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1900 – 1966 
 

1900 John Sköld föds den 19 april i Norrbärke, Smedjebacken.  

1913 ”Morfar John skulle börja i gruvan i Grängesberg när han 
var 13 år, men han lånade en cykel och ’rymde’. Han 
återvände inte till Ludvika men ställde ut många gånger i 
Smedjebacken” (barnbarnet Annette Göransson-Wingård 
vid minnusutställningen 2005 på Aguélimuseet). 

1918 John Sköld blir konstnär på heltid. ”Det var en svår tid 
närmast efter första världskriget. Folk skriade inte direkt 
efter konst på väggarna. De rent timliga värdena var det 
primära för större delen av vårt folk” (John Sköld i Sala Allehandas Julnummer 1955).  

1922 Dottern Gudrun föds den 8 april. 

1924 Dottern Aina föds den 12 augusti . 

1931 Makarna Sköld, då bosatta i Hedemora, får trillingar den 12 april på länslasarettet i Avesta. Flickan, Signe 
Helena, blev bortadopterad och pojkarna dog inom ett år. Hustrun Lena, f. 30 mars 1902, återsåg för 
första gången sin bortadopterade dotter på 1960-talet. De höll sedan kontakten ända fram till Lenas död 
19 maj 1973.  

1934  Lena och John Sköld flyttar till Sala. Det finns också uppgifter om att de flyttade till Sala redan 1931. 
Dessförinnan bodde makarna (ev. i början enbart John) i Örnsköldsvik, Gävle, Lindesberg, Västanfors och 
Hedemora. 

1935 Första separatutställningen i Uppsala. Utställning samma år i Lindesberg, där han också ställde ut åren 
1950, 1952, 1957-58, 1960 och 1963. 

1940-talet John tillbringade alla somrar från tidigt 40-tal till början av 1960-talet vid Dalälven i Gysinge i några olika 
stugor och sedan byggde han en liten ateljé, där många av målningarna kom till.  

1944 Utställning i oktober tillsammans med Edvard Cederling på Stadshotellet i Sala. Johns utställningar i Sala 
återkommer sedan 1948, 1950, 1951, 1952, 1954, 1958, 1960 och 1961 – och kanske även vid andra 
tillfällen. 

1945 Lena Sköld börjar sin anställning på Sala lasarett, där hon var kvar till sin pensionering 1970. Det var 
oftast hustrun Lena som tillverkade ramarna till Johns tavlor. Hon hade en hyvelbänk i lägenheten för 
ändamålet. ”Mormor hade enorm ordning och reda på allt – städat och fint. Morfar var bohemen, 
ompysslad och älskad av mormor. Mormor fick försörja morfar när måleriet inte gick så bra” 
(barnbarnet Anna-Lena Flygare vid minnusutställningen 2005 på Aguélimuseet). 

1947 Utställning i Arboga, dit han återkom med utställningar 1951, 1955 och 1960.  

1948 Utställningar i Ulricehamn 1948 och 1949. 

1950-talet John Sköld vikarierade som teckningslärare på läroverket i Sala i mitten av 1950-talet. 

1951 Utställningar i Kungsör och Krylbo 1951 och 1954. 

1952 ”När mormor fyllde 50 år ringde Gunde Johansson och sjöng ’Jag är torpare jag och jag har det så bra….. 
Gunde bodde granne med morfar Johns bror, Kalle Sköld, i Älvestorp, Hällefors kommun” (barnbarnet 
Annette Göransson-Wingård vid minnusutställningen 2005 på Aguélimuseet). 

1953 Utställningar i Köping 1953, 1955, 1957, 1959, 1960, 1962 och 1964. Deltog i samlingsutställning i Avesta 
1953. 

1960 Utställning tillsammans med Edvard Cederling, Sixten Engberg och Lennart Lindberg i Folkpartilokalen, 
Magasinsgatan 4 i Sala, i december. Arrangör Sala konstförening. 

1961 Utställningar i Älvdalen och Hallsberg, samt i en samlingsutställning i Säffle. Utställning i 
Folkpartilokalen, Magasinsgatan 4 i Sala, i december. Arrangör Sala konstförening. 

1963-1965 Deltog i samlingsutställningar i Sala. 

1966 John Sköld avlider den 5 maj 1966. 

2005 Minnesutställning på Aguélimuseet 18 juni – 28 augusti.  

 

John Sköld är företrädd med målningar hos bland andra Sala Konstförening-Aguélimuseet, Landstinget i 
Västmanland (29 målningar), Sala kommun, Köpings kommun och Kungsörs kommun. 
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Dick Holmér, f. 1941, berättar den 30 september 2014: Jag minns några episoder med John Sköld. Min 

pappa hade åkeri och Sköld hade sommarstuga uppe vid Dalälven i Gysinge. En kväll sa Sköld att han 

måste få hjälp med att köra upp virke till stugan. Min far sa att ”Dick kan köra, men ni måste hålla tiden 

för den här bilen ska igång i morgon igen på andra uppdrag”.  

Vi åkte och när vi var framme sa Sköld ”Här ska du svänga ner” och det var högt grönt gräs och nån väg 

såg man inte. ”Det går bra att köra här” sa John Sköld, ”det är bara att gasa på”. Så blev det vass och sen 

sa det bara plums och där satt vi fast. Vi fick gå till värdshuset och sova över natten. John var stor och 

kraftig och lät som ett ånglok när vi gick dit i mörkret. Jag var rädd att han skulle få hjärtslag, men det 

gick bra och dagen efter fick vi hjälp att dra upp bilen. 

Året därpå skulle vi köra ett lass till. Min far tyckte inte det var lämpligt med tanke på att det tog ett helt 

dygn förra gången. ”Ja men nu är det andra grejer” sa Sköld. Det var rivningsvirke från Handelsbankens 

gamla fina byggnad i hörnet Rådhusgatan-Drottninggatan. Den revs av E A Ahlin, som rivit halva Sala, 

och han var stolt över att virket var absolut torrt eftersom hade förvarats under presenningar, så det 

skulle vi hälsa Sköld att det här var prima virke. 

Den här gången skulle vi inte svänga på samma ställe utan vid Seveds kvarn, vid broarna där. ”Här ska 

vi stanna” sa Sköld och ner efter slänten låg några båtar med ett gäng glada gubbar. Sköld hade pratat 

med flottarna upp efter Dalälven, så dom la ut en läns och vi tippade i virket. Sedan drog de länsen upp 

till Johns stuga. Sköld skulle använda virket till att bygga ut stugorna, som var väldigt små, så att man 

fick fötterna under tak när man sov. 
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Över 250 målningar och teckningar, samt berättelser och tidningsurklipp om 
John Sköld finns återgivna på den digitala skiva som sammanställdes till 
minnesutställningen 2005. En stor del av innehållet följer nedan. 
  

              

 

Lena och John Skölds barnbarn, Anna-Lena Flygare 
(dotter till Aina) och Annette Göransson-Wingård 
(dotter till Gudrun), har berättat om mormors och 
morfars hem på Rådhusgatan i Sala: 

 

Gården 

På södersidan av fastigheten fanns en jättelik, liggande 
stege längs fasaden. Det kan ha varit någon form av 
brandstege. Ramströms lastkaj låg rakt fram när man gick 
förbi stegen. Man gick runt fastigheten från 
Rådhusgatesidan, in i vinkeln på huset till trapphuset. Det 
var gårdsgrus hela vägen.  

På gaveln under mormors och morfars köksfönster var det 

en stor, lummig klätterväxt där en mängd fåglar höll till.   

Mellan fastigheten och den nybyggda fastigheten mot 
Kungsgatan var det ett mörkt prång ut mot Kungsgatan där 
man ställde cyklar och hängde tvätt på tork. 

Innan man kom in i trapphuset genom dubbeldörrarna, 
fanns en dörr till höger där man kunde bada och byka tvätt 
i järngrytor. 

 

Trapphuset 
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Lisa och Gösta Hedkvist hade sin bostad till höger, under 
mormor och morfars lägenhet, när man kom in i 
trapphuset och skomakeriet rakt fram. Farbror Göstas dörr 
från trapphuset in till skomakeriet var för det mesta 
öppen. 

När man kommit uppför trappan var det ett litet, litet 
fönster till höger mot gårdssidan. Där hängde mormor 
disktrasor på tork. Mormor tvättade allt vitt två gånger, 
även disktrasor!   

Innan man kom in i lägenheten var det på höger hand en 
platt, brun postlåda av plåt med perforering och en lucka 
på framsidan, där mormor alltid lade en nyckel när vi skulle 
komma på besök. Det var en stor nyckel, samma nyckel 
som till bad- och tvättstugan på gården 

I trapphuset fanns också ett skafferi infällt i väggen som 
mormor använde på senare år. På den stora spegeldörren 
in till farstu satt ett märke i järn från någon gruva i 
Bergslagen. Det var det sista som dottern Gudrun skruvade 
ner vid flytten efter Lenas dödsfall. 

 

Farstu 

Mormor hade en rostfri smörbytta, som stod i skafferiet till 
höger när man kom in i farstu. På en krok hängde en rostfri 
hink. Att de hade så mycket i rostfritt berodde på att min, 
Anna-Lenas, pappa jobbade på Pressbolaget i Eskilstuna. 

Till vänster  fanns en hatthylla med tyggarderober under 
och sedan kom dörren till toaletten. Där var det en 
vattenklosett med träsits och kedja från taket som man 
drog i för att spola. 

Mitt emot toadörren hängde, på sidan av en garderob, en 
vit stege i två delar som kunde användas om man skulle 
upp på vinden genom en lucka i taket. 

Rakt fram mellan toaletten och stegen var det en dörr in 
till stora rummet. 

Vid köksbordet sitter, från vänster, dottern Gudrun, Ainas 
man Stig Andersson, dottern Aina, Gudruns man Bengt 
Göransson, morfar John och mormor Lena. 

 

Köket 

När man kom in i farstu var köksdörren till höger. Rakt 
fram i köket, vid fönstret på gaveln där klängväxterna 
fanns, stod ett stort köksbord. Till höger om köksbordet 
stod morfars amerikanska gungstol med fjädrar. Bakom 
den, i hörnet, stod i slutet på 1960-talet en liten Electrolux-

centrifug.  Till vänster om köksbordet stod mormors 
karmstol. Gungstolen och karmstolen var försedda med 
lösa röd- och vitrutiga dynor. 

I ett stort skåp, väggfast från golv till tak, till vänster om 
köksfönstret, var det porslin, rostfritt och senare plast – 
mormor följde med sin tid och plasten tyckte hon var bra 
när den kom. Min, Annettes, pappa Bengt Göransson, var 
delägare i Bröderna Göranssons Elektriska i Kungsör och 
försåg mormor och morfar med diverse elektriska 
nymodigheter. 

På väggarna var det vit pärlspånt och vita element som 
målades varje år – av mormor. 

Till höger innanför köksdörren, längs med väggen var det 
en diskbänk med varmvattenberedare ovanför. På hyllan 
under, med ett skynke framför, fanns emaljerade handfat, 
gula med grön kant, travade i varandra. 

Till vänster i köket innanför dörren från farstu stod en vit 
pall. Bortom pallen var det en svart järnspis, som delvis 
täcktes av en elektrisk ugn med två plattor.  

Mellan spisen och dörren till mormors rum fanns så 
småningom ett kylskåp och ovanför det hängde handdukar 
med ett handduksförhänge av samma röd- och vitrutiga 
tyg som stolsdynorna. Längst upp en hylla med rostfria 
kastruller.  

 

 

Mormor Lenas rum 

Det var höga trösklar mellan rummen. Till vänster innanför 
dörren till mormors rum var det en kakelugn i hörnet. Den 
togs sedan bort.  

Till höger, bakom dörren fanns en kallmangel. Senare stod 
där en bokhylla med fotografier.  

På nästa vägg, fortfarande till höger, fanns en soffa med 
röd-svart-grå-randigt tyg som mormor kunde fälla upp och 
använda som säng. Den gick att dra ut ytterligare och där 
fick vi sova tillsammans med mormor när vi var små. 
Ovanför soffan var en hylla med radio och psalmbok. 
Mormor gick ibland till Frälsningsarmén och bad alltid 
aftonbön.  
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Och så sa hon ibland innan man gick till sängs: ”Sätt dina 
skor i T, för att din käresta få se.” Då man skulle drömma 
om sin tillkommande. 

Till vänster om soffan var det ett hörnskåp med bland 
annat två brun-gula plädar i. Den flyttades sedan till 
platsen där kakelugnen stått. 

Mormor hade en blågrå stol på sitt rum. Hon hade också 
en gungstol, där hon satt som gammal, efter Johns död, 
med en pläd om axlarna. 

Ovanför fönstret, som var rakt fram när man 
stod i köksdörren, var det en kornisch med 
lysrör under. 

Mitt i rummet stod ett bord av björk med två 
små lådor och med tre speglar i vinkel. I två 
frostade, rosa glas med skruvlock hade hon 
dagkräm och nattkräm. Där låg också en 
hårborste med gult skaft. 

Till höger om dörren in till stora rummet, 
fanns en byrå, senare en bokhylla. 

 

Stora rummet 

Till vänster när man kom in i stora rummet, 
hade mormor en hyvelbänk (byttes senare ut 
mot ett skrivbord med två hurtsar)! Det var 
oftast mormor som tillverkade ramarna till morfars tavlor. 

I rummet var det också en bäddsoffa mitt emot 
skrivbordet. 

Framför fönstret stod ett runt, mörkbrunt bord, en låg 
Emma-fåtölj och en fåtölj med armstöd av brunt, böjt trä. 
Där satt John i basker och spelade schack med sina vänner, 
bland andra prästen, och tog ett glas konjak. Där fanns 
också en schackklocka och en blommig plåtask som han 
hade cigarettrullare, tobak och Rizzla-papper i. 

Bakom dörren från mormors 
rum, hade morfar sitt staffli av 
vitmålat järn och en rund pall 
med björksits som det gick att 
snurra upp och ner. Där höll han 
till och målade. Så småningom 
placerades en TV till höger 
innanför dörröppningen. 

Morfar satt ofta i vit rock bak 
och fram på en stol och vilade 
med armarna på ryggstödet – 
och filosoferade över sitt måleri. 

Ateljén mot Kungsgatan kom senare.  

Morfar hade två stora lådor som han fraktade tavlor i. På 
den ena stod det ”Ulricehamn” och i dessa kunde han 
ställa tavlorna på högkant.  

Det var ljusa tapeter i rummet och lysrör i taket för att ge 
bra ljus vid staffliet. 

 

Morfar Johns rum 

I rummet fanns en inbyggd garderob från golv till tak till 
vänster innanför dörren från stora rummet. Till höger, 
efter väggen mot Ramströms gård, stod en låg bokhylla i 
björk fylld med deckare samt böcker av Albert Engström 

och Gunnar Brusewitz. Rakt fram i rummet var det ett 
fönster mot Rådhusgatan. 

Till vänster om fönstret stod en Dux-säng. Morfar hade en 
askkopp intill sängen med bokhållare. Han låg på sidan 
med ena handen under huvudet, rökte med sitt långa 
cigarettmunstycke hemrullade cigaretter, åt Figaro och 
läste deckare.  

 

Rådhusgatan 2 med John Skölds lägenhet längst bort på 

andra våningen och ateljén med fönster mot Kungsgatan. 
Foto Sven Norling. 

 

Annette: 

 Morfar skulle börja i gruvan i Grängesberg när han var 
13 år, men han lånade en cykel och ”rymde”. Han 
återvände inte till Ludvika men ställde ut många gånger 
i Smedjebacken. 

 Jag var hos mormor och morfar på somrarna och på 
andra lov ända från 3-årsåldern och fram till omkring 
1960 och jag har bara vackra minnen av morfar och 
mormor. 

 Sjukhuspräst Per Annersten, Falun, (bördig från Sala) 
har berättat för mig att John vikarierade som 
teckningslärare när Per gick på läroverket i Sala. 

 Jag satt ofta bredvid morfar när han målade. Han lade 
upp färgen på smörpapper och använde palettkniv. Vi 
bestämde olika saker han skulle måla – men det slutade 
alltid med att det blev en lada! 

 Mormor Lena berättade att när min mamma Gudrun 
och hennes syster Aina var små, så sa Gudrun vid ett 
tillfälle när någonting gick på tok: ”Sjutton, sjutton, 
sjutton…”. Aina sa: ”Mamma, Gudrun svär!”. Lena: ”Det 
gör hon inte, sjutton är en siffra.” Aina: ”Mamma va’ är 
jävlar anamma för siffra?” 

 Jag tyckte mycket om liljekonvaljer men var allergisk 
mot dem, så morfar målade en tavla till mig med 
liljekonvaljer på. 

 Jag var med när Lena träffade sin bortadopterade 
dotter Signe Helena första gången i Sala på 1960-talet. 
Det var en stark upplevelse för alla. Sedan höll de 
kontakten fram till Lenas död. 
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 John betalade så vitt jag vet aldrig någon skatt. Han fick 

besök av skattmasen varje år, men det slutade ofta 
med att skattmasen köpte en tavla. 

 Jag gick i Högre Allmänna Läroverket i Köping och vi 
skulle ha teckning med Astley Nylén, han var 
teckningslärare och bokhandlare i Köping. Jag saknade 
teckningsblock men stack ner till morfar som just då 
ställde ut på stadshotellet och fick låna ett block av 
honom. ”Det här får du inte tillbaka….”, sa jag. Han 
bara skrattade och sa att ”Det är bra….”  

 När mormor fyllde 50 år ringde Gunde Johansson och 
sjöng ”Jag är torpare jag och jag har det så bra….” Det 
glömmer jag aldrig. Gunde bodde granne med morfars 
bror, Kalle Sköld, i Älvestorp. 

 När morfar begravdes var hela kistan smyckad med en 
stubbe, grenar och kvistar och mossa över hela kistan. I 
mossan stack det upp liljekonvaljer här och där. Under 
mina år som begravningsentreprenör har jag förmedlat 
den bilden för att få människor att bryta med nejlikor- 
och rostraditionen. 

 Ibland var jag med till Gysinge. Morfar lagade 
sockerkaka till ärlorna där. De skulle ha mat först. Han 
bakade sockerkakorna i konservburkar över spritköket 
och serverade fåglarna på det runda bordet, som han 
gjutit själv. 

 I Gysinge hade morfar en ”diskmaskin” som bestod av 
en plastbalja med hönsnät över. Där la han disken och 
sänkte ner den i vattnet, förankrad vid bryggan. 
Mormor hade eget porslin och egna bestick i Gysinge 
som John inte fick använda. Hon förvarade dem i 
plastpåsar tillslutna med klädnypor. 

  Mormor hade ett eget ”badkar” i Gysinge, gjort av 
galon som spändes upp på pålar så det blev som en 
barnpool. 

  På en ö i vattnet utanför morfars stuga fanns ett 
fiskljuspar. Dom flög fram till morfar och ”varnade” när 
någon var i antågande.  

  Mormor Lena lärde mig att flå fisk. Morfar och jag 
fiskade med metspö och slantspö. Vi fick harr och 
abborre.  

  Morfar körde på en stock med motorbåten i Dalälven, 
så att mormor bröt revbenet. Jag var då i 10-årsåldern 
och var ofta med mormor på lasarettet och ”hjälpte 
till” med olika sysslor, så också den kvällen, för mormor 
gick till arbetet hur hon än mådde. 

  I ladan, som morfar hade sin hörna i, bodde en 
kattuggla. Ladan, som låg i närheten av järnvägsbron, 
rev han sedan och kvar stod huset som varit inuti.  

 

 Kniven tillverkade morfar i Gysinge.  

Anna-Lena:  

 Jag heter Anna efter farmor och Lena efter mormor. 
Från det jag var två år till dess jag var omkring 10 år, 
mellan 1945 och 1952, var jag ofta hos mormor och 
morfar.  

 När morfar, klädd i vit undertröja över sin stora, tjocka 
mage, hade tvättat ansiktet och blött håret retades han 
och ruskade på sig så det skulle stänka på mig.  

 Mormor hade enorm ordning och reda på allt – städat 
och fint. Morfar var bohemen, ompysslad och älskad av 
mormor. Mormor fick försörja morfar när måleriet inte 
gick så bra. 

 På somrarna gick morfar ofta omkring i basker och 
filosoferade. Han var en äkta bohem. 

 Jag gick med mormor Lena till badhuset, nuvarande Blå 
Salen. Mormor sa att man skulle gnugga med borsten 
så att allt gammalt skin försvann.  

 Morfar gav mormor en förlovningsring av flätat gräs. 
Hade inte råd med en riktig ring - då. Men senare hade 
de guldringar. 

 I byrån i mormors rum låg en liten portmonnä som hon 
alltid lade en krona eller en femtioöring i när jag skulle 
komma och hälsa på. 

 Om man öppnade dörren från mormors rum till 
köket klockan fem på morgonen, kunde man se 
mormor sitta vid köksbordet och dricka kaffe. Då 
hade hon redan ordnat morgonens tvätt och 
strykning innan hon skulle till jobbet. 

 I ateljén i hörnet Kungsgatan-Rådhusgatan var 
det ett fönster mot Rådhusgatan som mormor 
spikade igen, eftersom det ibland fanns en 
naken kvinna i fönstret hos fotografen tvärs över 
gatan! 

 På Rådhusgatan bortom Ramströms var det en 
modistaffär med två pekineser – King och Katy. 
Där fick jag hjälpa till att göra mössor och hattar. 
Längre upp, på samma sida som lägenheten, 
fanns en brun kiosk, där jag fick köpa 
Figarotabletter åt morfar. 

 När jag var med mormor på lasarettet fick jag ha 
vit rock och dricka saft med husmor. Man fick 
hjälpa till med lite av varje, som att vika lakan.  

 Jag fick också sy kanter på lakan till sjukhuset. 
Stadkanterna skulle klippas bort och sedan fick 
man vika, nåla och sy på Singermaskinen. 
Mormor hade två trampmaskiner. Den mindre 
symaskinen fick jag överta från mormor när jag 
var sju år!  

 Mormor sydde gardiner till alla kandidaternas 
och läkarnas bostäder vid lasarettet. 

 En gång hade en sjuksysterelev ställt en 
behållare med temptermometarar i fönstret, 
vilket man inte fick göra – fönstren kunde blåsa 
upp! Vilket det gjorde för den här eleven – ett 
flertal gånger! – och termometrarna for i golvet. 
Det vågade hon inte tala om, men mormor Lena 
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ordnade ett antal nya till henne varje gång, så 
hon klarade sig från bannor. 

 Mormor och morfar sa aldrig, aldrig, aldrig ett 
ont ord till varandra. Mormor sa ”Man ska aldrig 
gå ombord på ett skepp när det stormar” och 
morfar sa ”Sanningen skulle skada mig och 
därför tiger jag!”. Därför blev det aldrig några 
gräl dem emellan. 

 

 
Mormor Lena vid symaskinen som jag fick överta 
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Anny Johnsson var granne med Skölds. Det här fotot är från 1962 när Anny fyllde 60 år. 
Tavlan med tallen ovanför Anny ägs numera av hennes brorsdotter, Birgitta Johansson, Västerås.  

Foto Stig-Gunnar Johansson. 
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Ytterligare en bild från Anny Johnssons 60-årsdag. Den stora tavlan med västkustmotivet finns numera hos John Skölds 
barnbarn Anna-Lena Flygare, Sjöbo. Stående Annys brorsson Stig-Gunnar Johansson, Västerfärnebo:  

”Faster Anny, som hade en damfrisering i Västerås, hyrde ut rummet mot Kungsgatan till John Sköld. Rummet använde 
han till ateljé. Det hände på kvällarna att han satt där inne med en whisky och mediterade.  

John sålde bland annat tavlor genom Mollbrinks konsthandel i Uppsala, men jag tror det var ganska dåligt betalt. En 
gång när John hade lite ont om pengar köpte faster Anny en hel vägg med tavlor av honom, arton stycken, som vi 
syskonbarn sedan fått ärva.” 

 

 

 

Ateljébyggnaden några tiotal meter från stugan.  

 

 

Sten Blomgren, Sandviken: 

Min farfar Johan Aron Eugen kallade sig JAE Blomgren, till 
skillnad från sonen, min far, som också hette Aron 
Blomgren. JAE var skräddare på Gysinge. Han hade 
tidigare några kor i en fäbodladugård nedströms Seveds 
kvarn, ganska nära järnvägsbron. Den logen och 
fäbodladugården hyrde han sedan ut till John Sköld för 
25 kronor om året. Delvis har min far och farfar fått 

tavlor som betalning för hyran, men några har vi köpt vid 
Skölds en utställning i Östervåla. 

 

I logen inredde John Sköld en hörna med 
moasoniteväggar Han tog också upp fönstergluggar mot 
älven och syvästra sidan. Sköld rev sedan 
fäbodladugården, den var väldigt förfallen, och byggde 
på stugan som stått under tak. Från stranden vid stugan 
såg man Storön rakt fram och Mattön till vänster över 
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vattnet. Han byggde ytterligare en liten ”hydda” - en 
ateljé några tiotal meter från stugan.  

John Sköld hade tidigare hyrt in sig i en gammal gård på 
norra Mattön vid Borgarn. Han var i Gysinge på somrarna 
från tidigt 40-tal till början på 1960-talet. 

Något som vi tyckte var underligt var att Sköld rodde ”åt 
fel håll” – han satt omvänt och sköt årorna ifrån sig. Men 
han kanske ville åka framåt för att se var stenar och 
grund fanns eller bara betrakta panoramat åt det håll 
han rodde. 

Farfar och jag åkte ibland motorbåt och besökte John. 
Han bjöd på pulverkaffe, som var lite exklusivt på 1940-
talet. John Sköld var en drömmare, filosof, som 

funderade mycket kring liv och natur och det hans såg. 
God vän med fåglarna – han tog det lika allvarligt när 
fågelungarna dog som när människor avled. Allt liv var 
värdefullt – det spelade ingen roll om det var en 
människa eller ett djur.  

John ansåg att även döda ting hade ”en själ”. När han 
åkte hem för hösten sa han – ”nu var hon ganska trött – 
jag ser att hon har slutit ögonen” om stugan när han 
lämnade den med vår motorbåt. Sköld hade en egen 
plastbåt och en liten aktersnurra som han åkte till 
Gysinge med, den la han upp vid stugan över vintern, så 
därför hämtade jag och farfar honom när han skulle 
tillbaka till Sala. 

 

 

    
 

Sten Blomgren, Sandviken: Logen och ladugården där John Sköld inredde sin sommarbostad längst till vänster inne i logen. 
Han tog upp fönsterluckor ovanför timmerstommen, dels åt det här hållet, dels mot vattnet. Genom portlidret skymtar 
järnvägsbron över Dalälven. Min farfar JAE Blomgren står vid hästen. Fotot troligtvis från början av 1930-talet.  

Till höger ses Skölds målning av samma byggnad. Framför byggnaden står en dyngkärra med hjul med träekrar och 
järnskoning – den målningen fick min farfar. Under målningen kan man skönja en annan målning, en större byggnad, som 
alltså är övermålad. 
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Sten Blomgren, Sandviken: John Sköld gjorde en brygga med oljefat och ett trekantigt bord ovanpå.  
På bilden står min fru Siv och metar. Året är 1957. 

 

 

 

 

John Skölds första stuga i närheten av järnvägsbron.  
Foto Sten Blomgren. 

 

 

 

Sten Blomgren: Intill logen och fäbodladugården vid 
Näset fanns en ek som John målad av 1955. 

 

 

 
Sten Blomgren: Landvägen från stugan mot Seveds kvarn 
fanns en stig efter älven som gick förbi ängen med 
parladorna för hö. Det fanns en gammal väg dit. Man tog 
reda på ängshö på slåtterängarna. Ladorna var mycket 
förfallna som framgår av John Skölds målning från 1958. 

 



John Sköld 

 

 

Sten Blomgren: Tavlan visar utsikten mot Silkesholmen i 
skymningen, målad av John Sköld 1957. I vänsterkanten 
på tavlan ser man Mattön – en ganska stor ö med 
missionshus och kanske ett 50-tal hus.  

 

 

 

 

 

 
John Sköld utanför stugan vid Näset. Foto av Heinz Jahrmarkt från slutet av 1950-talet. 

 

Heinz Jahrmarkt, Sala: Jag har åkt till Gysinge och fiskat 
sedan 1947. I början åkte vi tåg, farsan och jag. När vi 
åkte var och varannan lördag, stannade lokföraren till 
slut på järnvägsbron, så det var bara att kliva av alldeles i 
närheten där John hade sin första stuga. Den finns 
fortfarande kvar (han hade bott i en annan, hyrd stuga på 
Mattön redan tidigare). Då slutade vi ta cyklar med oss – 
vi behövde inte dom längre. Vi tältade utanför Johns 
stuga, den andra, som låg lite längre ner vid Näset. Eller  

så sov vi över i en stuga vid Sevedskvarn som 
fiskeklubben i Sala hyrde. 

John åkte tåg till Gysinge. Ibland åkte han moped med en 
5-liters svagdricksflaska på pakethållaren. Den blev 
ordentligt omruskad, så det skummade och sprutade när 
han öppnade flaskan.  

John kunde vara i Gysinge två-tre månader i taget – hela 
sommaren. Själv jobbade jag, men åkte ut så ofta jag 
kunde över helgerna. John skickade bud med mig om att 
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köpa köpte ut whisky. För 100 kr blev det tre 75:or 
whisky, Standard Selection, och en krona tillbaka! Ibland 
bjöd han av whiskyn. 

Rakt fram när man kom in i Johns stuga fanns en 
”toalett” som man tömde och grävde ner på lämpligt 
ställe. Vad gräset växte just där! Till höger i stugan fanns 
en rostfri diskbänk. Under den hade han en liten 
fotogenkamin med veke, som värmde upp hela 
diskbänken både för stugvärme och matlagning. Det 
fanns ingen elström. 

Vidare fanns ett väggfast bord med stötta under och ett 
par hopfällbara campingstolar. Och på väggarna hängde 
tavlor han målat i Gysinge. På bordet låg ofta ett långt 

cigarettmunstycke. Han hade också lött ihop två 
cigarettändare – på den tiden var det bensin i tändarna – 
för att ha en ”reservtank”. 

Sängen var gjord av sjunkare med bräder i botten och en 
madrass ovanpå. Sjunkare är massaved och timmer som 
tagit åt sig så mycket vatten att de sjunker eller sticker 
upp med ena ändan ur vattnet. Det var bara att gå ut och 
hämta. Då flottades det timmer på älven och det låg ofta 
läns i vattnet utanför stugan.  

John fiskade stora abborrar innanför länsen. På en av 
Sten Blomgrens foton ser man Johns fiskespön på 
väggen. Han fiskade ofta och Lena, hans fru, tyckte 
mycket om abborre.  

 

 
Heinz Jahrmarkt i stugan vid Näset som han fick överta efter Johns död. 

 

Heinz Jahrmarkt: John hade inge lie, det blev bara en 
gångstig där han gick. Ibland ville han att vi skulle flytta 
tältet för att gräset skulle bli tillplattat så han kunde gå 
på tomten, då sa han ”Nu pojkar måste ni nog flytta 
tältet….” 
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Kritteckning omkring 1960, 23 x 23 cm. 

Foto Jan Erik Wingård 

Vi lämnade kvar lite mat varje gång vi var där uppe – det 
var ingen idé att släpa hem det till Sala. John hade en 
grop i marken med en aluminiumbehållare med lock som 
han fått från lasarettet genom Lena. Där förvarade han 
maten svalt och inga råttor kunde ta sig in. 

En lördag träffade jag John Sköld inne på Örnflos (eller 
var det Ungers?) Tobak och berättade att farsan var sur 
för båten vi brukade låna i Gysinge var utlånad till en 
annan. Du får köpa min båt för 800 kronor och då får du 
motorn med, sa John. Jag slog till direkt.  

Farsan gnydde över att vi inte kunde åka till Gysinge den 
lördan. Vad säger du för nåt, sa jag – nu åker vi till 
Gysinge. Så blev det och farsgubben var nöjd. 

Jag fick överta Johns stuga, hans tredje (den första hyrde 
han) vid Näset i närheten av Seveds kvarn, av Lena Sköld 
efter Johns död. Stugan hade kluvna, raka ungbjörkar 
som läkt över skivskarvarna. Från den stugan såg man 
Mattön rakt över älven. Jag rev senare stugan och 
byggde ny på samma ställe.  

På vintern var jag ibland uppe hos Sköld i hans ateljé mot 
Kungsgatan. Lägenheten var i andra ändan av fastigheten 
som var byggd i vinkel. Erik Ljunggren var också uppe hos 
John ibland. 

John var inte i stugan i Gysinge de sista åren. 
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Heinz Jahrmarkt: Jag tjatade länge på Sköld att jag ville ha en tavla från stugan. Det blev en av de sista tavlorna han gjorde. 
På fotot finns båten jag köpte av John Sköld för 800 kr och kajen av sjunktimmer till höger. Rakt fram ser man Mattön. 

Fotot, troligtvis från slutet av 1950-taet, är med samma utsikt som målningen. 
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Sten Blomgren, Sandviken: Ladan där John Sköld inredde en bostad i hörnet. Han tog upp gluggar ovanför timmerdelen åt 
detta håll och mot vattnet. På bilden ses min mamma längst till vänster, min pappa, Aron, till höger och vid stegen min 

farfar, JAE Blomgren. Fotot från 1930-talet. 

 

Erik Ljunggren, Sala: Jag hälsade på John ibland i hans 
ateljé i Sala. Jag minns att Lena och John kallade varann 
för ”Herr Sköld” och ”Fru Sköld”.  

Han visade mig tekniken med palettkniven. Vi blandade 
färger och ibland bjöd han på en whisky. Jag brukade 
påbörja någon målning hos John som jag sedan gjorde 
färdig hemma. 

Jag minns också att han hade två dricksglas i ett – ett 
”tvillingglas” som var sammangjutet i foten – man kunde 
vända på och dricka ur andra hållet. John tyckte om udda 
saker, som till exempel sina långa cigarettmunstycken.  

 

 

Några gånger besökte jag John i Gysinge. Där höll han till 
i en lada utan fönster – det fanns bara en glugg med 
skjutglas framför.  

Han skämtade och skrattade mycket, men tog inte emot 
vem som helst uppe i Gysinge. Det skulle stämma med 
personkemin. Han berättade också att han ibland hade 
olustiga drömmar om att folk inte tyckte om hans tavlor. 

Efter en resa som jag gjorde till Sovjet gav jag John en 
bildtidning, Arganjak, som han tog inspiration från. Jag 
förmedlade också för Johns räkning en del tavlor till min 
arbetsplats på Salberga sjukhus. 

 

 

 
Sten Blomgren, Sandviken: Översvämningen vid Johns stuga 1957. Normalt låg stugan en meter över älvnivån.  

Personerna på bilden är min pappa Aron, min fru Siv och min mamma Maria. Järnvägsbron skymtar i bakgrunden.   
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Ingeborg Forsberg, Österfärnebo: Jag och min man hade 
affär i Gysinge. Dit kom John Sköld roende motströms en 
gång i veckan för att handla. Han var väldigt trevlig när 
han kom till affären, men hade det ibland knapert 
ekonomiskt.  

En gång erbjöd han sig att visa mig ett bra kantarellställe 
om jag köpte en tavla av honom. En ganska stor tavla 
med lövskog på. Jag sa att jag kan väl köpa den ändå. Jag 
gav 500 kr och det är den finaste tavlan jag har – det är 
många som berömmer den. Den är dessutom målad på 
duk, vilket tydligen inte var så vanligt när det gäller Sköld. 

En annan målning föreställer en flottare, Bror Östmark 
från Borgarn. Jag minns när dom flottade timmer och det 
blev bröten som dom skulle lösa upp. Dom var modiga 
flottarna. 

En tavla föreställer ett träd, kanske en ek, som fanns i 
kanten på herrgården i Gysinge. Man ser en mur från 
herrgården i bakgrunden. 

John var mån om alla djur. En dag sa John, ”Nej, nu är det 
dags för mig att ge mig av härifrån. De har skjutit en 
fiskljuse som ligger i älven”. 
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Ingemar Sigurdsson, Sala: John Sköld var intresserad av 
att spela minigolf. Leksakshandlare Elon Lindholm drev 
en minigolfbana nedanför nya vattentornet, där 
Västeråsvägen numera går fram.  

Varje vecka fick de som spelat kvala in till en veckofinal 
mellan de bästa under veckan. John var ofta med i det 
gänget. Det här var runt 1950 och eftersom jag bodde 
alldeles i närheten av golfbanan, fick jag ofta förtroendet 
att föra protokoll för John, Åke ”Sjuan” Karlsson, Thure 
”Tuppen” Karlsson med flera. Det kunde inbringa en 25-
öring, vilket var värdefullt för en pojke i 10-årsåldern.  

John rökte hela tiden under spelet. Cigaretter i ett långt 
cigarettmunstycke. För oss barn verkade han stor och 
barsk. Han sa inte så mycket - bara hostade och 
brummade lite grann under spelets gång.  

Det här pågick hela somrarna under åren i slutet på 
1940-talet och början på 1950-talet. 

 

Håkan Allard, Sala: När jag var i 12-årsåldern fanns en 
minigolfbana mellan Kålgårdsgatan och Trädgårdsgatan 
(där Färg- och Hobbyhörnan ligger nu) som konkurrerade 
med Elons minigolfbana. 

Det fanns en Sala Minigolfklubb som ordnade tävlingar, 
men John Sköld spelade för att fördriva tiden. Det var 
inga stora ovationer, han tyckte om att ta det som 
avkoppling för att komma ifrån måleriet en stund. John 
var en stor och kraftig profil i Sala och vaggade fram som 
ett skepp. Han var väldigt snäll och försynt. Knuffade 
aldrig undan småpojkarna – tvärt om! Man var sedd fast 
man var grabb och vi fick ofta vara med och spela med 
”de stora pojkarna”.  

John besökte ofta min far, bokbindare Georg Jansson, på 
Hedmans bokbinderi med adress Fredsgatan 15. Han 
kom in och pratade och ibland köpte eller böt min far till 
sig någon tavla. En Sköldtavla, den äldsta jag har, fick jag 
när jag hjälpte Carl-Otto Modins mamma att flytta.  
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1962, 69 x 69 cm, olja på pannå. 

Foto Sten Ahde 

 

Amie Lundholm, Sala: Visst minns jag John Sköld fast vi 
sa bara ”Sköld”. I slutet på 1950-talet kom han varje dag 
på förmiddagen in i Norrängens butik ”Frukt & Grönt” i 
nybyggda huset Kungsgatan 7, för att köpa sin dagliga 
Läkerol-ask. Självklart iklädd konstnärens speciella 
attribut – baskern. Ibland kom han in på eftermiddagen 
också. Han bodde ovanpå Ullspinnarns i hörnet 
Rådhusgatan – Kungsgatan, så det var nära att slinka in.  

Jag, som mest stod i butiken, var 17-18 år då och ett 
annat biträde, Rotraud Seifert, var bara 15-16 år. Vi var 
inte okunniga om att han trivdes att snacka med jäntorna 
och njuta av det ungdomliga. Han var ganska 
skrymmande och gick lite makligt. Han hade en väldig 
höknäsa och härjat blodsprängt ansikte. Han var alltid 
hovsam och vänlig. Vi hade lätt att prata men jag minns 
inte om vad. Med far, Edvin Carlsson, talade han både 
affärer och politik, men troligen bara vad som stod för 
dagen i tidningarna. Eftermiddagsturerna var inte dagliga 
men då mådde han ofta sämre och kunde vara en smula 
tungsint och behövde träffa folk. Då kunde han sätta sej 
på fars lilla, lilla kontor, rulla sina tunna, tunna, långa 
cigaretter och väntade tålmodigt på att den som var ledig 
kunde byta ett ord. 

Vi var alltså goda vänner och jag minns honom som 
speciell och dämpad men ganska sliten. Mina väninnor 
blev också bekanta med honom och en av 

dem satt modell för en tavla som så småningom köptes 
av någon kommun - Hallsta eller Sura kanske. En flicka 
som står i en bäck torde det vara. Tror inte jag sett någon 
som målat vatten i olika former så suveränt som Sköld! 
Tror mej minnas att han fick något kulturpris (möjligen 
från Dalarna) för just denna specialitet – vatten. 

Han tjänade ihop till sin Läkerol och tobaken och i 
somliga fall någon flaska. Ibland gick det trögt och han 
sålde för billigt kanhända, bland annat till sin granne. 
Hon hade hörnlägenheten och var sällan hemma, så 
hennes systerdotter Birgitta (då Johansson) lånade 
våningen som var fullhängd med tidiga Sköld. Min bror 
Sten Ahde minns att ”Johanssons”, Birgittas föräldrar, 
troligen bodde i Björsbo, Västerbykil, någon gång på 60-
70-talet. Vi gissar att Birgitta har många av mosterns 
tavlor – men var finns hon? 

Jag tror att det fanns en fru Sköld också. Även hon lär ha 
köpt hans tavlor vid kris. Min far köpte (troligen 1962) en 
underbar oljemålning som min bror Sten äger nu och 
uppskattar mycket. Den föreställer en ganska vild 
björkskog och ett vatten. Den sprakar av färg och är alltså 
en senare målning. De tidiga är blekare och det sades att 
färgen kom i takt med att Johns syn försämrades. 

När jag kom hem till Sala efter yrkesutbildning i Skåne 
träffade jag John (nu sa vi förnamn) på stan´ ibland och 
brukade uppdatera oss med varandra allt medan den 
långa cigaretten kroknade i hans nikotinfärgade ganska 
smala fingrar. Han var ganska risig till hälsan och en dag 
sa han att han inte kunde äta längre…… Nästa gång: ”nu 
kan jag inte dricka heller….” Snart därefter tog han sitt 
sista bloss. Det torde alltså ha varit 1966.  
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1958, 52 x 52 cm, olja på pannå. 

Foto Bengt Kebbón 

 

Britt Olsson, Sala: Mor och far bodde ovanför Thorbergs 
Färghandel på Kungsgatan. Min mor och Lena Sköld 
umgicks en del. Ibland kom John till min mor och ville 
sälja en tavla. Och hon köpte några under åren.  

Även Lena köpte tavlor av John. Hon var den som höll 
ordning på familjen och hade fast inkomst, men hon ville 
inte bara ge pengar till John, utan att han också skulle 
känna att han gjort sig förtjänt av dem genom att Lena 
fick tavlor för pengarna.. 

En dag frågade John om jag ville vara modell för en tavla 
med ett motiv om nattvarden. Jag ställde upp på det. Det 
blev en ganska liten tavla med en flicka i vit klänning i en 
björkskog. 

När vi var klara sa han att han alltid drömt om att måla 
nakenmodell. Han frågade om jag kunde tänka mig det. 
Först var jag tveksam, men så tänkte jag att ”han är ju 
bra gammal, så det kan väl inte vara så farligt”. Det tog 
väl någon timme och under veckan målade han den klar 
med vatten och stenar runt omkring mig. Det var 1958, 
då var jag 21 år. 

Han erbjöd sedan mamma att köpa tavlan för 500 kronor 
om hon lovade att jag skulle få den när hon föll ifrån. 
Efter ungefär en vecka kom väl mamma underfund med 
att det kunde vara jag som var modellen på tavlan. Hon 
frågade mig och jag medgav att det var jag. ”Du får inte 
tala om det för pappa”, sa hon, och min far fick heller 
aldrig reda på det. 

Efter bara någon vecka kom John tillbaka och erbjöd 
mamma 1.000 kronor för tavlan, men hon ville behålla 
den. 
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Porträtt av John Sköld, 1942 

Foto Jan Erik Wingård 
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Sala Allehanda den 15 april 1950 respektive16 april 1960.  
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Sala Allehandas Julnummer 1955 
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Tidningsurklipp från den 28 november 1960. 
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Sala Allehanda 30 november 1961 
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Tidningsurklipp från baksidan från en Sköld-målning. 
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Sala Allehanda den 6 maj 1966. 
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Sala Allehanda den 6 maj 1966. 

 

 

Nya kyrkogården i Sala 

Foto Johnny Ekman 
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Sala Allehanda februari 2005 
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Sala Allehanda 17 juni 2005 
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Målningar som vi fått kännedom om efter sammanställningen 2005: 

 

 

John Sköld, oljemålning på pannå 1938, 56 x 66 cm. 

 

 

John Sköld, oljemålning på pannå 1940, 29 x 31 cm.   
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John Sköld, oljemålning på pannå 1940, 52 x 60 cm. 
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John Sköld, oljemålning 1944, 39 x 48 cm. 

Caisa Lidéri, i maj 2015: Den här tavlan har vi fått från en granne som tyckte den passade hos oss då de var här 

på vår tomt som John Skölds ateljé stod uppe vid Näset i Gysinge.   

 

          

John Sköld, oljemålning 1958.                                                         Foto Caisa Lidéri i maj 2017.      

  

Caisa Lidéri, i sept 2017: Jag och min man äger idag stugan som John Sköld hade efter de att han överlåtit den 

andra stugan till Heinz Jahrmarkt. Står jag mitt på vår tomt och blickar norrut mot gamla järnvägsbroarna så ser 

jag även in i viken till höger om oss. Längst bort till vänster kan man skönja järnvägsbron. Till höger ett foto från 

maj 2017. 
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John Sköld, oljemålning på pannå 1955, 23 x 23 cm. 

 

 

 

John Sköld, oljemålning på pannå ca 1955, 30 x 30 cm. 
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John Sköld, oljemålning på pannå, 49 x 66 cm. Ekebygården, Sala kommun. 
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John Sköld, oljemålning på pannå 1957, 39 x 39 cm. 

 

 

John Sköld, oljemålning på pannå 1958, 19 x 19 cm. 
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John Sköld, oljemålning på pannå 1958, 36 x 45 cm.  

 

 

 


