
12.1.1. (Nils) Govart Stark – en berättelse om ett människoöde 

 

Känslor. Det mesta handlar om känslor. Det som berör. Jag kan verifiera något på en 

sorts vetenskaplig grund och argumentera utifrån detta.  

Men, detta ”något” hade inte funnits för mig om känslan inte funnits där. 

 

Dessvärre bygger vi ofta våra känslor på något som vi inte kan verifiera. Det är det lilla. 

Mycket ofta struntar vi i vad vi vet och bara känner vad vi egentligen inte borde känna 

utifrån vår kunskap. Värre. 

 

Nu ska jag skriva om Govart. Det känns viktigt. Viktigt för mig! 

En del bygger på kunskap. 

Mycket bygger på en känsla. 

 

I mitt huvud finns ett foto: 

 
 

 I förgrunden ser vi min morfars syster, Ingrid, och min mormor, Gerda. Govart på 

balkongen. 

Tre. Eller två? 

För mig handlar bilden om en. Den som vill vara en av tre, men är en av en. Govart. 

Utanförskap. 

Jag ska berätta! 

 

 



Mars 1913.  

Handelsresande Nils Samuel Bergström (från Verum i norra Skåne) befinner sig i Kalmar. 

Här ska han övernatta efter en lång arbetsdag. 

Hotelltristess. 

Nils Samuel går ut. Söker. 

Han får napp. 

Hildur Paulina Andersson (från Torsås i Kalmar län) finns där han söker. Där Hildur söker. 

Det blir som det blir. 

 

Nils Samuel får ett brutalt uppvaknande när Hildur, efter efterforskning, meddelar att 

hon är gravid.  

Änklingen Nils Samuel vill inte gifta sig. Ej heller den frånskilda Hildur. Eller kanske.  

Bördan finns ju hos kvinnan. 

 

Den 7/12 1913 föder Hildur en son. Nils Govart blir hans namn. 

 

Nils Samuel och Hildur gör det de inte vill göra. De gifter sig.  

Den 6/1 1914 blir Nils Govart ”legitim” genom sina föräldrars bröllop.   

 

Hopplöst. Nils Govart är inte den älskade sonen. Nils Samuel och Hildur är förenade av 

något de vill bli av med; Nils Govart. 

 

Bingo! 

På en av sina resor hittar Nils Samuel paret August och Ingrid Stark.  

Perfekt. Paret fick en dotter, Karin Elisabeth, som dog av kvävning 1909 (ett drygt halvår 

gammal). 

Djup sorg plus dåligt samvetet. Vilket läge! 

 

August och Ingrid får en son den 10/8 

1915. Govart. Govart är då ett år och åtta 

månader gammal. 

Lite senare går familjen till fotografen. Det 

kan vara värt att notera att August 

fortfarande bär ett sorgband efter den 

älskade dottern, Karin. 

Stafveryd, Göteryd blir Govarts värld. 

Karinsminne blir bostaden. Ingrids fader, 

Magni, och hans ”fosterdotter”, Syster 

Leonida bor också här. 

Det går inte att bo kvar i skuggan av en 

död liten dotter. 

  
Så här ser huset ut idag.  

 



Den nya adressen blir Strömsnäsbruk, Traryd. 

(Avståndet mellan Stafveryd och detta hus är några få minuter på väg 120 idag): 

 

  
 

 

En av Govarts lyckor i hela hans liv är hans fiol.   

 
Govart är nr tre från vänster. 

 

Govart växer upp.  

Allt ser ganska bra ut.  

I huset finns inte bara Ingrid, August och Govart själv.  

Där finns också Ingrids gamla far, Magni (Magnus) – min morfars far.  

Han var en snäll och vänlig man - enligt vad Syster sagt till sin dotter Gunn, som berättat 

detta för mig - som var allmänt omtyckt.  



Dessutom finns Syster där. Allas favorit. Govart har det bra. 

 

Syster är elva år äldre än Govart och hon tar hand om honom under åren 1915-21.  

Govart dyrkar Syster. 

 

 
Förmodligen ett foto som togs i samband med Govarts konfirmation.  Fotot är från slutet 

av 1920-talet. 

 

Tiden går. Det blir gråare. Redan 1921 har Syster försvunnit. Då var Govart sju år 

gammal. En känslig ålder. 

Hon har gift sig, men bortsett från en tur till Ljungby (1932-) så finns hon i närheten. I 



Delaryd. Men, det är inte det samma. 

 

 

1931 dör Magni.  

 

Nu är de tre i det stora huset.  

Govart är 17 år gammal.  

 

1935 dör Ingrids make, August. 

 

Nu är de två återstående i huset. 

 

1935 är Ingrid ”bara” 53 år gammal, men 

krafterna börjar tryta. 

 

Govart får hjälpa till med det mesta med 

betoning på tyngre arbeten. 

 

 

På en av sidorna  

om Magni kan vi 

se ett foto taget 

vid samma 

tillfälle som fotot 

till vänster.  

 

Sidan hittar du 

här!  

 

Bilderna togs 

med Ingrid och 

Augusts hus som 

bakgrund.  

 

 

En glädje för Govart och Ingrid är de många släktbesöken och tillhörande fester. Den 

största festen var förmodligen när Ingrids brors hustru, Gerda, fyllde 70 år.  

1959 var året. 

  
Längst fram till vänster sitter Ingrid. I mitten sitter Gerda. De tre övriga i främre raden 

är Gerdas systrar. 

Längst bak i mitten står Govart (ljust hår).  

 

Dessförinnan, under perioden 1935-1959, blev den grå vardagen svart för Govart. 

 

Govart hugger ved. Han slinter med yxan och träffar sitt ena ben. Han förstår direkt att 

han bör åka till ett sjukhus och säger detta till Ingrid.  

http://heurlinarna.wordpress.com/2012/01/29/11-4-magnus-och-kristina-magnus-efter-aren-med-kristina/


”Det behövs inte” säger Ingrid. ”Det läker sig av sig själv!” 

Ingrid lindar om benet. Det läker sig.  

Resten av sitt liv lider Govart av en mycket svår hälta. 

Govart blir våldsamt förälskad. Lika förälskad i henne som hon i honom.  

”Vi ska gifta oss” säger han till Ingrid. 

”Hon duger inte!” säger Ingrid. 

Ingrids ord får gälla. Varför? Det kan man undra. Kände Govart att han själv inte kunde 

försörja en familj? Var han rädd för att förlora ett eventuellt arv? Kände han att han stod 

i en tacksamhetsskuld till Ingrid och därför inte ville gå emot hennes vilja?  

Frågorna är många, svaren få. 

 

1946 blir Govart officiellt Ingrids adoptivson. Nu är hans framtid säkrad. Ekonomiskt. 

Taggen finns där. Ändå. 

1970 dör Ingrid. Hon begravs i familjegraven. 

 

Del av Göteryds kyrka och kyrkogård. 

 

 

Govart ärver allt. Han är oberoende. 

Ett stort hus. Pengar.  

 

Han ärver allt utom lycka. Inga fester längre. Fåtaliga besök. Här haltar han omkring och 

tänker på den försvunna kärleken, ensamheten. Sällskapet var fiolen. 

Alla tyckte om den tyste, tillbakadragne, sympatiske och blyge Govart. 

Aldrig ett ont ord om Govart. Kanske från Ingrid? 

 

Ibland var Govart ute och spelade och sjöng på olika tillställningar. Då levde han upp. 

 

”Ingen får lov att begrava mig i familjegraven!” sa Govart! 



1994 tog det slut.  

 

 
På bilden av familjegraven – se ovan! – kan man se att det ligger en liten gravsten 

framför. Det är denna sten. 

I kyrkböckerna stod det att Govart hette Govadt. Fel! Antingen hade någon präst skrivit 

fel eller så otydligt att det feltolkades. 

 

Varför skulle namnet bli rätt när så mycket annat blev fel? 

 

 

Ev. kommentarer till denna sida kan inte göras här! Jag hänvisar i stället till sidan om 

Ingrid! 

 

 

<<< Tillbaka  Innehåll  Framåt >>> 

http://heurlinarna.wordpress.com/2012/01/29/12-1-magnus-och-kristinas-fem-barn-ingrid/
http://heurlinarna.wordpress.com/2012/01/29/12-1-magnus-och-kristinas-fem-barn-ingrid/
http://heurlinarna.wordpress.com/2012/01/30/2-innehallsforteckning/
http://heurlinarna.wordpress.com/2012/01/29/12-2-magnus-och-kristinas-fem-barn-peter/


 


