfölja avtalet. 
 
De utredningar Trafikverket gjort pekade på att det lönsammaste skulle vara att lägga ner 
Stångådals- och Tjustbanan i stället och att satsa på vägtrafik. 58 miljoner var kvar i 
investeringspotten och bansträckningen låg i stället helt plötsligt inför ett nedläggningshot. De 
upprörda rösterna var så klart många. 
 
– Vi har jobbat intensivt sen dess och fick veta i torsdags att Trafikverket äntligen hade vänt i 
frågan. Nu blir det mesta av de kvarvarande projekten framflyttade ett år ungefär men det får 
anses som hanterbart, säger Michael Leijonhud på infrastrukturkansliet och som jobbar för 
samtliga kommuner längs järnvägssträckan. 
 
Ulf Nilsson, ordförande i Kalmar läns trafiknämnd, berättar för Västerviks Tidning om en stor 
resandeökning i hela länet med tågtrafiken på banan. När det gäller resor över länsgränserna har 
resandet ökat med nära 13 procent, och på vissa sträckor i länet – däribland mellan Högsby och 
Hultsfred – har resandet ökat med hela 60 procent. Till stor del är det de nyanlända som står för 
ökningen. De nyanlända får busskort bekostade av Migrationsverket. 
 
– Ska man hårdra det så kan man säga att antalet nyanlända har räddat både Tjustbanan och 
Stångådalsbanan. När vi släpper resandesiffror som visar på sådana här ökningar så kan man 
inte lägga ner linjer, säger Ulf Nilsson. 
 
Michael Leijonhud menar att det inte fanns några andra alternativ än att fullfölja avtalet. 
– Det här handlar inte om tycke eller smak utan om kalla fakta. Trafikverket har ingått et avtal och 
då ska det avtalet följas. Det går inte att fly undan ett ingånget avtal bara för man då råkade tycka 
annorlunda i frågan. 
 
Det som nu återstår när pengarna återigen är på ingång är bland annat en stabilisering av rälsen 
vid Opphem och en mötesstation i Rockneby samt en hel del småreparationer. Men den stora 
målsättningen för järnvägssträckan finns ännu kvar. 
 
– Och det är en elektrifiering av hela banan och ett helsvetsat spår. Då skulle man kunna tala om 
en robusthet som heter duga. I år räknar vi med en halv miljon resor på sträckan, med en 
upprustad bana och fler turer kan man nog räkna med en miljon resor per år, säger Michael 
Leijonhud. 
 
Daniel Johansson 
 
 
 

Får sina pengar. Trafikverket fullföljer sitt 
avtal och skjuter till de sista 58 miljonerna 
till Stångådals- och Tjustbanan. 

Bild: Torbjörn Lindqvist/arkiv 
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Försvarets hemliga bergrum blir serverhall 
 

 

(1-2/12) Mitt i skogen i 
byn Hannäs, mellan 
Åtvidaberg och 
Valdemarsvik pågår 
just nu en investering 
för hundratals miljoner 
kronor. Nytt golv. Elon 
Björin, delägare, vd och 
drivande i skapandet av 
Sveriges största 
serverhall inne i ett 
berg. | Bild: Peter 
Jigerström 
 

  

 

(3-4/12) 
Huvudingången. Porten 
ska bevakas dygnet 
runt. Elon Björin. 
Ingångarna förses med 
säkerhetsportar - 
beställda från Kina. | 
Bild: Peter Jigerström 
 

  

 

(5-12/12) Atombomb. 
Tunneln byggdes för att 
klara av tryckvågen från 
bomben. Plexiglas ska 
sättas upp och bilda en 
gång inne i fläkt-
tunneln. | Bild: Peter 
Jigerström 
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(8/12) Bild: Peter 
Jigerström 
 

  

 

(9-10/12) Vaktkuren. 
Här satt värnpliktiga. 
Vad det ska bli nu 
återstår att se. | Bild: 
Peter Jigerström 
 

  

 

(11/12) Säkerhet. 
Försvarsmakten 
lämnade dörrarna när 
de tömde bergrummet. 
Nu har de fått ny färg. | 
Bild: Peter Jigerström 
 

 
2015-12-11 
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HANNÄS Försvarsmakten lämnade bergrummet i Hannäs år 2000. Nu ska Elon Björin 
bygga en serverhall. Kunderna väntas komma dit med helikopter. 
 
Han leder oss in i tunneln, berättar om dess ursprungliga funktion. Den är byggd för att klara en 
atombomb. Vid vaktkuren där värnpliktiga satt under bergrummets storhetstid visar han hur den 
som trädde in skulle sanera sig själv från radioaktivt damm. 
 
Elon Björin har koll på historiken, men nu ska han förvandla den gamla militäranläggningen som 
ligger mellan Åtvidaberg och Valdemarsvik. 
 
Ett rum förses med ett golv byggt på stolpar – 2000 kvadratmeter stort. Där ska servrarna stå, 
luften under golvet ventilerar bort värmen. 
 
– Och här blir det snickerboa för servrarna, säger han och pekar in i ett nymålat rum som ska bli 
verkstad. 
Anläggningen kan bli en ny industri, om den blir fullbelagd behövs bortåt 40 anställda.  
Utanför byggs en helikopterplatta. 
 
Eftersom bergrummet totalt är runt 8 000 eller 9 000 kvadratmeter och bland annat innehåller ett 
trevåningshus i betong så finns det utrymme för lek. I det rum där de värnpliktiga satt vid sina 
radarskärmar tänker han sig ett konferensrum. Där har väggarna fått svart färg och i mitten ska 
det stå ett stort runt bord i betong. 
 
– Tänk dig filmen Dr Strangelove, där finns ett sånt rum, säger han. 
Filmen är från 1964 med Peter Sellers i flera roller och kan beskrivas som en satir om kärnvapen. 
 
Historien om bergrummet i Hannäs har flera märkliga vändningar. Den svenska försvarsmakten 
byggde bergrummet som stod klart 1968. Därifrån skulle luftförsvaret styras när det blev krig. 
 
Då var krigshotet påtagligt och så sent som på 90-talet byggdes bergrummet ut. Det hann inte 
ens tas i bruk förrän nedläggningsbeslutet kom. 
 
2008 försökte Fortifikationsverket sälja, men när högsta budet kom från en man med kopplingar 
till Hells Angels avbröts affären. 
 
2012 gjordes ett nytt försök. Då var en stor del av bergrummet vattenfyllt och slutbudet stannade 
på 1,7 miljoner kronor. 
Det var Elon Björin som lagt det. 
Han visste vad han gjorde, han drev redan företaget Another Host AB som sysslar med 
serverhallar. 
Elon Björin är 30 år och har arbetat med detta sen han gick i gymnasiet och han letade efter en 
bra lokal. Ett bergrum har fördelen att det alltid är runt 10 grader varmt. Anläggningen i Hannäs 
har dessutom tre ingångstunnlar, vilka kan användas till ventilationen. 
– Tunneln här ska byggas in med plexiglas så att kunderna kan gå här och genom plasten 
kommer det att se ut som en storm när fläktarna är igång, berättar han. 
Dessutom är ett bergrum väldigt säkert. Den som vill göra inbrott måste ta sig mellan 40 och 60 
meter ner genom berget. Vid ingången ska vakter finnas dygnet runt. 
 
Företaget heter Rockan datacenter AB. Namnet har gått i arv, radargruppcentralen hette Rockan 
när den var i drift. Elon Björin äger 25 procent av bolaget. Den största ägaren är det företag som 
också ska bli den första kunden, det holländska spelföretag TX odds. Dessutom finns flera 
privata investerare med som delägare, det som brukar kallas riskkapitalister. 
 
Hur mycket pengar som ska satsas förblir en hemlighet men en av investerarna, Svante Horn, 
uttrycker det så här. 
– Man vill inte gärna gå in på siffror, men som ett exempel så håller Bahnhof på med en datahall i 
Stockholm och de tar in 250 miljoner kronor där, säger han. 
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Men i nästa andetag berättar han att Elon Björin gjort sig känd som en man som lyckas hitta 
inköpskanaler med lägre priser. 
– Vi vill inte säga exakt hur mycket vi bygger för, säger Svante Horn. 
 
Förutom ägarnas insats kommer också pengar från statligt ägda Almi Företagspartner och 
Åtvidabergs Sparbank. 
– Vi är väldigt glada över att kunna bidra till det här, men jag är inte säker på att någon annan 
bank hade gjort det, säger Ronny Mårtensson, vd för Åtvidabergs Sparbank. 
Enligt honom är det just sånt här som en lokal sparbank ska syssla med; att bidra till lokala 
satsningar. 
 
En bieffekt av detta projekt blir att Hannäs kommer att bli Östergötlands absolut bästa ställe för 
en säker bredbandsuppkoppling. Elon Björin har beställt sex olika fiberkablar för att minimera 
risken för avbrott. För att vinna gillande hos grannarna får alla som vill koppla in sig för 12 500 
kronor och sen få gratis bredband så länge Rockan datacenter finns kvar. 
Ungefär 100 hushåll väntas nappa på detta. 
 
Förutom allt annat så har Elon Björin fått lära sig vad en skogsbruksplan är för något. Visserligen 
var han mest intresserad av bergrummet, men det han egentligen köpt är ett 9 hektar stort 
skogsområde – med ett berg under. 
 
Innan vi lämnar mörkret så visar han nåt annat som också kom med på köpet. 
Det finns små glimmande flagor i väggarna. 
– Vi har kollat och det är faktiskt guld, säger han. 
  
Per Olsson 

 
 

Lina har fått sin butik  

 
Affarsliv.com 2015-12-13 
 
Lina Svensson, ny ägare till ICA i Sturefors, vill se fler kvinnliga butiksföreståndare i 
landet. Att många inte vågar, trots sitt driv, tror hon är orsaken till att yrkesgruppen 
fortsätter att domineras av män.  
Själv, säger hon, har hon alltid drivits av tanken att en dag få ansvara över en egen butik. 
– Jag är född med den energin. Min mamma är likadan och äger i dag lanthandel i Kvarnvik. 
 
Redan som barn hjälpte Lina till i ladugården hos sin pappa, vilket innebär att hon knappast är 
ovan vid att hugga i. Hennes arbetsglädje och energi märks också genom att hon parallellt med 
arbetet pluggar halvtid på universitetet sedan tre år tillbaka, strategiskt personalarbete. På fritiden 
är hon engagerad i driften av förskolan i Hannäs, ett föräldrakooperativ. 
 
Även om Lina i sin förra tjänst hade såväl fria tyglar som personalansvar kände hon, när tillfälle 
till att driva eget i Sturefors gavs, att hon måste ta chansen. 
– Det är jättefå butiker som blir lediga men de fem gånger jag tidigare sökt har jag inte ens fått 
komma till intervju. Det finns många kvinnor som är väldigt drivna men jag tror att det är en norm 
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som sitter i, att det ska vara en man. Titta bara på ICA-reklamen. Det är synd att man valde en 
gammal gubbe igen, säger hon ärligt. 
 
Under sin första arbetsvecka i Sturefors har hon börjat lära känna personalen. I Åtvidaberg, där 
hon jobbade senast, var de 30 stycken. Nu är de fem. 
 
Hur är du som chef? 

– Jag är väldigt snäll, ödmjuk och försöker se till individerna, jag tror att de då i sin tur gör ett 
bättre jobb. 
 
Lina känner sig välkomnad och flera kunder, främst de äldre, har varit oroliga över att butiken ska 
försvinna. 
Hon tycker att det finns ett bra utbud på varor och beskriver lokalerna som fräscha och fina. Vissa 
förändringar kan hon tänka sig, men det gäller att först lyssna in kundernas behov. Redan nu 
efterfrågas mer närproducerat och ekologiska produkter. 
 
Med en ny detaljplan för området runt centrum och en ökad inflytt, hoppas Lina att det finns goda 
förutsättningar för butiken att leva vidare. En mindre angenäm utveckling är antalet inbrott och 
rån som sker runt om i kommunen, senast i Linghem. Med ägarskapet följer ett ökat ansvar. Lina 
berättar att personalen aldrig får vara själva när de stänger på kvällen och tack vare att allt fler 
handlar med kort har också kontanthanteringen minskat. 
– Man måste tänka på säkerheten och utbilda personalen. Det gäller att vara förberedd på att 
saker kan ske så säkerhetstänk är jätteviktigt, både med larm och säkerhetsknappar. 
 
Fakta  
Lina Svensson 
Ålder: 34. 

Bor: I Hannäs, Åtvidabergs kommun. 

Familj: Maken Oskar samt barnen Sanfrid, 7 och Hillevi, 10. 

Intressen: Naturen, löpning, att sticka. 

Bakgrund: Utbildad vid Gastronomihögskolan i Stockholm. Har jobbat inom ICA i 15 år, senaste 

tre åren som butikschef i Åtvidaberg. 
Laddar batterierna: "Hemma är mitt andrum". 

Kul att veta om Lina: Har kört Tjejvasan fem gånger och ska delta i "Öppet spår" nästa år. 

 
Av: Rita Furbring  


