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Som 22-åring tog Anders 1972 över 
fastigheten Nämndemansgården i 
Skrickerum på 110 hektar från sin far 
och faster. Gården har i 700 år gått i 
släkten i rakt nedstigande led. Sedan 
dess har han köpt till fem fastigheter och 
i dag består markinnehavet av 650 hektar 
varav 450 är produktiv skogsmark.

Mycket tid i skogen
Under hela tiden har basen i Anders 
arbetsliv varit skogen, köttdjuren – i dag 
fi nns 50-80 djur i besättningen – och att 
odla spannmål. Men listan är lång på 
uppdrag som han haft vid sidan av. Han 
startade till exempel Tryserums Friskola, 
där han i tio år var rektor och vd.
 Mycket av tiden har han dock lagt 
på skogen.
 – Jag är en engagerad skogsägare 
som inte har velat släppa greppet om 
min skog. Därför har jag gjort mycket 
av skogsarbetet själv. Men åldern börjar 
göra sig påmind och därför har jag i år 
för första gången låtit Södra gallra 20 
hektar. Visst är det tänkvärt att det som 
kunde ta mig en hel vinter med motor-
såg gör maskinerna på några dagar. Men 
skogsarbetet är så roligt så jag har inte velat släppa 
taget. Min fru Margareta sköter i princip all plante-
ring vilket omfattar 15 000 plantor på ett år, säger 
Anders.

Södra en kanonaffär
Anders har varit med i Södra sedan han blev skogs-
ägare. Södra har alltid skött det mesta av slutavverk-
ningen som tillsammans med gallringarna i snitt 
ligger på 2 500 kubikmeter om året, vilket ungefär 
motsvarar tillväxten.
 – Det är en kanonaffär att vara med i Södra. 
Även om Södra inte betalar bäst för virket i alla 
lägen, så blir det sammantaget en mycket god affär, 
där emissionsinsatser får pengarna att växa fort. 
Ränta läggs på ränta på oskattade pengar. Det är 
bättre att ha pengarna innestående i Södra än på 
banken, säger Anders som fortsätter att betala in 
insatskapital trots att han sedan länge är fullbetald.

Självlärd författare
Förutom jord- och skogsbruk har Anders så mycket 
annat för sig att man förvånas över att dygnets 24 
timmar räcker till. Han är till exempel en fl itig för-
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Skogsägare, köttbonde, författare, delägare i vindkraft-

bolag, bokförläggare – man kan sätta många titlar på 

allkonstnären Anders Bockgård, Södra-medlem från 

Skrickerum mellan Valdemarsvik och Åtvidaberg. 

 Senast har han skrivit en bok om Sveriges genom 

tiderna rikaste person, drotsen Bo Jonsson Grip. Självaste 

hovförvaltningen har köpt en del av upplagan. 

 Som hängiven skogsägare har han de senaste 37 åren 

skött all gallring och röjning med motorsåg på den 650 

hektar stora fastigheten. Text: Åsa Wernersson  Foto: Thomas Adolfsén

fattare. Självlärd och med ett stort intresse 
för historisk forskning har han nu gett ut 
sin åttonde bok, ”Drotsen Bo Jonsson Grip 
– välgörare och brutal imperiebyggare”.
 – Jag har alltid gillat siffror och bok-
stäver. Mitt författande började 1995 med 
att jag skulle göra en årsbok av lokalhisto-
risk karaktär. Sedan blev det sex till i 
samma genre. Boken om Bo Jonsson Grip 
är den första med ett nationellt perspektiv 
och intresse. Att skriva en bok om Bo 
Jonsson Grip är en gammal idé utifrån ett 
personligt intresse. Anders tidigare släktingar gjorde 
nämligen affärer med Bo Jonsson. Trots att han var 
så betydelsefull och intressant fi nns det ingen bok 
om honom. Därför var det en spännande utmaning 
för Anders att ta sig an projektet.

Rikast i Sverige
Bo Jonsson Grip som levde 1330-1386 var sannolikt 
en av de rikaste privatpersoner som någonsin levt i 
Sverige. Han ägde jordegendomar i 340 socknar, 
inklusive stora gods som Gripsholm, Bjärkaholm 
och Vinäs. Han hade pantförläningar över halva 

Sverige och hela Finland, och Tjust 
var ett av hans fyra huvudområden.
 Anders har lagt ner två år på att 
göra boken. Sista halvåret jobbade han 
på heltid med boken.
 – Då fi ck skogen stå tillbaka. 
Annars hämtar jag inspiration när jag 
jobbar i skogen, det är där idéerna 
kommer och det är där mycket av 
författandet sker i huvudet. Sedan är 
det bara att sätta det på pränt.
 Anders har lagt ner mycket tid 
på efterforskning om Bo Jonsson Grip.
 – Jag har gått igenom original-
handlingar från Riksarkviet från 
1300-talet. Dessutom har jag funnit 
fakta i en doktorsavhandling från 1935 
och i en bok som handlar om Bjärka-
Säby. Det fi nns dock inte så mycket 
fakta om hur han var som person, så 
jag kallar min bok för en historisk 
roman, där jag blandat in lite relatio-
ner och annat för att göra den läsbar 
för allmänheten, säger Anders, som ut-
lovar en spännande läsning.
 I samband med bokens utgiv-
ning startade Anders ett bokförlag 
som heter Tryserum gårdar förlag och 

är nu med i Bokrondel-
len, så att boken går att 
köpa i bokhandeln.

   – Boken har rönt 
större uppmärksam-
het och uppskatt-
ning än jag vågat 
hoppas på. Veten-

skaps radion 
Historia på 
P1 har till 
exempel 

gjort ett inslag om boken. Jag tryckte 1 400 böcker 
och det fi nns inte så många kvar. Bland kunderna 
fi nns till exempel Militärhistoriskt bibliotek och 
Hovförvaltningen, som köpte eftersom Bo Jonsson 
grundande Gripsholms slott. Även Södra har köpt 
en upplaga och delar ut vid valda tillfällen.

Barn som gjort klassresa
Trots att Anders knappt har hunnit pusta ut efter 
förra boken är han redan igång med nästa projekt 
som har titeln ”Bonnungar”.
    – Den ska handla om 20-30 bondbarn som gjort 
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tnär och hängiven skogsägare

en klassresa och skapat sig en karriär inom politik, 
vetenskap, företagande med mera. Arbetsnamnet är 
”Från Nils Dacke till Astrid Lindgren och Anders 
Wall”.

Investerat i fi lm
Att Anders är en man med många järn i elden är 
inte att tveka om. För att dryga ut pensionen om 
några år, har Anders också gått med i ett vindkraft-
projekt i Övertorneå. Dessutom har han för månen 
att som en av 60 privat personer få investera i fi lmati-
seringen av Stieg Larssons trilogi, som nu är såld till 
drygt 30 länder.
 – Jag var inbjuden till premiären i Köpenhamn. 

Det känns roligt för en man som står 
till knäna i myllan att någon gång 
vara med i sådana sammanhang. 
Livet är fullt av möjligheter och vem 
vet vad som komma ska, kanske en roman 
eller dokusåpa om bondekooperationen, 
säger Anders med ett fi nurligt leende.

Skogsarbetet är 
så roligt så jag har inte 

velat släppa taget.

För mer information om boken och beställningar: www.tryserumgardar.se

Nämndemangården i Skrickerum är en släktgård 
som gått i arv i rakt nedstigande led i 700 år.


