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Stadsdelen Gårda i ord och bild 

 

Gårda tillhörde de stadsdelar, som min far Lennart Gahrn (1928-2012) aldrig hade besökt, 

men han kände ändå mycket väl till denna del av Göteborg. Gårda hade nämligen ett bra 

fotbollslag, som låg i allsvenskan några år tillsammans med de andra göteborgslagen. 

Fotbollen gjorde Gårda vida känt, men 

därutöver fanns en rik historia, som Roger 

Andersson nu utförligt har skildrat i all dess 

bredd. 

Stadsdel utan krönika 

Namnet Gårda betyder ”gårdarna” helt 

enkelt. Stadsdelen var ursprungligen en del 

av Örgryte sockens landsbygd, ja, hela 

Örgryte var ursprungligen ingenting annat än 

landsbygd. År 1621 grundades som bekant 

staden Göteborg, men ytmässigt var Götastaden obetydlig. Det dröjde till 1880-talet innan 

stadsliknande bebyggelse tillkom på Gårda. Kanske detta namn svävar litet grand i luften 

även för en invånare i Storgöteborg. Då skall jag påpeka, att Gårda är området öster om 

Mölndalsån och norr om Liseberg. Före stadsdelen fanns gårdarna och herrgårdarna. 

Följaktligen har Gårda en lång historia, men det har dock saknat en egen krönika. Andra delar 

av staden har sina krönikor, men Gårda har varit utan. 

Utmärkt historieskrivning 

Roger Andersson har dock rått bot på detta missförhållande. År 2014 kom han ut med en 

utmärkt bok om Johan på Gårda, den kände åkaren och diverseentreprenören och hans 

företag. Hans forskning ledde honom rakt in i den i huvudsak försvunna värld, som heter 

Gårda. Nu har författaren kunnat lägga fram ytterligare ett storverk, som är en dröm för varje 

släktforskare med anknytning till denna stadsdel. Boken heter: Roger Andersson, Boken om 

Gårda – försvunnen arbetarstadsdel (A-Script Förlag 2016, 256 sidor med omkring 800 

illustrationer). Visst har Roger Andersson kunnat plocka uppgifter ur litteraturen om 

Göteborg, men huvuddelen av uppgifterna har han letat fram ur arkiv, tidningar och levande 

källor, det vill säga människor, som minns. Hus för hus beskrivs den gamla stadsdelen med 

slösande rik illustrering av värdefulla bilder. Här kan släktforskaren se på bild de hus, i vilka 

vederbörandes anförvanter har bott en gång i tiden. Släktforskaren har också möjlighet att 

finna uppgifter om någon anförvant i boken. De personhistoriska uppgifterna är många. 

Kvarteret Ran på Gårda år 1913. Strax intill finns 

hållplatsen för tåget. 

 

https://larsgahrnskriver.wordpress.com/?p=6459


Genomfartslederna krävde plats 

Till synes låg Gårda på behörigt avstånd från de stora genomfartslederna, som gick väster om 

Mölndalsån, men stora genomfartsleder är farliga grannar. De har en viss benägenhet att ta 

mer och mer utrymme i anspråk och att föröka sig. Motorvägen och den dubbelspåriga 

järnvägen kom att bli förödande för Gårda. Gamla Gårda är till största delen rivet. 

Motorvägen och dubbelspåret har kommit i stället. De kvarlevande Gårdaborna återfinns nu i 

andra stadsdelar (i huvudsak). Det företag som Johan på Gårda startade 1895 finns alltjämt 

kvar, men företaget ”Gårda-Johan” finns nu på 

Hisingen på andra sidan av Göta älv. Ungefär så är det 

med det mesta. Roger Andersson har utfört sitt arbete i 

grevens tid. Gamla Gårda försvann på 1960- och 1970-

talen. Stadsdelen var vid det laget bara en del av en 

storstad med många stadsdelar, som beslutsfattarna 

värnade mer om. Under åren 1900 till och med 1921 

var Gårda ett eget municipalsamhälle. Roger 

Andersson skildrar också detta välskötta samhälle. 

Beslutsfattarna hade nära till medborgarna. De hade 

Gårdas bästa för ögonen, eftersom municipalsamhället 

bestod av bara en stadsdel. Nackdelen var dock, att 

municipalsamhället var litet och ekonomiskt svagt. 

Här, som på andra håll, införlivades området med 

Göteborg. Makthavarna i Börsen fick med åren alltfler 

stadsdelar att bestämma över och sörja för. Då kunde 

det lätt bli så, att man missgynnade vissa stadsdelar 

eller helt enkelt offrade dem. Själv hör jag hemma i 

Mölndal. Vid läsningen av Roger Anderssons bok 

ställer jag mig frågan: Vad hade hänt, om även Mölndal hade inkorporerats i Göteborg? 

Mölndal har samma motorväg och samma dubbelspår som Gårda. Sådana stadsplanemässiga 

katastrofer går tydligen inte att undvika, vare sig man är självstyrande enhet eller icke. 

Fotboll och daghem 

Helt utplånat är Gårda inte, men de 

omfattande rivningarna minskade dramatiskt 

underlaget för affärer, föreningar och skolor. 

Ett rikt och myllrande liv försvann, men det 

speglas i Roger Anderssons redogörelser. 

Där finns givetvis Gårda BK, hjältarna från 

allsvenskan, men även Gais hade djup 

förankring i stadsdelen. När daghemmens 

historia skall skrivas, finns mycket att hämta 

i Roger Anderssons bok. Här som i andra 

arbetarstadsdelar, exempelvis Mölndals 

Krokslätt, drev behoven av barnpassning 

fram privata initiativ för lösande av 

barnomsorgen. När även arbetarhustrurna måste arbeta för att klara familjens försörjning, fick 

man svårt att ordna barnpassningen inom familjen. Välgörenhetsorganisationer, stiftelser och 

företag gjorde insatser. Så var det inte minst i arbetarstadsdelen Gårda. Detta myllrande liv 

Roger Andersson – Fritz Stenströms 

efterföljare. 

 

På Gårdaplan (eller ”GAIS-änga”), som var Gårdas 

egen idrottsplats fram till omkring 1940, spelar Gårda 

Sportklubb mot BK Dämmet. Året är 1938. 

 



med olika initiativ och många uppoffrande insatser speglas mycket förtjänstfullt av Roger 

Andersson. 

Fritz Stenströms efterföljare 

Författarens förra bok om Johan på Gårda ledde honom vidare till att skriva om hela 

stadsdelen. Arbetet med Gårda har fått Andersson intresserad av Almedal och Göteborgs 

(eller rättare sagt Örgrytes) Krokslätt. Vi hoppas, att han inom några år fullbordar en bok om 

dessa delar av Göteborg. De är (eller kanske snarare var) delar av Örgryte, som skildras i ett 

numera klassiskt verk, nämligen Fritz Stenströms sakrika och målande skildring ”Örgryte 

genom tiderna: En minnesbok” (I-II, Gbg 1920 och 1924). Fastän snart ett århundrande har 

förflutit sedan dess, har denna minnesbok inte fått någon uppföljare, som skildrar den rika 

historien efter 1924. Med stor tillfredställelse finner man därför, att Roger Andersson nu har 

skildrat ett av delområdena inom Örgryte, och att han tycks vara redo att gå vidare med två 

andra delområden. Han har blivit Stenströms efterföljare. 

Lars Gahrn 

 


