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DEL 5 

 Statstjänsteman. Byggprojekt. Bilresor. 

 

På resa genom Sverige sommaren 1962. Toppi, Charlie, Annchen och Pecka. 

1959 

Jag fortsatte nu mina arbeten, dels med Mörtberg, dels hos Hedlund samt med 

skilda marknadsundersökningar. Jag fortsatte också min bearbetning av möjliga 

anställningsjobb, dels den privata sektorn, dels utlandet där jag fortsatte min 

korrespondens med möjliga företag. Jag började även att undersöka 

möjligheterna inom den statliga sektorn. Tog reda på i vilka ”lönegrader” jag 

skulle placeras in och la sedan upp en planmässig lista på det ena 

departementet efter det andra. Jag började bl.a. med att söka ledigförklarade 

tjänster hos Kommerskollegium, Byggnadsstyrelsen, Handelsdepartementet, 

Arbetsmarknadsstyrelsen, Pensionsverket och Finansdepartementet.  

När jag något år senare gick igenom alla ansökningar jag insänt kom det upp till 

245st! och i de flesta fall (då även inräknade privata företag) hade jag utarbetat 

ingående skrivelser där jag för varje fall särskilt framlade vad jag för just detta 

företag kunde ha att erbjuda. Jag fick även bära ned kopior på mina 

marknadsundersökningar och annat arbetsmaterial. Jag blev ofta mycket artigt 

mottagen men det visade sig att det till 99 % gällde att jag var för gammal. ”Vi 

hade tänkt oss någon yngre” eller att jag var ”för överkvalificerad”. Ibland 
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kunde det väl vara något fräckare svar, ”vi behöver en mer livskraftig person” 

eller som när det gällde en plats som lärare i en handelsskola, ”det måste väl 

vara något fel på en person som med en sådan utbildning söker en sådan 

plats”.  

En gång, när jag sökte hos en bekant marknadsundersökningsfirma, kom 

ansökningarna tillbaka (vilket ofta ej var vanligt) med en kort påteckning 

”tyvärr!”, vilket endast roade mig men vilket Annchen tyckte var särskilt 

försmädligt. Jag blev med tiden rätt härdad. Annchen fortsatte sedan sitt 

arbete hela vintern och våren med att vara rätt trött och reste på konvalescens 

till ett vilohem utanför Södertälje på senvåren. (Frälsningsarméns vilohem på 

Rönninge Kungsgård? T:s anm.) 

Denna sommar bildades Utsiktsvägens pumpförening. När jag 1951 köpte till en 

tomt hade jag fått inskrivet i kontraktet att vi skulle få brunn borrad och något 

år senare lät verkligen tomtbolaget borra en brunn men den blev lokaliserad en 

bra bit från vår tomt – mitt bland tomterna. Under flera år fick vi så gå och 

hämta vatten vid handpumpen. Det var jobbigt för barnen att dra den tunga 

pumpen – det var borrat till 170 m djup. Tidigare hade vi fått gå och hämta 

vatten nere i Ällmora. 

 

Pumphuset byggs. Ture Rundgren, Okänd, Harry Broman, Kalle Bergqvist, Sven 

Björn, Pecka Strokirk (i basker skymtar bakom Sven B.) Okänd, Rune Dahlman (i 

hatt), Gerhard Holmberg, Arne Wenngren (hitom). I bakgrunden Eja 

Magnusson och Ingmarie Wenngren med Liljan på armen och ev.Margit 

Bergqvist. 
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Tomtägarna vid Utsiktsvägen, c:a13 stycken, kommo så överens om att bilda en 

pumpförening. Vi fick överta pumpen från Förvaltningsbolaget, satsade pengar 

och köpte en elektrisk pump, uppförde ett pumphus och började dra ut 

ledningar. Det var mycket jobb med att få alla tillstånden och planlägga 

arbetena. Denna sommar var mycket torr och varm. Vi arbetade med ”korpar” 

och spadar och grävde ned plastledningarna, satte fast kopplingar och drog in 

vattenledning i alla hus och så småningom började vattenledningen att 

fungera.  

Det var ju en stor förbättring och även kostnadsmässigt hade det hela gått rätt 

bra. Men nu började ”föreningslivet”. Stadgar skulle skrivas och styrelse väljas. 

Under de första åren var det rätt stora stridigheter om alla bestämmelser, hur 

många kranar man fick ha och hur man skulle kunna begränsa 

vattenförbrukningen. Likaså hur avgifterna skulle avvägas, om man skulle ta ut 

olika avgifter och extra avgifter för småstugor på tomterna. Ja stadgarna, som 

ändrades ideligen, föranledde stora stridigheter, likaså valet av 

styrelsemedlemmar. 

Jag var ordförande under flera år och blev så småningom även kassör vilket jag 

fortfarande var 1978. Det var ibland rätt dramatiskt. Särskilt Rune Dahlman (ej 

någon släkting!) som var ständig opponent hotade en gång med att se till att 

hela anläggningen ”blev riven”. Han avgick ur föreningen på ett sammanträde – 

men återkom sen och ville bli medlem igen. Ej mindre förgrymmad blev han då 

allt ordentligt blev nedtecknat i protokollet, även hans rivningshot.  

Denna sommar var mycket varm och det blev även en riktig ”getingsommar”. 

Getingplågan var besvärlig. I Mörtbergs lager fanns även några sorts 

pappstrutar som kallades ”getingfällor”. De var så konstruerade att om de 

ställdes ovanpå ett glas med saft så drogs getingarna dit och ramlade i. Vi fick 

en massa getingfällor och barnen skulle visa sina försäljartalanger med att sälja 

getingfällor. Det blev dock mest skoj. Någon försäljning blev det aldrig och 

många getingar blev ej heller fångade. Vi blev rätt ofta stungna och en gång var 

vi nere vid stranden och morbror Ragnar var med. Han och Toppi låg ute och 

simmade. Charlie blev stungen och ropade då ut till dem och frågade om de 

hade Salubrin på sej. Det tyckte Ragnar var en rolig fråga.                                      

Vi bestämde oss så i mitten av sommaren för att göra en bilresa upp till 

Härnösand med hela familjen och ha tält med oss. Ja även en kull med marsvin, 
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som barnen skötte, skulle få följa med. Det blev ett omsorgsfullt packande och 

planerande. Vi hade ej gjort någon längre tur tidigare så vi var rätt ovana. 

Första dagen kom vi till Hamrångerfjärden söder om Söderhamn och slog upp 

vårt tält. Vi hade delat upp det så att jag och Annchen låg i bilen, barnen i 

tältet. Vi hade konfererat med Kerstin och Tage Carlsson i Härnösand.  De hade 

just fått sin villa färdig. Den låg vid Lövudden vid södra infarten och vi fick 

kampera där några dagar. 

Det var första gången jag åter besökte min hemstad sedan 1944, alltså femton 

år tidigare och det hade ju förändrats en hel del sen dess. Vi åkte runt i trakten 

och besökte gamla platser, Lövvik där jag bott som liten och Ulfvik, där min 

morbror Nicanor Schermans disponentvilla fortfarande fanns kvar. Men nu var 

sågen nedlagd. Vi gick upp i det hus, vid Trädgårdsgatan, där vår gamla våning 

var belägen. Nu hade Landstinget övertagit hela huset till förvaltningskontor. 

Jag bad att få gå in i mitt gamla rum, nu kontor. Döm om min förvåning. Där 

satt en av mina gamla idrottskamrater från 1920-talet, Älgarnas store 

fotbollsstjärna ”Säffle-Söderkvist” och vi återupplivade gamla minnen.  

På gatorna stötte jag på gamla barndomsbekanta. Vi åkte upp till Myran, min 

morfars gamla ”sommarresidens”, där min mamma och andra släktingar växt 

upp.  

 

Huvudbyggnaden på Myran, som Svante Hamberg lät bygga. Bilden tagen 1975  
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Vi hälsade även på min gamla klasskamrat, Arne Ringblom, och hans fru Signe. 

De hade just flyttat från sin villa, vilken övertagits av min kusin Anna Helleberg. 

Vi planerade en resa runt i Nordingrå och fick detaljkartor. Vägarna voro 

mycket backiga och då ännu ganska dåliga. Det var rätt regnigt ibland och vi 

råkade ut för en del haverier så vi fick stanna upp för reparationer. Annchen 

blev stungen av en geting och i förskräckelsen trampade hon till kopplingen så 

att denna hoppade ur och vi åter måste få reparation. Som tur var hände detta 

haveri mitt utanför ett hus där en biljobbare bodde och han ordnade det hela 

snabbt – i hällande regn. Ett haveri hände när vi var mitt uppe i ett pass och fick 

backa in bilen på en gräsmatta och slå läger. Det gick dock bra. Vi slog upp 

tälten och gick sen nästa dag och ringde efter en bärgningsbil som snabbt 

ordnade med bogsering och reparation. Vi åkte kors och tvärs till Bönhamn, 

Mjällom och runt Ullångerfjärden. Vi besökte också en tunnbrödfabrik där 

barnen fick sitt lystmäte av tunnbröd. Vi var ej vana att köra i de tvära backarna 

men turen gick bra och efter några dagar återvände vi till Härnösand. 

Vi besökte även Murberget, där nu vår vapensamling förvarades i det gamla 

Rådhuset som flyttats upp från torget. Där träffade vi även sonen till den gamle 

museimannen Hellman, en gammal vän till Pappa, som varit med och byggt upp 

Murbergets hembygdsmuseum. Då hängde ännu vapnen där, klassificerade i 

den ordning som Pappa gjort upp. Senare blev det vissa ändringar, särskilt när 

det förekommit inbrott så att man ej kunde ha de dyrbarare vapnen där utan 

måste ha dem förvarade i bank. 

På hemresan la vi om resrouten. Vi hade fått tips av Tage om vissa vackra vägar 

över Delsbo, Bollnäs och Skog och vi övernattade på ett vandrarhem. Detta 

kom senare att bli ett vanligt arrangemang på våra resor. Det blev då ej så 

mycket tältning för det var ganska besvärligt var gång man skulle lasta av alla 

pinalerna och vi hade bråttom hem. Toppi skulle konfirmeras och vi skulle ha 

en stor släktsamling hemma. 

Annchens bror, Christer, hade blivit pensionerad från Stockholmstidningen, 

med en mycket dålig ersättning, då denna hade övertagits av LO. Han slog sig 

nu ned i sin boning härute, som var mycket väl disponerad. Han hade ett 

särskilt biblioteksrum med massor av litteratur från andra världskriget och 

började skriva och författa ett större verk, delvis memoarverk, som skulle 
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innefatta tiden från första till andra världskriget. Han satt och skrev om 

nätterna och var ute på tomten och jobbade om dagarna. Om kvällarna kom 

han ofta hem till oss och vi hade långa, intressanta diskussioner. Detta litterära 

verk, som skulle bli illustrerat med massor av tidningsurklipp, låg i manuskript 

när han, 1965, dog men arvingarna kunde aldrig bestämma sig när de senare 

skulle förhandla med eventuella förläggare. Nu, 1978, har det ännu ej kommit 

till någon utgivning på något förlag. 

Christer hade en ”hemlig” kontakt med den svenska försvarsstaben. Det hade 

han nog haft även under sin vistelse i Tyskland under och efter kriget. Han hade 

goda ”kontakter” i Tyskland och med personer i andra länder så han fick göra 

resor ned dit och sedan lämna rapporter till Försvarsstaben. Det var ju 

intressanta jobb och som journalist kunde han få fram uppgifter som andra 

kanske ej kunde få. Med mig diskuterade han ganska frimodigt förhållandena 

och vi hade mycket trevligt tillsammans. 

 

Christer bygger staket på sin veranda. 

Arbetet med Mörtbergs firma fortsatte hela året. Då han ju även övertagit en 

annan lokal i huset, butiken som gränsade till mitt sista kontorsrum, hade han 

fortsatt kontakter med fru Kvart. Han hade visst med sitt ”smidiga” sätt lyckats 

charma till fru Kvart. Hon ville nog ha en del av överlåtelseersättningen men var 

försiktig. Förhandlingarna voro igång om köp av en päls från hennes pälsfirma, 
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ett skenköp där hon alltså skulle få pengar på ett till synes fläckfritt sätt. Så 

småningom blev överlåtelsekontrakten klara och jag fick skriva på en 

överlåtelse – men det var omkring 1960. 

Vid mina ansträngningar att söka jobb hade jag även anlitat 

Ekonomföreningens platsanskaffningsservice. Dit brukade företag och 

institutioner vända sig. En gång tidigare, 1933 på våren vid den stora 

arbetslöshetsperioden i Sverige, hade jag ju fått ett jobb som 

marknadsundersökare hos Stockholmstidningen. I oktober ringde de från 

Ekonomföreningen och meddelade att Socialstyrelsen sökte en ekonom, som 

revisor vid en av deras avdelningar och gav mig adressen dit. Det var 

Socialstyrelsens avdelning för ungdomsvårdsskolorna och jag visste ej mycket 

om dem, endast att min gamla ”scoutpatrullkompis”, Torsten Eriksson, varit 

chef där. Han var nu Generaldirektör för Kriminalvårdsstyrelsen. 

Jag togs emot av en kvinnlig byråsekreterare, Sara Björkman-Carlsson, ett 

ampert fruntimmer med skinn på näsan med vilken jag sen under flera år hade 

nära kontakt. Hon kom att bli min förman ” på gott och ont” men jag kom att 

lära mig mycket. Hon meddelade att den som nu hade tjänsten 

(byråsekreterare med huvudsakligen revision och inköpsärenden) var en 

kvinnlig civilekonom, Greta Strindlund, som nu var sjukskriven och att de 

behövde en vikarie. Det framgick senare att hon brukade vara sjukskriven 

längre perioder samt att hon hade psykiska besvär och var mycket underlig. 

Björkman Carlsson tog emot mig mycket vänligt. Hon gick igenom mina 

handlingar och jag hade även en hel del personliga referenser. I vad grad hon 

verkligen talade med dessa vet jag ej men möjligt är att av de statliga personer 

jag åberopat, bl.a. Richard Sterner, var det nog bara bra. 

För mig var det nu rätt spännande. Jag hade i många år förberett min 

omställning. Först hade jag hoppats på att komma in i min egen bransch, sedan 

i någon annan till träindustrin anknuten bransch, så till utrikeshandeln gärna i 

något främmande land, eventuellt i någon annan affärsverksamhet. När jag 

kommit underfund om att åldern helt utestängde mig för affärslivet blev någon 

statlig verksamhet ett alternativ. Då graderade jag de statliga verken. Mest 

angeläget var de mer ekonomiska verken – Kommerskollegium, 

Handelsdepartementet och Byggnadsstyrelsen. Mindre angeläget var 

Arbetsmarknadsstyrelsen. Mer på skämt hade jag sagt mig att ”jag får väl till 
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slut hamna inom skatteverket, socialstyrelsen eller fångvården”- det hade ju ej 

tilltalat mig särskilt. 

Ja, nu blev det Socialstyrelsen – men till en början på en vikarieplats. Så 

småningom blev jag varse den hierarki av olika grader av anställningstrygghet 

som gällde. Först ”arvodesanställd” = ”arvodist” (lägsta klassen där jag till en 

början kom att hamna), sedan ”AG anställd” = ”extra anställd”, sedan ”AE” = 

”extra ordinarie” och högst på skalan ”AO” = ”ordinarie” (högadeln, i det 

närmaste oavsättlig), dit då för tiden endast vissa privilegierade nådde. Jag var 

då ej på det klara med skillnaden utan jag tog det som bjöds – en chans att få 

foten in i det statliga. Genast satte jag igång med att repetera mina 

”revisorskunskaper”. Sedan visade det sig att på den tekniken var jag mer än 

väl kunnig. 

Fru Björkman-Carlsson frågade om jag ville börja med en ”lön motsvarande 

17:e lönegraden” – den där de unga, nybakade, akademikerna brukade börja 

eller 1.750kr i månaden och jag fick vara glad. Då var det ju rätt kärvt och jag 

visste vad som bjöds ofta i den fria marknaden för ”äldre personal”. Alltså blev 

jag anställd som ”vikarierande byråsekreterare” med en arvodestjänst  med lön 

motsvarande 17:e lönegraden, 1.750kr. Sedan fick jag ju så småningom 

förhandla mig fram i högre anställningsklass samt i lönegrader. 

Det framkom senare att jag anställts när den dåvarande Generaldirektören, 

Bexelius, var bortrest och att han blivit något förgrymmad över att man anställt 

en så gammal civilekonom och det hade ju sina efterverkningar. Att jag 

verkligen fick ett insteg trots min ålder var ju en flax och kanske en 

demonstration från Björkman-Carlsson och övriga på Ungdomsvårdsstyrelsens 

sida. Bexelius hade nämligen låtit utfärda en ”spärrbestämmelse” att man ej 

skulle anställa någon över 50 år. Detta tillämpades ju nästan överallt i både 

privata företag och statliga verk men andra verk voro mer finurliga – de satte 

det ej på pränt för att ej skämma ut sig - men den dumma generallöjtnanten 

var väl stursk. Socialdepartementet, som tyckte det var väl magstarkt, 

bestämde sig för att bestämmelsen skulle bort. Nu tillämpades den ändå men 

med andra motiveringar. Jag såg under min tid där hur äldre anställda ofta helt 

enkelt ”mobbades” bort. 
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Denna höst började även mitt nya byggnadsprojekt på Tyresö, just denna 

månad. Jag bestämde mig för att bygga ett garage vid infarten.  I samband med 

att vi fick påkörning av vägmaterial till Utsiktsvägen, släpade jag fram stora 

stenar och grävde undan mossjord och fick grovsingel påkörd. Detta arbete höll 

jag just på med den vackra höstdag 1 nov. 1959 då jag nästa dag skulle starta 

min statliga bana. Kerstin Karlsson och Sigrid Engblom, Siggan, var just ute den 

helgen och åt surströmming. Så började jag då min verksamhet hos 

”Ungdomsvårdsskolan”. Jag var nog rätt spänd på hur det skulle gå. Jag satte 

mig snart in i rutinerna, bekantade mig med arbetskamraterna och fick klart för 

mig problemställningen. Jag fick, till en början, ägna mig dels åt ren revision, 

dels åt inköpsärenden. Sedan blev det budgetering och anslagsäskanden och 

jag fick en god inblick i den statliga ekonomin.  

Då Annchen skulle fylla 50 år den 25/12 så beslöt vi att ej fira julen på Tyresö 

utan vara hemma och fira födelsedagen i våningen. Bland presenterna Annchen 

fick var även en TV. Vi hade ej haft någon men då det nu började bli mer och 

mer vanligt så skaffades en AGA-TV genom Ragnars expertis. Ja, den TV-

apparaten blev till stor glädje. De första åren fick den följa med ut på landet om 

somrarna, ett besvärligt kånkande varje gång. På senare år tillkom en extra 

lands-TV men den gamla AGA-apparaten håller än idag, 1981. (TV:n köptes dels 

för de pengar mamma fick i present dels för pengar som vi barn sparat i vår TV-

kassa. Charlie minns än med fasa mitt tjat om veckopengarna: ”stoppa dom i 

TV-kassan” . Vi hade också svurit ihop pengar. Mamma var sträng och det 

kostade 25 öre för ”skit” och en krona för grövre svordomar.  Pappa la sen till 

det som fattades. T:s anm.)  

1960 

Då min anställning egentligen var ett vikariat gällde det att få det förlängt. Det 

var ett s.k. vikariatsförordnande och jag måste med jämna mellanrum ”anhålla 

vördsamt” om förlängning. Denna avdelning, Ungdomsvårdskolebyrån, höll till 

vid en liten gata i Gamla Stan, Svartmannagatan, snett emot Tyska Kyrkan i ett 

gammalt hus där en gång både Bellman och Berzelius huserat. Det var ett 

intressant hus och miljön var trivsam. Jag kom att lära känna Gamla Stan rätt 

bra för jag tog alltid promenader i kvarteren på luncherna. 
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Snart kom jag underfund med att det var mycket intrigerande mellan 

personalen, rätt mycket damer som voro ganska hätska mot varandra. Chefen 

för byrån, byråchef Lars Bohlin, var en mycket trevlig person. Han hade varit 

landets yngste byråchef. Jag kom bra överens med honom men själv 

motarbetades han nog av Bexelius och det visade sig senare att han blev direkt 

”bortrationaliserad” av Bexelius.  

På denna avdelning hade man lagt sig till med den då rätt ovanliga 

nymodigheten att alla sade ”du” till varandra vilket ju senare slog igenom på 

flera verk. I själva utskrivningen av handlingar, vid inre korrespondens, började 

man tillämpa ett skrivsätt mer liknande talspråk som ju skilde sig rätt mycket 

från vad man varit van vid, särskilt i officiella sammanhang. 

Mina engagemang vid Koksgatan fortsatte jag och gick dit på kvällarna. Då fick 

jag en promenad från Gamla Stan, uppför trapporna vid Katarinahissen över 

Mose Backe Torg, till Östgötagatan och så fram till Kocksgatan, där jag höll på 

några timmar på kvällen med Mörtbergs bokföring. Ibland tog jag en avstickare 

till Hedlunds Bilskola. Jag hade kvar mitt kontorsrum på Koksgatan. Det var låst 

från Mörtbergs lokaler men det visade sig senare att han hade fått en dubblett 

av nyckeln.  

Mörtberg hade sina växelkrediter i Göteborgsbanken och det var alltid trassligt 

vid omsättningarna och amorteringarna. Så en gång hände något egendomligt, 

för att ej säga uppseendeväckande. Jag fick en notifieringslapp från 

Göteborgsbanken om en omsättning där det meddelades att jag stod som 

acceptant och att växeln omsatts. Den var visst på 4.000 kr. Jag började ana 

sammanhanget och åkte ned till Göteborgsbankens bankjurist och han ringde 

till det lokalkontor som hade denna växel. Jo, det fanns en växel som just 

omsatts med mitt namn och det hade varit flera förut. De hade sänt 

notifieringslappen till min hemadress. På växeln stod Koksgatan som min 

hemadress. 

Nu förstod jag att Mörtberg tidigare hade tagit notifieringslapparna, när de 

sänts till Koksgatan, så att jag aldrig fått veta att jag stod på en växel. 

Bankjuristen sade, ”ni kan ju polisanmäla Mörtberg om ni vill”. Samtidigt hade 

han nu meddelat den lokale bankkamreren. Jag åkte genast ut till lokalkontoret 

i Bromma, där bankkamreren verkade minst sagt besvärad. Han var nog 
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insyltad med Mörtberg och visste med sig att han godtagit mitt namn utan att 

fråga mig. Där fick jag se Mörtbergs växel, min namnstämpel och min 

namnteckning!!! Som var skickligt förfalskad. Nu började jag fundera på hur 

han kunnat få min namnstämpel men anade genast att han varit inne i mitt 

kontorsrum och efterapat min namnteckning samt använt min namnstämpel. 

En kort stund efter det att jag anlänt kom Mörtberg instörtande. Kamreren 

hade varskott honom om att jag var där. Nu erkände Mörtberg genast att han 

hade gått in i mitt rum, tagit min namnstämpel och förfalskat mitt namn, 

efterapat namnteckningen. Han var förkrossad (fast han spelade kanske väl 

mycket) och vädjade till mig. Han var ju scoutledare, han hade familj och allt 

skulle ordnas om jag ej gjorde någon anmälan.  

Växeln som framvisades fick han genast makulerad och de skyndade sig att 

förstöra den, med kamrerens hjälp och så var det vittnesbeviset undanskaffat. 

Från bankens sida fick han ju genast skaffa fram pengar för att lösa in växeln 

men kamreren var ju själv så komprometterad så han ville nog ej ha någon 

polisanmälan.  

Jag, som ju i allmänhet brukade vara ”en snäll person”, konfererade med min 

juristvän, advokat Sven Byström, min kusin Lenas man, och han sade att jag nog 

borde polisanmäla honom. Jag gjorde dock en bedömning över situationen. 

Själv skulle jag ej ha någon vinst av att polisanmäla honom. Jag skulle måsta 

själv stå i rättegångar och hade allt att förlora på honom eftersom jag ju redan 

hade mina lokaler överlåtna på Mörtberg.  

Då skulle jag ej få ut något för överlåtelsen av lokalerna men däremot en massa 

obehag. Dessutom tyckte jag synd om hans familj även om jag hyste förakt för 

honom. Jag hade ju överlåtit kontorsanläggningarna till Mörtberg och tagit en 

del växlar som betalning. Det hela blev ju en synnerligen obehaglig situation 

men jag hade ju bara att fortsätta hyresförhållandet då jag var låst. Mörtberg 

tycktes ej ta saken vidare hårt senare. Han fick visserligen betala men fortsatte 

med sina vinglerier. 

Denna sommar skulle Agneta och Toppi åka på skolungdomsutbyte till 

Tyskland. Det fanns en organisation som hade kontakt med familjer i skilda 

länder och man fick anmäla sig till deras kontor. Där fick man lämna alla 

uppgifter om flickorna, deras speciella kunskaper och önskningar och man fick 
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gå igenom de flickor från motsvarande land man kunde tänka sig. Så 

småningom kom vi då fram till två familjer i Hannover, Tyskland där Agneta och 

Toppi skulle bo. Toppis kamrat skulle också åka. Vi såg till att de ej bodde för 

långt från varandra så att de kunde hjälpa varandra om någon behövde. Men å 

andra sidan gällde det ju att se till att de verkligen kom att tala tyska, då det ju 

var ett språkutbyte. När jag skulle framhålla Agnetas kunskaper skrev jag, 

specialist på ”Kuchen bachen” och ”Fusswanderung” och när jag berättade det 

hemma hade de mycket roligt åt det. Nu var ju Agneta redan då mycket bra på 

att baka kakor och tårtor så hon fick vid sin ankomst dit ned briljera med sina 

kunskaper. 

Resan ned och vistelsen där i juni månad gick bra. Sedan skulle de tyska 

flickorna Christa, en stillsam mer sportig flicka, och Katrin, en mer avancerad 

”poppig” typ, komma upp och bo hos oss på landet en månad. När flickorna 

kom upp voro de ute på landet och deltog i vårt sportiga landsliv. Den ena av 

flickorna, Katrin, ville dock gärna gå ut och se på livet i Stockholm och en gång, 

när flickorna var på Gröna Lund, hade hon träffat några matroser och bjöd dem 

hem till vår våning. Agneta, som var äldst, var då så rädd så hon hade svårt att 

få iväg dem när de ringde på och ville komma in. Ja, detta skedde då Annchen 

och jag voro ute på bilfärd. Annars var nog utbytet rätt lyckat. Våra flickor lärde 

sig en del tyska och fick resvana och de tyska flickorna hade vi fortsatt kontakt 

med ja, med Christa i många år. 

Jag minns att när jag fyllde år den sommaren så uppvaktades jag på morgonen 

av Christer och hela familjen, fick med förbundna ögon gå ut i pyjamas för att 

ta den nya födelsedagspresenten i anspråk. Jag förmodades att ”sätta mig i 

fåtöljen”.  Med välbehag lutade jag mig bakåt och – plask!! sade det. Det visade 

sig vara en liten plastbassäng, att ha på verandan, som just fyllts med vatten. Så 

fick jag mig ett välbehövligt dopp i pyjamas och allt. Ja, denna bassäng hade jag 

sedan användning av i många år. Men det var rätt besvärligt att fylla och 

tömma den och så måste man ju hushålla med vattnet. 



13 
 

 

 

Peckas födelsedagspresent inköpt i Tyskland av döttrarna. Christer och Gerda 

skurar och sprutar. 

Det var ju rätt intressant att göra jämförelser mellan tyska och svenska barn. 

Jag hade ju själv som barn haft tyska krigsbarn i vår familj 1920 och även bott i 

familj i Tyskland. Nu hade ju denna familj haft en svår krigstid bakom sig men 

under efterkrigstiden 1946 – 1960, 14 år, hade standarden stigit snabbt i 

Tyskland så ”våra” tyska flickor hade inget att anmärka på. De hade haft det 

bra. Däremot märkte man på dessa unga flickor att det tycktes finnas skarpa 

skillnader i Tyskland. När vi exempelvis en gång serverade rökt hästkött 

(Hamburgerkött) som smörgåspålägg, vilket man nuförtiden ansåg vara 

välsmakande, blev de tyska flickorna alldeles förfärade. ”Pflerdefleich, das gibt 

man nur zu Flychtlinge und arme Leute”. I Tyskland ansågs det tydligen vara 

fattigmanskost. 

Denna sommar byggde jag färdigt garaget. Det byggdes mot en bergvägg och 

blev sålunda mycket stadigt och rymligt. Jag hade hjälp av Ällmorabon Holger 

Norberg som senare hjälpte mig många gånger. Han snickrade takstolarna. 

Annars gjorde jag det mesta arbetet själv, stolpresning, wallboardväggar och 

tak av galvaniserad plåt.  Invändigt var det stora, rymliga, hyllor. Bygget blev 

mycket bra och det gav mig ”blodad tand” och sedan kom jag under flera år att 

alltid ha något bygge i egen regi på gång. 

Även denna sommar la vi upp planerna för en biltur och bestämde oss för att 

fara till Värmland och se på gamla släktgårdar som vi aldrig sett. Det gällde 
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främst Ölsboda vid Degerfors och Lidetorp en bit därifrån. Ölsboda hade byggts 

av min farfars farfar, Elias Strokirk. Där hade min farfar Jeppe senare bott. Vi 

företog resan i juli medan Agneta och Toppi voro hemma med de tyska 

flickorna. Charlie och svågern Gideon, Anna-Lisas man, medföljde. Även denna 

gång hade vi tält med och en försvarlig packning. De släktgårdar vi skulle 

besöka låg alla i Karlskoga Bergslag där min farfars farfar brukspatronen Elias 

Strokirk (1747-1811) hade innehaft stora områden från Karlskoga ned till Laxå 

med en mängd järnbruk. Han hade först bott på Laxå bruk, Lilla Lassåna 

herrgård (som vi kom att besöka ett senare år) och sedan byggt ut Ölsboda 

bruk med stor järnhantering. Där hade sonen Jeppe, min farfars far (1789-

1856), sedan anlagt en pampig, slottsliknande byggnad 1828 och där var min 

farfar, Knut Viktor (1818-1879), född. Knut Viktor innehade Håkanbols bruk och 

Lidetorp och där var min far, Carl Gustaf (d.ä.), född 1853 och hade bott där 

under yngre år. Senare hade min farfar flyttat med sin familj till Örebro där min 

far och mina farbröder hade gått i skola. Dessa gårdar ville jag nu att min familj 

skulle få lära känna. 

 

Ölsboda. Bilden tagen från sjön 1984. 

Första anhalten på resan blev  tältning vid en sjö vid Degernäs herrgård, där en 

gren av släkten residerat, pappas farbror Carl Elias. Där träffade vi folk som 

ännu hört sägner om bruksherrskapets bravader. Min pappa hade alltid talat 

om ”Degernäsarna” som en släkt för sig. (Vi har ju ett århundrade senare 

kommit i kontakt med dem genom den strokirkska släktföreningen). Nästa dag 
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besökte vi så Ölsboda bruk, där vi gick igenom den gamla slottsliknande 

herrgårdsbyggnaden från 1828. Den var nu renoverad med mycket vackra rum 

och salar. Vi visades runt av den nuvarande ägaren, fru Hamilton.(Ebba 

Hamilton var född Mörner av Morlanda och dottersondotter till Jeppe. Hon 

hade 1936 köpt Ölsboda som då kom tillbaka till släkten igen. T:s anm.) Vi fick 

även se de vackra flygelbyggnaderna där Jeppe hade ett särskilt rum där han på 

väggen målat, eller låtit måla, en exakt avbild av olika klädespersedlar, bössor, 

jaktväska, verktyg etc. – allt väl bevarat sedan c:a 130 år. (I en artikel om 

Ölsboda, i boken Från Bergslag och Bondebygd 1969, skriver Gunnel Sylvan 

Larsson att dessa trompe l´oeil-målningar troligen är målade under 1800-talets 

första hälft i samband med ombyggnaden av flyglarna. ”Man kan i så fall undra 

om Jeppe direkt önskat föreviga några föremål som hört samman med en äldre 

period på Ölsboda samtidigt som han målmedvetet moderniserat byggnader 

och möblering. Men urvalet av föremål kan givetvis också ha gjorts av 

konstnären. Alla de ting som avbildades, även lantmäteritillbehören, fanns att 

tillgå på gården”, skriver Sylvan Larsson. T:s anm.) 
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Trompe l´oeil-målningar i ena flygeln på Ölsboda. Bilderna tagna av Charlie 

2000. 

De gamla anläggningarna från vattenfallet i närheten fanns kvar, likaså 

tackjärnsmagasinen och kajerna. På sommaren skeppades tackjärnet på pråmar 
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på sjöarna, om vintern på slädforor. Vi åkte så ned till Nysunds kyrka där flera 

av våra släktingar ligger begravda på kyrkogården och fortsatte sen till 

Lidetorps gård. Det var en stor träbyggnad med många rum och här hade ju 

min pappa växt upp med en stor syskonskara. De var tio barn av vilka åtta växte 

upp men endast två manliga släktgrenar nu finns kvar. På Lidetorp bodde nu en 

pensionerad läkare med sin dotter. Han tog väl hand om oss och visade oss de 

gamla rummen och berättade en hel del om bygden. 

Resan fortsatte så över Årjäng till Lövstafors där Christers fru, Bambi, hade sin 

fädernegård. Även den var en gammal herrgård med ett gammalt nedlagt bruk. 

Här residerade Bambis syster Märta och vi blev hjärtligt mottagna och logerade 

någon natt där. Det var en riktig skogsbyggd med vackra skogstjärnar och 

vattenfall. Därifrån avsåg vi att resa vidare till Arvika men ville gärna göra en 

avstickare in till Norge. Det skulle bli spännande då där var högertrafik och vi 

endast var vana vid vänstertrafik. Vi reste genom det säregna Skillingmark, ett 

landskap liknande Nordingrå med markerade dalar och backar. Där hade en 

gång i tiden Jonas Love Almqvist, författaren från mitten av 1800-talet, levt 

lantliv en period när han skulle ”återgå till naturen” i Rousseaus anda. 

Med bil reste vi snabbt igenom området , uppskattade den backiga terrängen 

och gjorde så en tur in i Norge, med vederbörligt byte av sida, och återvände till 

vägen mot Arvika. Från Arvika reste vi till Rottneros, ”Gösta Berlings och 

majorskans på Ekeby” vackra herrgård med de storslagna 

blomsteranläggningarna. Hit kom vi senare att göra ett flertal besök. Även på 

denna resa tog vi in på några vandrarhem. Särskilt det som låg beläget vid 

södra änden av Fryken var mycket bra med fin utsikt. På resan därifrån 

passerade vi, och besökte, en gammal herrgård, Apertin, som låg vid en 

säregen ravin med storartad trädgård och eget kapell. Denna gamla herrgård 

har varit mycket omskriven. Vi for så hem över Karlstad och Örebro. 

Efter hemkomsten ville Agneta och Toppi att jag skulle göra en resa upp genom 

Dalarna med dem och de tyska flickorna. Vi hade nu tältutrustning med och for 

först på små, vackra Bergslagsvägar över Smedjebacken till Rämshyttetrakten 

där vi tältade över natten. Sedan besökte vi Rämshyttan och bergsmassivet där 

jag tidigare kamperat så många år. Nu kunde man åka bil nästan ända upp på 

bergstoppen ”497” där nu en TV-mast var uppställd. Det var vemodigt att 

besöka de gamla platserna. Vi fortsatte så genom Dalabygden till Leksand och 
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Tällberg där vi ånyo tältade men nu i hällande regn – också det en upplevelse. 

Så åkte vi in till Mora där vi besökte Zornmuséet (där jag tidigare varit vid 

Vasaloppsåkandet 1925) och fortsatte så fram till Mora. Här tältade vi högt 

uppe på en vacker platå med utsikt över Orsasjön. Här blev Toppi sjuk så vi 

beslöt att återvända direkt hem. Det blev dock en lyckad resa och på dessa få 

dagar hann vi se rätt mycket. Förhoppningsvis fick väl de tyska flickorna ett gott 

intryck av Dalarna. 

På Socialstyrelsen fortsatte jag med förlängningarna. Det hängde alltid på om 

Strindlund skulle komma tillbaks. Det gjorde hon också men var oftast i tjänst 

endast någon månad, så mitt arbete fortsatte rutinmässigt. Vid vissa tidpunkter 

skulle budgeten göras upp och förslag på anslagsbehov uppgöras och där kom 

mina besparingar i kollision med verksledningens önskan om att få så mycket 

pengar som möjligt. Man skulle bevisa att medlen ej räckte. En mycket 

egendomlig sak, inom den statliga förvaltningen, var att man vid årets slut 

skulle se till att alla anslag använts. Man fick ej ha kvar några medel vid årets 

slut. Då gick den saldosumman åter till staten. Därför blev det ett oherrans 

inköpande vid årsslutet och ofta blev priserna för olika material och maskiner 

högre då. 

Denna jul var vi åter på Tyresö, vi åkte ut i Duetten. Men det var nu på vintern 

allt svårare att klara snöförhållandena. Det var halt i backen så vi fick parkera 

nere vid Hansson, den gamla affären, men där var också så halt att vi måste 

lägga ut mattor när vi skulle få bilen därifrån. När vi skulle gå upp från bilen 

med vår packning var det glashalt på vägen så vi fick gå på sidorna i tuvorna och 

när vi passerade pumphuset så halkade vi och alla paketen rullade ned i diket. 

Det tog över en halvtimme att ta oss från bilen upp till stugan. 

1961 

Samtidigt som jag hade mitt vikariat hos Socialstyrelsen fortsatte jag att söka 

platser i andra statliga verk eller institutioner som mer skulle passa min 

utbildning. Jag kom sålunda i kontakt med Svenska Institutet för 

utlandsbistånd, som ju senare skulle växa till ett mammutverk, SIDA. Då jag 

tidigare vid min vistelse utomlands arbetat med att bygga upp plywoodindustri 

och lära utlänningar viss teknik ansåg jag att jag borde ha vissa förutsättningar. 

Jag kom i kontakt med deras dåvarande chef Heppling och han var rätt 
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intresserad. Nu rörde sig anslagen omkring 50-100 milj. Men de ha ju på senare 

år växt till den fantastiska summan av 4.300 milj. 1978. (6.000 milj. 1981) 

Någon anställning blev det ej. Jag fick bevaka de särskilda biståndsprojekt som 

utannonserades i samarbete med Förenta Nationerna. Sålunda fanns några 

projekt som gällde träindustri och skogsutvinning i vissa Centralamerikanska 

republiker där jag fick sända in utförliga uppgifter. Några napp blev det ej heller 

här. Efter vad jag förstod var det alltid åldern som låg mig i fatet. Kanske var 

det även bra ur hälsosynpunkt att det ej blev något av. 

Jag låg även och passade på tjänster som utannonserades hos 

Kommerskollegium, Byggnadsstyrelsen och Arbetsmarknadsstyrelsen och fick 

alltid, vid varje ansökan, uppvakta och särskilt framhålla de speciella kunskaper 

jag hade inom respektive område. Hos Kommerskollegium var det 

utrikeshandel, hos Byggnadsstyrelsen min verksamhet inom byggbranschen 

och hos Arbetsmarknadsstyrelsen hade jag en intressant diskussion med 

vederbörande om framtidsbedömning, prognoser över behovet av arbete i 

vissa branscher. 

En annons från Finansdepartementet gjorde att jag kom i kontakt med en 

avdelningschef där, Gösta Rehn, senare professor och expert på 

arbetsmarknadsfrågor. Han var mycket intresserad av mig och sa att han själv 

nog ej skulle ha något emot mig men att de personer, vilka jag skulle komma 

att arbeta under, voro mycket yngre än mig och att de därför ej ville ha någon 

som var så mycket äldre under sig. Vi kom däremot in i en intressant diskussion 

om statens budgetpolitik, som gjorde att de statliga institutionerna måste 

förbruka anslagen före budgetårets utgång 1 juli. Han ringde sedan upp mig på 

Socialstyrelsen och fick igenom en bestämmelse om att leveranser in på nästa 

budgetår skulle kunna gå på det gamla anslaget. Därigenom behövde man inte 

forcera leveranserna av maskiner och material och kunde då förhandla om 

fördelaktigare priser. Så där ansåg jag mig ha gjort en viss nytta. 

Bland de institutioner som jag då kom i kontakt med var Stockholms stads 

byggnadskontor, som hade hand om saneringarna. Men där svarade 

vederbörande att de ej ville anställa en äldre, överkvalificerad kraft, som kunde 

vara duktigare än deras nuvarande yngre anställda. Det skulle dessa ej 

godkänna. Jag var även uppe på Stockholms stads finansavdelning och talade 

med finansborgarrådet Hjalmar Mehrs närmaste man. Mehr själv höll till i 
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bakgrunden och tittade misstänksamt på mig. Även här blev det avböjande 

svar. 

Ungdomsvårdsskolebyrån fick nu flytta till Riddarholmen i en gammal byggnad, 

ihopbyggd med ett av de ursprungliga tornen som vetter mot Mälaren. Där fick 

jag ett trivsamt vindsrum med utsikt över Mälaren och Tegelbacken. Jag kom ju 

sen att vistas på riddarholmen i flera år men fick flytta mellan olika hus och 

kom att tycka mycket om den gamla förnämliga miljön. 

Våra barn som vid början av skolgången gått i Årstaskolan och Årstagårdens 

skola kom senare att hamna i olika skolor. Agneta gick i Nya Elementarskolan 

för Flickor vid Kommendörsgatan som ansågs vara en bra flickskola. Agneta gick 

till sin avgångsexamen. Toppi gick där också men bara ett år. Hon tyckte nog att 

den var väl ”Östermalmsbetonad” jämfört med Årstajargongen.  

Flickorna blev även mycket intresserade och aktiva scouter. De var till en början 

patrulledare och avancerade så småningom till ledare. De hade nog väldigt 

mycket nytta och nöje av sin tid som scouter och kom senare att genom senior- 

och seglingsverksamheten att ha livslång kontakt med sina gamla 

scoutkamrater. De voro även ute på Tyresö några skollov. Jag tror de var ett 

tjugotal som inkvarterades på en gång en jul. Charlie var även scout ett kort tag 

men fann sig ej tillrätta i den miljön. Tydligen fick han fel ledare och blev 

kanske ”mobbad” av de andra scouterna. 

Lokalöverlåtelsen på Kocksgatan blev så småningom löst. Kvart tecknade på 

kontraktet och jag skulle få betalt av Mörtberg, som lämnat växlar på beloppen. 

Men nu nekade han. Under tiden hade han förbättrat lokalerna något och sålt 

dem vidare till en kontorsmaterialfirma. Jag tror att han fick 10-15.000 mer, 

alltså närmare 30-35.000 för dem. Men han hade inte betalt mig något. Då det 

ju fanns klara växlar hade jag endast att gå via Jönköpings juridiska byrå som 

jag tidigare anlitat. Men nu kom Mörtberg med en del ”motfordringar” och 

invändningar som var rätt så konstruerade. Det blev två förhandlingar i Rätten. 

Vid den första fick M. uppmaning att skaffa sig ett eget rättegångsbiträde. Jag 

hade en advokat från Jönköpingsbyrån. Under tiden fann M. att han inget hade 

att vinna så han gav med sig och jag fick ut en stor del av beloppen. Dock ej de 

fordringar jag hade på hans bolag för mitt arbete. 
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På sommaren planerade vi en större resa upp genom Norge och 

Ångermanland. Agneta som nu ämnade ägna sig åt hushållningsutbildning hade 

fåt plats hos Kerstin Karlssons syster i Härnösand. Det blev därför jag, Annchen, 

Toppi och Charlie samt Gideon som gav oss iväg med tält och luftmadrasser. 

Första etappen gick genom Dalarna, Leksand och Tällberg fram till Orsa, där vi 

bodde på ett stort vandrarhem. Nästa dag åkte vi över Älvdalen, där vi besåg 

porfyrverket, och reste sen i regnigt väder till det stora kraftverksbygget 

Trängslet vid Österdalälven. Det var en storartad anläggning. Därifrån åkte vi så 

till Särna där vi hamnade på ett mycket primitivt vandrarhem, en gammal 

förfallen bondgård. Dagen därpå åkte vi till Idre fram till gränsen vid Grövelsjön 

som var en känd vintersportort och så vidare till Älvros vid foten av Dalarnas 

högsta fjäll Städjan. Dit upp kunde vi bila genom ett bergspass. Här besteg vi 

toppen och såg en hel flock renar. Luften var frisk och klar och även Annchen 

kunde promenera med välbehag. Vi fortsatte så in i Härjedalen och ned till 

Lofsdalen. 

Där fick vi nattlogi på ett vandrarhem som var inrymt i några fjällstugor. Vi 

befann oss nu i höglandsområdet och barnen trivdes bra. Så fortsatte vi över en 

fjällplatå där det var ett stort lappläger, dock redan rätt så ”civiliserat”. De hade 

omväxlande fjällkåtor till uthyrning och baracker med kylanläggningar för sitt 

renkött. Vi inköpte några kg fin rensteksfilé av en lappgubbe som var något på 

snusen och som ville att vi skulle hyra hans lappkåta som låg alldeles vid vägen. 

Barnen voro eld och lågor men när Annchen tittade in i kåtan var den full av 

löss så det blev inget av. Vi fortsatte och vek in i en dalgång i riktning mot 

Helags och kom, efter att ha kört på en allt sämre väg, fram till Ramundbergets 

turiststation. Den låg inbäddad mellan höga lövskogsklädda fjällsluttningar. Här 

gick en linbana, skidlift med sitsar, upp på berget. Annchen och jag åkte i en, 

Charlie satt ensam i en. Annchen blev då rädd och likaså Charlie men när vi kom 

upp på berget fick vi en härlig utsikt. 

Så fortsatte vi vidare in i Jämtland där vi gjorde en fotvandring fram till några 

hällristningar från bronsåldern. De fanns på kala fjället men det syntes ej 

mycket av dem. Nu var vi uppe på högfjällsplatån och här låg snödrivorna 

fortfarande kvar så vägen var skottad genom snömassorna. Denna väg var 

nyanlagd, tidigare hade det ej funnits någon förbindelse över fjället. Utsikten 

var magnifik, man hade Helagstoppen i bakgrunden och fjällvidderna runtom. 
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Vi bestämde oss för att göra en avstickare ned till Storsjön och åkte på mer 

primitiva branta vägar ner i dalarna och kom så småningom in i täta skogar. 

 

Gidde, Annchen, Charlie och Pecka på resa i Norrland 

När vi kom fram till Storsjön fann vi att nästa vandrarhem låg i en stor 

bondgård. Det var en välbärgad gård, gediget byggd och med vänliga 

människor. Så vidare mot väster. Vi följde Storsjöns västra strand och förbi sjön 

fram till Tännforsens vattenfall, ett av de kvarvarande större vattenfallen som 

man ännu kunde få se i sin vilda framfart. Vårt nästa mål var Handöls turist- och 

vandrarhem. Men först skulle vi passera Ånnsjön där det enligt kartan skulle 

finnas ytterligare hällristningar från bronsåldern. Vi var alltid på jakt efter 

ovanliga sevärdheter som vi hört talas om och här skulle det finnas en som var 

utmärkt på kartan vid Ånnsjöns strand. När vi letat oss fram med hjälp av 

kartan fick vi vika av på en slingrig väg ned mot sjön. Vägen blev allt smalare. 

Till slut stod det ”enskild väg” men vi fortsatte mot den punkt som fanns utsatt 

på kartan. Så kom vi fram till en samling stora, röda hus med en skylt som det 

stod ”Östersunds Fiskeklubb” på. 

Vi parkerade bilen och klev ut på gårdsområdet. En del äldre herrar i 

sportutrustning syntes till och en barsk herre kom fram och frågade vad vi ville. 

Jag framförde min önskan om att få se den hällristning som skulle finnas. ”Ja, 

den finns ute i sjön, på en klippa, så dit måste man ro i båt”. Jag presenterade 

mig och då mjuknade herrn upp och presenterade sig som major Wilson från 

Östersund och frågade om jag var släkt med major Hans Strokirk och då jag 



23 
 

 

förklarade att vi var sysslingar blev han genast mycket förbindlig. Han lovade 

att ro oss ut till klippan och förklarade att anläggningarna här voro uppförda på 

1800-talets slut av en skotsk klan Kennedy som fått området upplåtet av Kung 

Oscar II. Engelsmännen kom dit på sommaren med betjänter för att fiska lax. 

De levde ett riktigt kolonialliv i ren filmstil. Man hade särskilda zink-badkar som 

man ju ibland ser på film. 

Vi fick gå igenom hela anläggningen som numera disponerades av Östersunds 

Sportfiskeklubb. Det var mest sportbetonade äldre herrar som numera vistades 

här. Det fungerade som en kombination av pensionärs- och fritidscenter. På 

väggarna voro uppsatta de största fiskar de lyckats fiska upp. Om man dragit 

upp någon extra stor best så skulle det alltid firas med en whisky och tydligen 

hade Wilson just dragit upp en glad lax för han var på väldigt gott humör när 

han skulle ro oss ut till hällristningen som fanns på en klippa, alldeles i 

vattenbrynet.  Roddfärden blev dock något vinglig och mamma och Gideon var 

lite skraja. Gideon som själv fiskade ibland frågade vänligt om de fick några 

gäddor. ”Gädda, det är ett rovdjur, sånt ogräs befattar vi oss inte med! Vi fiskar 

endast ädelfisk, Laxöring!” 

Min syssling, Hans Strokirk, hade under en lång tid varit stationerad i 

Östersund. När jag flera år efteråt talade om att jag träffat major Wilson i Ånn, 

frågade han förskräckt om Wilson hade varit otrevlig mot oss. Han tycktes vara 

känd för att ej spotta i glaset. Men, som sagt, det enda intermezzot var när 

Gidde nämnde ordet gädda. 

Vi fortsatte så fram på småvägar till Enafors och vidare till Handöl, vid 

Snasahögarnas fot. Här fanns ett stort, bra,  vandrarhem alldeles vid det 

brusande vattenfallet. Vi skulle laga vår mat i en skogsdunge nära vattenfallet 

men det var så oherrans mycket mygg att vi knappt kunde äta och vi kunde ej 

förstå varför det skulle vara så mycket mygg just här. Vi fick dock förklaringen 

därpå då vi såg den fina vattendimma som kom av skummet från vattenfallet 

och som särskilt gjorde att myggen trivdes. Vi besökte även 

täljstensanläggningarna där ännu en del förädlade saker gjordes av täljsten, 

även täljstenskaminer som vi långt senare kom att skaffa oss ett exemplar av, 

till Tyresö. 
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Färden fortsatte så in i Norge, via Storlien, och ned till Trondhjemsfjorden. Vi 

åkte genom Trondhjem och hade fått reda på att på andra sidan staden, bakom 

ett bergsmassiv, fanns en sandstrand med tältningsmöjligheter. När vi hade 

passerat bergspasset, och var på nedfärd, började plötsligt bilens motor att 

”hacka” och sen var det totalstopp. En hygglig norsk vägfarare hjälpte oss 

genom att gå igenom motorn. Han sade att det var ”skit i förgasaren” och 

skruvade loss någon del där det, mycket riktigt, var rätt så smutsigt. ”Ni har väl 

fått i nån oren bensin”. Just det, vi hade tankat på vägen vid en liten 

handelsbod där de hade en liten bensinpump. Där hade vi troligen fått oren 

bensin. Sen dess har vi varit noga med att endast tanka på riktiga 

bensinstationer. 

Nåväl, bilen kom igång och vi kom fram till campingplatsen som låg vid 

Trondhjemsfjorden och nu fick vi bada i Atlantens ljumma vatten. Här var det ju 

Golfströmmen som värmde upp vattnet. Tältuppslagningen gick ju bra men det 

blev sämre med nattsömnen. En massa ungdomar höll till i tälten nära oss och 

de skrålade hela natten och det var vi ju inte vana vid. Vi stannade alltså ej 

längre utan åkte tillbaks in till Trondhjem med den intressanta gamla stan, som 

vi noga gick igenom.  Den magnifika domkyrkan ville vi gå in i men där var det 

ett bröllop och när vi kom i shorts blev vi avvisade så att vi tyvärr ej hann se så 

mycket. 

Hemfärden gick nu åter över Storlien, Duvved, Åre och ned mot Järpen där vi 

fann en mindre äng vid vägen där vi fick slå upp våra tält. Det var vackert väder 

och tältningen gick bra. Vi började nu bli rätt rutinerade på att få upp tälten 

fort och laga vår mat. Fortsatte så till Östersund men bestämde oss för att åka 

tvärs över mot Ragunda till Ångermanland. Det var en mycket vacker, 

omväxlade väg genom nedre Jämtland. När vi kom ner mot Ragunda och fram 

till Indalsälven for vi under höga, stupande raviner. I Ragunda besökte vi den 

gamla kyrkan från 1100-talet och åkte förbi Döda fallet, det som skapats av 

”Vildhussen”. Det var ju ett intressant besök. Det fanns ledstänger och stigar så 

att man kunde bese jättegrytorna, där stenbumlingar urholkat berget med 

hjälp av den gamla forsen som nu var torrlagd.  

Vi fortsatte så in i Ångermanland, förbi Helgum och fram till Sollefteå, över 

älven och skulle åka på norra stranden ned till Sandöbron. Här är ju en 

urgammal byggd och härifrån härstammar min mors släkt, Hamberg, så det 
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fanns en gammal anknytning för oss. Vi åkte utefter älven. Vägen var delvis 

under ombyggnad för det hade varit stora ras på grund av häftiga regn. Till slut 

kom vi ej alls fram utan måste åka långa omvägar innan vi kom fram till 

Sandöbron. 

Då vi skulle kampera hos Kerstin och Tage Karlsson i Härnösand hade vi ringt att 

vi skulle komma på kvällen men nu måste vi ånyo ringa att vi skulle komma 

någon gång på nattkröken. Men det var ju sommarnatt i Ångermanland och 

endast skymning så det gick bra att åka och så småningom närmade vi oss de 

gamla hemtrakterna vid Härnösand och fick så ett hjärtligt mottagande när vi 

kom fram. De tog emot oss alla trots att vi var fem personer. Vi stannade några 

dagar i Härnösand och hann också åka ut till Stigsjö där Agneta var 

”barnjungfru” hos Kerstins syster. 

Hemfärden gick över Delsbo, Bollnäs och ett vandrarhem i Kilafors, inrymt i en 

gammal skola. Så fortsatte hemfärden över Gävle och Älvkarleby där vi besåg 

vattenfallet. Just då vi kom fram var det några sportfiskare som fått upp en stor 

lax och den fick vi köpa och tog med oss hem. Vi fann en badanläggning en bit 

därifrån, en uppdämning av Dalälven, och där fick vi oss ett skönt bad. Gidde 

dök i med stor pondus och sen simmade han omkring, dök och dök och såg rätt 

så konfunderad ut. När vi frågade om han ej skulle komma upp så svarade han 

att han, ”tusan också, jag dök ur badbyxorna!” och det var ju rätt så pennibelt. 

Men nu var det några glada ungdomar som dök ned och hämtade dem och så 

blev Giddes ära räddad. Han kunde med bibehållen aktning träda upp ur 

vattnet. 

Vi fortsatte så genom Uppsala och mot Fyrisåns utlopp i Mälaren, där det skulle 

finnas ett friluftsbad. Men nu visade det sig att vattnet där var så förorenat att 

badning var förbjudet, så det blev ej något bad. Vi åkte vidare till Sigtuna, den 

gamla medeltida staden och där fick barnen en intressant rundgång. Vi fann att 

det fanns särskilt mycket gula prästkragar där och tänkte att vi kunde ju ta med 

oss några plantor och se om de kunde omplanteras på Tyresö. Senare när 

Gudrun var hos oss sa hon att de försökt, men ej lyckats, med dessa gula 

prästkragar. Men våra kragar lyckades utmärkt och nu har vi fått ett otal 

plantor på berget och även kunnat dela med oss av dessa, ”Sigtuna-plantor”.  
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Färgkulla från Sigtuna. 

Ja, så kom vi då hem efter denna vår första verkliga långkörare som varit 

synnerligen lyckad. Laxen som vi hade med oss tillreddes och veckan därpå 

hade vi min bror Evert och Gudrun på laxmiddag på Tyresö. 

På sensommaren kom Agneta hem från Härnösand och då kom vi överens om 

att göra en extra biltur med henne, då hon ej fått göra någon sådan på 

sommaren. Agneta och jag tog några dagar på oss. Första etappen gick till 

Gripsholms slott som jag ej sett förut och som var mycket intressant och 

pampigt. Därifrån åkte vi på vackra småvägar till Smedjebacken där vi tingat 

plats på vandrarhemmet. I mörkret åkte vi för långt och kom fram rätt så sent 

och vandrarhemsföreståndaren grumsade först. Men så fick vi i alla fall 

nattlogi. Nästa dag åkte vi över Rämshyttan, Leksand och västra vägen runt 

Siljan, åkte linbana upp på det höga berget och övernattade på ett vandrarhem 

på Sollerön. Vi fortsatte sen ner mot Mora, Orsa, Skattungbyn och dalen ner 

mot Rättvik. Vi besökte Styggforsen och tog sen raka vägen hem. Det var en 

snabbtur på några dagar men vi hann se en hel del. 

På hösten fick Evert plötsligt en attack i hjärtat, en hjärtinfarkt, men hann 

läggas in för intensivvårdsbehandling. Han fick nu ligga rätt länge och så 

småningom bli pensionerad från sin byråchefspost vid bostadsstyrelsen. Han 

var 63 år så det gick bra och han hade ju sitt byggnadskonsultföretag HKB med 

den duktige medhjälparen Dybeck som chef. De hade sitt kontor i en flygel till 

Riddarhuset där de hade en stor personal och en omfattande verksamhet. Han 

beräknade nu att i stället, när han tillfrisknat, kunna fortsätta sin verksamhet 

där. Det tog i alla fall flera månader innan han kunde arbeta igen och han fick 

vara mycket försiktig. 
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Flera vintrar hade jag haft besvär med bilparkeringen i Årsta. Man måste ”byta 

sida” varje dag och det var besvärligt, särskilt när det var kallt och snödrivor 

eller när man var förkyld. Jag åkte då, mitt i vintern när vi i alla fall ej skulle ha 

bilen, bort till Årstaskolan där det fanns en plan där en del bilar stod. Där 

ställde jag bilen och där fick den stå. Men så blev det stickprovskontroll och 

hade det bara funnits däckspår att bilen hade varit i rörelse den dagen så hade 

det varit tillåtet att ställa den där. Men nu fick jag böter 25 kr vilket ju ej var så 

farligt men onödigt. Vi bestämde oss därför för att denna vinter ställa in bilen i 

vårt garage på Tyresö och det gick bra men vi var noga med att palla upp hjulen 

med vedklabbar och klotsar. Det var rätt jobbigt men sen kom vi underfund 

med att det ej var nödvändigt utan det räckte med att pumpa upp däcken 

ordentligt. Genom att sålunda vinterförvara bilen och endast slita på den under 

sommarhalvåret kom vår Duett att bli mycket långlivad. 

1962 

Denna vinter var rätt snöfattig. Jag åkte ju regelbundet skidor så mycket jag 

kunde i Nackareservatet, i Årstaskogen eller på slätterna vid Valla gärde, som 

då ännu ej var bebyggt. En lördag åkte jag över Valla gärde och i skogspartiet 

bortom det. Det var isigt och halt. Jag åkte på en stig som var slipprig och 

ojämn. I en brant backe var det någon stubbe i vägen så jag gick på öronen, 

hann vända mej men slog i ryggen hårt mot en trädrot. Som tur var hade jag 

lärt mig instinktiv fallteknik. Det räddade mig för det mesta när jag föll, vilket 

numera allt oftare inträffade. 

Jag kravlade mig upp och tog mig fram till bebyggelsen bakom skogen, fick så 

småningom tag på en taxi och kom till ett sjukhus med akutmottagning. Där 

beordrades jag sängläge och skulle komma åter om någon vecka. Ja, nu blev jag 

ju sjukskriven igen för olycksfall men för säkerhets skull gick jag till min gamla 

”knäläkare” Nilsonne och han ordinerade regelbunden värmebehandling och 

massage, vilket var tur för annars hade jag nog fått bestående men. Nu klarade 

det sig dock rätt snart men jag fick avhålla mig från skidturerna. 

Evert ringde på vårvintern och meddelade att hans konsultföretag HKB 

(Huskonsultbyrån) skulle, tillsammans med en del andra konsultbolag i 

byggnads- och entreprenadbranschen, deltaga i en anbudstävlan i Argentina. 

Det gällde ett mycket stort projekt, utveckling av det vidsträckta området 
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Patagonien i södra Argentina som hade en mängd outnyttjade naturresurser. 

Det gällde att bygga upp en grupp av experter från skilda branscher som 

hamnbyggare, vattenkraftsanläggare, geologer, gruvexperter och finansmän. 

Eftersom jag tidigare haft kontakter med Latinamerika och hade rätt goda 

kunskaper om området, samt var utbildad ekonomisk geograf, blev jag 

tillfrågad. 

 Mitt jobb skulle vara dels att som kontaktman här hemma söka upp olika 

experter och försöka få dem att ställa upp på att vistas där nere, eventuellt 

bara för vissa perioder, eller att stå till förfogande med råd. Dels skulle jag själv 

skriva en ekonomisk-geografisk plan för verksamheten samt vara beredd att, 

om projektet kom till stånd, resa ned och under längre perioder vistas på 

platsen. Det lät ju väldigt intressant och då min framtida vistelse vid 

Socialstyrelsen verkade mycket oviss åtog jag mig jobbet. Det blev nu ett 

intensivt och intressant jobb. Jag fick ju mest jobba på kvällarna och något 

lunchpass för besök på Latinamerikanska institutet vid Handelshögskolan, där 

jag fick fram mängder av litteratur. Jag gjorde upp listor på möjliga personer 

och så gällde det att kontakta dem, förklara ändamålet och övertala dem. 

På så vis kom jag i kontakt med en hel del intressanta personer. Från mitt eget 

sökande av jobb hade jag ju rutinen inne att tala med och kontakta folk – men 

nu gällde det att övertala dem att ställa upp, att vara beredda på att lämna sina 

egna jobb för en viss tid och, i en del fall, behöva vara lite anonyma innan 

planen verkligen var klar. Somliga ville ej att det skulle komma ut att de hade 

planer på en utlandsverksamhet. Den inre gruppen kom att bestå av mig själv 

som ekonomisk geograf, planerare och kontaktman – anskaffare av experter. 

Där ingick också Tage Swan från Göteborg, chef för företaget Uniconsult som 

redan arbetade med utlandsprojekt och som vistats längre perioder i bl.a. 

Venezuela och därför väl kände till de sydamerikanska affärsförhållandena. Den 

tredje personen var chefen för HKB, Sven Dybeck som fungerade som 

sammanhållande konsulttekniker. 

Jag började med att plugga in all litteratur om moderna metoder för ”Regional 

Economic Planning”, som blivit en ny tvärvetenskaplig vetenskap. Vid besök på 

”Iberoamerikanska Institutet” vid Handelshögskolan inhämtades allt som fanns 

skrivet om Argentina och undersökningar som gjorts av vissa amerikanska 

universitet, som specialiserat sig på området. Därefter vidtog arbetet med att 
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göra upp listor på lämpliga personer och så kontakta dem i tur och ordning. Så 

hade vi regelbundna konferenser, i HKB:s kontorslokaler, med de som bestämt 

sig. Det låg nära till för mig, endast några hundra meter från mina 

arbetslokaler. Vi skulle dels ha tag på någon framstående internationellt känd 

ekonom som stod för den ekonomiska rådgivningen och en praktisk ekonomisk 

administratör som på platsen skulle leda arbetena. Då det gällde att få fram en 

lista som skulle presenteras för argentinarna, gällde det att ha kända personer 

med tidigare praktisk erfarenhet av liknande arbeten. 

Som lämplig ekonomisk rådgivare började jag kontakta sådana som jag visste 

hade haft kontakter med Sydamerika. Professor Gårdlund hade haft liknande 

uppdrag men var upptagen med andra projekt. Professor Kristensson på 

Handelshögskolan, med vilken jag hade ingående diskussioner, sade att han ej 

ville binda sig för att vara borta från sitt ordinarie professorsjobb. Liknande 

synpunkter hade professor Kragh, chef för Konjunkturinstitutet. Han hade en 

längre tid vistats i Chile och gav mig värdefulla tips om förhållandena där nere. 

Han var en internationellt känd finansekonom och var mycket försiktig och rädd 

att det skulle komma ut att han ens funderade på detta jobb. Hans nuvarande 

arbete med anknytning till det svenska, statliga, budgetarbetet gjorde det även 

politiskt ömtåligt. 

Genom Evert kom jag i kontakt med professor Alf Johansson, f.d. 

generaldirektör för Bostadsstyrelsen, nu på ”övergångsstat” och efter ingående 

diskussioner och övertalande från Evert, som kände honom väl, gick han med 

på att ställa upp. Professor Sune Carlsson ekonomisk geograf i Uppsala, tidigare 

vid Handelshögskolan i Stockholm, lovade att ställa upp som en på området 

erfaren expert. Han hade varit rådgivare i flera länder, Chile, Israel m.fl. 

Professor Carl Magnus Mörner, f.n. chef för Iberoamerikanska Institutet var vår 

främste sydamerikaexpert. Han ställde även upp som rådgivare och Fil. Dr. Per 

Holm, senare professor, nationalekonom och expert på regionalpolitik, skrev 

sedan ihop en del i själva anbudet. Sen följde alla experter från skilda tekniska 

branscher, stadsplanerare, geologer, hamnbyggnadsexperter, 

vattenkraftsanläggare, oljeletare etc. 

I Argentina handhades planerna för utveckling av en statlig förvaltning, 

”Fabricaciones Militares”, en motsvarighet till Försvarets materialverk i Sverige 

men otympligt byråkratisk. Vi fick s.k. entreprenadhandlingar som angav vad de 
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önskade och det var en kolossal lunta med invecklade preciseringar. Sedan vi 

tolkat önskemålen gällde det att skriva ihop vad vi kunde erbjuda och sålunda 

kom vårt entreprenadanbud att omfatta utförliga, detaljerade förslag för de 

skilda områdena, tidsplaner, förteckning på de olika experterna, deras meriter 

och vad var och en skulle göra. Sedan följde så själva anbudet med de skilda 

kostnadsgrupperna angivna, dels kostnader i Argentina, dels kostnader i 

Sverige. Kontorskostnader, jeepar, flygresor, alla specialkonsulter etc. 

Summorna slutade på c:a 2.000.000kr för kostnaderna i Argentina och 

2.600.000kr i Sverige. 

Då det framgick att de även ville ha hjälp eller råd med finansieringen av detta 

utvecklingsprojekt var vi i kontakt med ”Nämnden för Industriellt Bistånd” (som 

ju senare blev SIDA). Men då var deras anslag rätt begränsade och det visade 

sig att de var mest intresserade av bistånd till Asien och Afrika. Från Enskilda 

banken hade vi god hjälp av en bankdirektör Vinkvist som varit nere i 

Sydamerika och väl kände till behoven och svårigheterna. Vi visste även att det 

fanns andra länder som deltog i anbudsgivningen t.ex. Italien och USA. Jag 

skrev själv ett kapitel, som något så när skulle följa de anvisningar och punkter 

att medtaga, som argentinarna angivit och fick ihop en ganska omfattande 

analys och detaljerad planering. Fram i juni blev så själva planeringen och 

anbudet klart och all text översattes till spanska och en elegant inbunden 

anbudshandling i två delar trycktes och expedierades till Argentina.  

Under tiden hade de politiska förhållandena i Argentina försämrats. Tidigare 

hade det varit en diktatur under Peron som avlösts, först av en rätt 

demokratisk regim. Men tydligen låg militären bakom och hade en viss makt – 

vilket ju visades av att det var militären som skulle handha en sådan 

komplicerad sak som utvecklingen av ett helt område. Nu började militären  

övertagandena och det såg allt mörkare ut. Dessutom glunkades det om att 

amerikanerna, med en offert från den från andra världskriget kände koncernen 

Kaiser från västkusten, hade lämnat in ett stort anbud och även lovat stora 

krediter. Det blev alltså avslag och frågan är väl om det, med den utveckling 

som sen kom att ske i Argentina, hade gått att driva detta utvecklingsprojekt i 

Argentina. Tråkigt nog! Hade det fått vara fred och normala demokratiska 

förhållanden så hade det kunnat bli ett mycket intressant och roligt projekt att 

arbeta med. 
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För säkerhets skull hade jag tagit kontakt med den avdelning i 

Civilekonomföreningen, CIAT en föregångare till SACO, som bevakade de 

statligt anställda ekonomernas intressen. Deras expert varnade mig och 

meddelade att man fick vara beredd på att om man hoppade av från en statlig 

tjänst hemma i Sverige och kom tillbaka efter några år så skulle man gå miste 

om ”tjänsteår” och kanske få svårt att få en tjänst igen. (Jag skulle senare finna 

belägg för detta när jag som Taxeringskonsulent, i en taxeringsnämnd 1963, 

hade ett exempel på en hemvändande biståndsexpert som varit utomlands 

några år och nu hade det mycket svårt med sina inkomster.) 

Även om det ej blev något resultat av denna utredning så fick jag dock ett bra 

arvode som kom väl till pass. Jag fick även goda insikter i s.k. 

biståndsverksamhet vilket jag då hoppades skulle kunna resultera i andra jobb 

för SIDA, som jag nu under några år framåt kom att lämna in ansökningar för. 

Vi hade under flera år funderat på att bygga ut huset på Tyresö. Då familjen 

växt behövdes det större utrymme. Vi ritade, skissade och planerade och på 

våren började planerna taga gestalt. Att det skulle bli en förlängning av huset 

låg närmast till hands. Men vi funderade även på en tillbyggnad i terassform 

nedåt samt ett större torn med utsikt över fjärdarna. Så småningom kom vi 

fram till den nuvarande formen, med stora fönster som ger mycket sol. Idén 

med snedfönster gav oss sol i stora rummet både från öster morgonen, söder 

middagen och väster på kvällen utan att utsikten till det gamla stora rummet 

blev skymt. 

Jag tog kontakt med stadsarkitekten för Tyresö kommun, Forsman, och han 

godkände utformningen. Idén med en stor järnbalk fick vi av Dybeck på HKB. 

Evert verkade ej vidare entusiastisk, han tyckte att det var oklokt av mig att 

bygga när min ekonomi var så svag. Men jag räknade med att göra det mesta 

själv samt lägga upp det på en långtidsplan. Då vi hade knalt med kontanter 

gällde det att noga planera inköpen och få fram träpartier från skilda 

brädgårdar med specialpriser. Jag räknade även med att kunna använda en del 

rivningsmaterial som brädor, hyllor, ramar etc. som vi fraktat ut från Koksgatan 

och det gick bra att foga in dem i väggarna. Även de stora golvplattorna för 

demonstration av vår Tropikträparkett tänkte jag bygga in i golvet. Sedan skulle 

inredningsarbetet successivt lösa sig självt. 
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Till skillnad från föregående bygge, våren 1941 då vi fick nästan hela huset i 

monteringsfärdigt skick, blev detta ett s.k. lösvirkesbygge där vi successivt 

skaffade det material vi behövde. Exakta ritningar fick inlämnas till 

byggnadsnämnden och kompletterades med inprickning av alla befintliga 

byggnader på tomten. En del fanns ju redan särskilt tillstånd för, exempelvis 

garaget. Detta var ju förståndigt för då fanns ju ännu ej någon begränsning i 

den yta som fick bebyggas, vilket tillkom långt senare. 

Vid midsommartiden började jag göra rent berget runt gaveln. En mängd jord 

skulle bort, tallar skulle fällas och rötter borttagas. Den gamla verandan revs 

och när verandataket skulle tas loss från väggen var den starke, blivande mågen 

Tommy Sundberg med och använde spett och bräckjärn och så bars 

verandataket bort. Det kom senare till användning när vi byggde till ett vedskjul 

till ”boden”. Agneta, som var ”hushållslärarinneaspirant” och väl hemma i 

rengöring, fick hjälpa till när berget skulle rensopas för kommande 

cementgjutning och blivande inbyggd källare. Hon satt där snällt och träget 

med sin lilla borste och det blev fint som den mest väl rengjorda kastrull. Men 

så fick vi också en bra källare under utbyggnaden. 

Vi avbröt så arbetet och gjorde vår sedvanliga biltur med Duetten i juli. Till 

årets resa valde vi Värmland och Norge och alla barnen var med. Vi for genom 

Mälardalen mot Vänern. Första anhalten var Sveafallen vid Degerfors, de 

torrlagda gamla vattenfallen från urtiden.  Vi travade på stigar runt klyftorna 

och fortsatte så med ett besök på Ölsboda och, senare på dagen, Lidetorp - de 

gamla släktgårdarna. Sen skulle vi besöka Bosjön utanför Filipstad och hade 

beräknat att övernatta i denna stad. Där hade ju min anfader Evert d.ä. på 

1600-talet varit borgmästare. Men här fanns inget rum att få tag på. Det var 

fullbelagt på vandrarhemmet och på deras friluftshem. Vi fortsatte då mot 

Bosjön, en herrgård som låg c:a 20 km utanför Filipstad, och åkte på en liten 

backig väg som kallades för ”Everts väg” eftersom just den gamle Evert på 

1600-talet hade anlagt vägen.  

Vid en glänta i skogen fanns en gammal gård, Draktorp, och här tänkte vi 

stanna och tälta. Gården beboddes av en gammal man med ett förvridet 

ansikte. Han sade att vi kunde logera i hans hus och vi stannade där och hade 

mycket trevligt. Det var en gammal skogshuggare från Billerud som var 

pensionerad och hans kombinerade bolags- och folkpension tycktes räcka bra 
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för han var nöjd. Sönerna voro i USA. Han hade en gång i sin ungdom blivit 

överfallen av en björn, därav hans av ärr förvridna ansikte. Det var ju intressant 

att det så sent funnits björn i de värmländska skogarna. Min pappa brukade ju 

berätta om björnar som fanns nere vid Lidetorp när han var ung. Men det var ju 

på 1850-talet. 

 

Agneta, Annchen, vår värd, Pecka och Charlie på gården Draktorp. 

Vi åkte så, nästa dag, fram till Bosjön. Det var ett gammalt bruk med en stor 

herrgård och tillhörde nu Billeruds AB. I herrgården träffade vi förvaltaren som 

visade oss omkring och gav oss en skrift som berättade om Bosjön i gamla tider. 

Evert d.ä. kom till Sverige vid tolv års ålder och slog sig ned i Filipstad där han 

så småningom blev stor bergsman och t.o.m. borgmästare under ett år. Han 

anlade vid 1650-talet Bosjöns bruk med corps de logis och införskaffade 

bergsmän, ”valloner” och specialister och lät bygga stora masugnsanläggningar, 

vilka finns kvar än idag. De ser ut som små, gamla borgar. Numera finns där en 

skylt med information om hyttorna. Vi klättrade omkring på anläggningarna 

och erfor att det, enligt gamla sägner, skulle ha varit en 

järnförädlingsanläggning, ”stång och hammare” vid vattenfallet i bäcken från 

Bosjön.  
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Bosjöns herrgård sedd från sjösidan. 

Vi åkte vidare och letade rätt på platsen vid det lilla vattenfallet och fann, 

mycket riktigt, resterna av anläggningen. Ja, när vi grävde där – idkade 

arkeologi – fann vi rester av gamla kristallglas.  Stora, fyrkantiga stenar av 

masugnsslagg, som dåförtiden användes till byggsten, tog vi med oss att ha 

som souvenirer på Tyresö. Det var en idyllisk plats att rasta på, minnena från 

mer än 300 år tillbaka gav oss en viss stämning. I den lilla ån med kyligt vatten 

badade Agneta och Toppi, som alltid varit friska av sig. Så fortsatte vi färden på 

vackra småvägar fram till Rottneros där vi fann en tältplats. Nästa dag 

genomgick  vi noga de vackra anläggningarna. 

Resan fortsatte så i riktning mot Norge. Vi följde Klarälven och gjorde en 

avstickare mot Sälen och upp på Sälenfjällets anläggningar där vi tidigare varit 

så många gånger men där det nu var en begynnande exploatering för 

sportstugor. Den natten övernattade vi i fjällbyn Rörbäcksnäs där det var rätt 

kyligt men vackert och trevligt. Så fortsatte vi in i Norge genom Trysilsdalen, en 

vackert skogsklädd dalgång, och kom fram till gränsorten Drevsjö där vi fick tag 

på ett övernattningsställe. Därifrån åkte vi fram till den stora sjön Femunden 

men tog vägen mot sydväst över bergspassen där det var branta, kurviga vägar. 

Nu blev det småvägar med branta utförsbackar och så korsade vi djupa älvdalar 

och skulle leta oss upp mot Rondanemassivet som ligger på 2.100m. En smal, 
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slingrande, fjällväg med djupa stup på den ena sidan förde oss allt högre upp. 

Mamma var livrädd och det hela var rätt spännande. Så kom vi upp på själva 

passet i närheten av Sollia och här fick vi övernatta i en fjällbondgård. Vi 

klättrade upp utefter fjällsluttningarna, stannade vid de porlande bäckarna och 

sen fortsatte vi ned i dalarna igen. Så småningom kom vi fram till staden Tynset 

som ligger i en kitteldal med höga fjäll runtomkring och här fick vi ett bra logi i 

ett fjällhotell. 

 

På tur genom Rondanemassivet med vår trogna bil Laura 

Resan gick så vidare i en bred dalgång till Röros, det gamla gruvsamhället, som 

verkade kargt och ålderdomligt. Där strövade vi omkring i de olika 

gruvanläggningarna. Därifrån vidare mot den svenska gränsen vid Fjällnäs och 

så ned genom Härjedalen. Vi for utefter en älvdal som varit föremål för en 

älvreglering så att endast trädtopparna syntes ovanför vattennivån i den 

uppdämda flodfåran. Vid Sveg fick vi punktering - det enda missödet på denna 

resa – men ringbyte ordnades snabbt så att vi kunde fortsätta mot Dalarna. 

Men förseningen gjorde att när vi kommit in i Orsa Finnmark, ett högt beläget 

skogsmassiv på gränsen mellan Dalarna och Härjedalen, måste vi bestämma oss 

för övernattning.  
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Punktering i Sveg 

Vi fann en vacker, högt belägen sjö vid vägkanten strax intill ett berg som hette 

Pilka Lampi Noppi,  som betyder Abborsjöknoppen, och här slog vi upp våra 

tält. Det var endast 12 grader så det blev rätt kyligt på natten. Nästa dag 

fortsatte vi så ned till Orsa där vi besökte en spånplattefabrik och åkte så 

sakteliga ned genom Dalarna. Vi passerade Tällberg och Leksand och på kvällen 

övernattade vi i Smedjebacken och åkte sen raka vägen hem efter en lyckad 

färd. 

I augusti brann Anna-Lisas stuga. Jag var just hemma för några dagars feber då 

Gideon kom springande och vi såg att stora lågor slog upp. Elden hade 

uppkommit genom att Gideon hängt upp några strumpor på tork över en 

elektrisk platta som han glömt att stänga av. Vi ringde genast efter brandkåren. 

Denna kom rätt snart men det fanns ju ej så mycket vatten. Man fick koppla på 

från pumphuset och söka få fram så mycket som möjligt. Rätt snart var elden 

under kontroll men då hade taket och halva huset förstörts. Annchen, som varit 

på sitt arbete, blev mycket bestört när hon kom med bussen och såg alla bilar 

och brandvagnar. När hon stapplade uppför backen möttes hon av Hedman, 

som hade tomten längst upp i backen, och meddelandet, ”det är bara hos 

Carlén det har brunnit”. Men hon var ju lika orolig för det då hon ej fått klart 

för sig att ingen kommit till skada. 
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Sen tog röjningsarbetet rätt lång tid och det tog tid innan de fick ut något från 

försäkringen. Det var tydligen mycket ”underförsäkrat” men så småningom 

fastställdes dock försäkringsbeloppet och Anna-Lisa kunde börja planera för ett 

nybygge. Det gjordes av Gunnar Eriksson på våren 1963. Allt bråte från branden 

hade staplats i en stor hög som skulle brännas vid påsken. När högen tändes så 

blev det en kraftig explosion i det gamla kylskåpet som Gideon lagt på högen 

och dörren flög i väg med en rejäl smäll och fastnade långt uppe i ett träd. Som 

tur var fanns ingen i närheten just då. 

På höstkanten satte vi så igång med utbyggnaden av vårt hus. Jag beställde 

cementhålsten - ”gråsuggor”, sand, cement och annat material. När jag skulle 

ha trämaterial fick jag åka runt till skilda sågverk och brädgårdar på Södertörn 

och förhandla om priser för att få ned det hela till en skaplig nivå. Jag fick även 

skaffa en extra lång stege. Med denna fick jag stå uppspetad utefter 

gavelväggen på det gamla huset och med bräckjärn, försiktigt, ta loss varje 

bräda av den gamla fjällpanelen från 1941, som ju var torr och hård. Det gällde 

här att få loss varje bräda hel och så numrera dem då de ju skulle upp igen på 

den nya gaveln. 

Norberg, grannen på landet som skulle göra grunden och hjälpa till, skulle även 

spränga i ett hörn. Det tog en tid innan han kom, man fick ju alltid vänta när 

man skulle ha hjälp. Men när han väl kom så gick det snabbt. Han la ut och göt 

cement (det blev en 2 m hög platta) för grundstenarna och byggde upp en 

grund rätt snabbt. Materialet körde barnen upp med förenade ansträngningar. 

Toppi var särskilt duktig på att köra upp sand. 

 

Charlie och Pecka jobbar i ur och skur. 
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 Norberg snickrade takstolar och gjorde stolpresningen. Den tunga järnbalken 

bars upp av Norberg, hans broder och mig. Det var rätt jobbigt att få upp 

balken och att sedan få upp de långa takstolarna i rätt läge. Men sen var det 

bara att börja spika på takbräderna och väggarna. 

 

Två gubbar på taket och en (Pecka) under. 

 

 

Christer, Tommy och Staffan Jäderlund på taket till nybyggnaden. 
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I september skulle Annchen göra en rekreationsresa till Mallorca med Anna 

Lindström på en vecka. Det var visserligen mycket varmt och Annchen fick hålla 

god kontroll på Anna så hon ej skenade över skacklarna men resan gick på det 

hela bra. Bygget fortsatte så i rask takt. Det gällde att snabbt få huset under 

tak. Vid läggning av takbräderna var det många som spikade, bl.a. Christer. Så 

lade vi ut takpappen i två lager och där var både mamma och Agneta med och 

klistrade. Eftersom tillbyggnaden ligger i en backsluttning där vatten strömmar 

utefter berget mot grundväggen så gällde det att ordna avrinningen på bästa 

sätt. Här fick jag konstruera ett system med grova plastledningar som ledde 

vattnet rätt genom grunden och källaren ut på andra sidan.  

Fyra uppsamlingsbrunnar mot källargrunden fick anslutas genom plaströren till 

utloppet. Jag fick skaffa särskilda specialkopplingar som endast tillverkades av 

en specialist på kopplingar och beställdes av en liten estnisk firma i Vendelsö, 

där vi gemensamt konstruerade kopplingssystemet. Sedan fick vi jobba med 

hopsättningen varvid Tommy var en god hjälp. Det gällde så att cementera och 

täta så att vattnet flöt rätt igenom utan att läcka och det lyckades bra. Ännu 

efter 20 år fungerar det hela utan läckage.  

Jag fortsatte med bygget hela hösten. Gick upp kl.5, hann med några timmar på 

morgonen innan jag åkte in till arbetet på skolbyrån. Sen fortsatte jag på 

kvällen. Senare på hösten när det började mörkna tidigare fick vi ha 

sladdlampa. Vid spikningen av väggar etc. hade vi hjälp av vänner och 

släktingar. Bl.a. var Ragnar med en dag och spikade på väggar. Material till 

innerväggar och golvträ, som var rätt skrymmande, måste hemskaffas och 

transporteras upp för den branta backen. Charlie var med och bar upp 

golvbräderna som måste staplas inomhus. I väggarna skulle vi bl.a. ha 

mineralullsplattor och dessa kom i stora balar vid jultiden. Då höll de på att 

bygga om stora backen så att detta material fick avlämnas vid trapporna ned 

mot sjön. När dessa balar skulle upp hade det dessutom kommit mycket snö. 

Agneta fick hjälpa till att bära upp dem för trapporna. 

Fönsterramar – det blev många och stora då vi skulle ha stora fönster – 

beställdes från Olson o Rosenlund. De var oglasade och glasningen fick vi gjord 

av en glasmästare i Enskede som hämtade, glasade och körde ut fönstren. Sen 

skulle de grundas. Detta hann vi med innan det kom alltför mycket snö. Vi hann 

alltså med rätt mycket på höstkanten och jobbade hela jullovet. Den julhelgen 
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var det mycket kallt, ned till -20 grader. Vi stod ute i nybygget och jobbade med 

fönsterdrevning och uppsättning av mineralullsmattor. En fotogenkamin 

anskaffades och höll sålunda någorlunda arbetstemperatur så att en hel del 

hanns med före vintern. 

 

Fönstren på plats, sen kom vintern. 

Under året hade en större omorganisation skett på Socialstyrelsen - särskilt på 

Ungdomsvårdskoleavdelningen där vice Generaldirektör Göta Rosén insattes 

som överinspektör. Byråchefen Lars Bolin, som på något sätt kommit på kant 

med generaldirektör Bexelius, blev på höstsidan ”omplacerad” . I realiteten 

blev han degraderad till lokal skolchef för en ungdomsvårdsskola. De som 

ansågs ha samarbetat med Bolin, eller ha haft liknande uppfattning om 

sakernas handläggning, blev alla omflyttade eller förmåddes att sluta eller blev 

entledigade.  Själv fick jag meddelande att då jag ju endast var vikarie för 

Strindlund ( som ständigt brukade vara sjuk) fick jag tre månaders uppsägning 

efter som hon skulle komma tillbaka. 

Vid min uppvaktning hos Bexelius meddelade han att de ej hade användning för 

civilekonomer utan endast socionomer. Hans uppfattning om ekonomi var ju 

något grumlig och han ville hellre ha någon med mindre kunskaper eller en 

handelsutbildad som ej hade någon egen uppfattning. Men i botten låg nog 

min höga ålder. Annars hade jag ju alltid haft lätt att samarbeta med alla inom 

organisationen. Han framhöll även att han hört att jag ”sökt till andra statliga 

verk” vilket måste tyda på att jag ej trivdes! Men i samma veva fick jag rådet av 

Göta Rosén (som var mer klipsk ) att söka tjänster i andra verk.   



41 
 

 

 

1963 

Så avslutade jag mitt arbete på Socialstyrelsen. Personalen hade en avskedsfest 

för mig med insamling till ”mina rosenanläggningar” och denna fest var talrikt 

besökt. Jag fick nu börja se mig om efter andra jobb. Till en början fanns det 

lärarvikariatstjänster och då jag ju en gång hade tagit handelslärarexamen så 

var jag i alla fall ”behörig ”.   Genom den statliga platsförmedlingen fick jag välja 

på några lärarplatser, en i Sörmland och en i Bollnäs. Det senare alternativet 

tilltalade mig. Jag skulle då få se en ny byggd och kunna åka skidor. Jag fick så 

platsen från 1 febr. och fick börja plugga en del saker som jag trodde att jag 

skulle komma att undervisa i. 

Under tiden jag var ledig kom ett ”besiktningsjob” i handelskammarregi – en 

undersökning av träleveranser till ett skolbygge i Jakobsberg – som gav mig en 

del att göra med själva besiktningen och utlåtandet.  

Genom Civilekonomföreningen kom jag i kontakt med länsstyrelsens 

skatteavdelning. Där meddelande mig vederbörande skatteintendent att de 

hade en åldersspärr. Ingen som anställdes över 55 års ålder kunde påräkna att 

komma in i ”befordringsgången”. Men de hade specialistjobb vid den årliga 

taxeringen. Genom min utbildning och erfarenhet kunde jag eventuellt påräkna 

jobb där under våren, så jag la in en ansökan. 

Den 1 februari reste jag så till Bollnäs. Det var en kall vinter så jag hade en 

ordentlig packning och skidor med mig. Genom rektorn, som tog emot mig 

mycket kollegialt och vänligt, ordnades rum och mat serverades på skolan. I 

lärarkollegiet mottogs jag ävenledes med stor vänlighet och sattes snart in i 

rutinerna – detta var ju en ny verksamhet för mig. Anställningen hade skett 

genom Skolöverstyrelsen så jag betraktades med en viss högaktning. Jag 

utrustades med respektive läroböcker och läroplaner och skulle ha de vanliga 

handelsämnena plus matematik och maskinskrivning! 

Jag var förberedd på att Hälsingeungdomarna skulle vara synnerligen tuffa - 

särskilt mot vikarier. Men jag tog dem med storm. Jag började med att berätta 

om mina äventyr ute i ”Vilda Västern”, Amerikas Västkust, samt Brasiliens 

djungler. Sedan försökte jag att lägga upp exemplen så praktiskt som möjligt 
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och berättade om mina tidigare skidkontakter med erkannerligen några av 

ortens gamla legendariska skidhjältar, ”Bollnäs Persson” m.fl. Jag behandlades 

mer som en ”äldre farbror” och klarade av även rätt besvärliga situationer. Den 

pedagogiska sidan hade jag, genom åratals träning och utbildning av försäljare, 

fått någorlunda inslipad så jag kom snart in i rutinen. Att det ej alltid var så lätt 

fick man höra på lärarrummet. Skolans gymnastiklärare var ej så populär och 

han ombads av några äldre elever, Delsbopojkar, att ”ställa upp en kväll på 

någon bakgata” och nästa dag kom han skamsen till lärarrummet med 

omplåstrade blessyrer. Men jag ansågs tydligen ”reko”. 

Nu la jag upp mitt arbete så att jag hade lektioner på förmiddagen och på 

eftermiddagen tog jag långa skidturer i den härliga skidterrängen kring 

Bolleberget med höga backar och vacker utsikt. På kvällarna förberedde jag så 

nästa dags lektioner. Det spred sig snabbt att jag var den sportige farbrorn och 

det stärkte min prestige bland skolans elever. På lördagen for jag ned över 

helgen till Stockholm för att träffa familjen och hålla kontakten med framtida 

jobb. Dessa veckor i februari och mars var även fysiskt mycket vederkvickande 

trots att vi ibland hade 20-30 grader kallt. Alltid några timmars skidlöpning 

varje dag. Under denna tid inträffade även en egendomlig strejk, som varken 

förr eller senare gått av stapeln, nämligen personalen på Systembutikerna. 

Men jag levde ju ett synnerligen nyktert liv så mej bekom denna strejk ej något.  

Under tiden hade jag förberett vidare jobb och utnämnts till 

”taxeringskonsulent” vid Länsstyrelsens skatteavdelning i S N (Särskild Nämnd) 

för aktiebolag och med invecklade taxeringfall i ett Solnadistrikt. Jag skulle, så 

snart jag kom tillbaks från Bollnäs, gå igenom vissa snabbkurser och läsa om 

aktuella taxeringsproblem, fick en massa litteratur och skulle vara beredd att, 

så snart deklarationerna började strömma in, ta emot dem hemma och sätta 

igång med taxeringarna. Det var ju så att man skulle kunna göra detta även om 

man hade ett ordinarie jobb. 

Vid återkomsten från Bollnäs, i mitten av mars, fick jag ett annat 

korttidsvikariat på en skola i Gustafsberg och fick då åka ut dit dagligen. Även 

detta jobb, som var ganska lika det jag hade haft i Bollnäs, var rätt intressant. 

Här var eleverna kanske mer välartade och det var rätt lättsamt men jag fick ju 

nu arbeta dubbelt då deklarationerna började strömma till. Jag hade ett flertal 

gånger under senare år varit i kontakt med Kommerskollegium, som hade flera 



43 
 

 

avdelningar med användning för ekonomer, och även lagt in en ansökan detta 

år. Min kusin Sven Dahlman, som personligen kände Generaldirektör Nils 

Malmfors (ävenledes skolkamrat till Evert), hade talat med honom och så blev 

jag anställd där från 1 april.  

Anställningsförhandlingarna sköttes av kommersrådet Anders Lindström, 

personalchef, och med honom hade jag under alla år mycket angenäma 

kontakter. Jag var nu anställd på Kungl. Kommersekollegium där tidigare, under 

1700-talet, några Strokirkar varit anställda. Jag hade hoppats kunna komma in 

på utrikesavdelningen men där var det fullt. Däremot fanns det plats på 

Elektriska byrån som handhade den elektriska distributionen, 

kraftledningsdragningen och alla vattenfall. Den avdelningen växte senare ut till 

Energidepartementet som nu på senare år blivit så betydelsefull. Nu var det 

dels tekniska ärenden, dels ekonomisk-juridiska frågor. Till en början fick jag 

plugga in alla lagar och förordningar och rutiner och sätta mig in i hela den 

elektriska distributionens organisation i landet. 

Min chef var kommerserådet Lyckou, civilingenjör och f.d. marinofficer, som 

höll sig på någon distans från övrig personal. Mina närmaste chefer och 

medarbetare var Thorsén och Arne Peterson, med vilka jag hade ett utmärkt 

samarbete. Den elektriska distributionen, kraftverksbolagens verksamhet och 

anläggning av kraftanläggningar och ledningsdragning var noga reglerad i en 

mängd lagar och föreskrifter och jag fick först ordentligt sätta mig in i rutinerna.  

Varje ansökan om ändring av, eller nyanläggning av, en ledningssträcka skulle 

granskas av Kommerskollegium. Ansökningarna skulle kungöras i alla kyrkor 

inom området och eventuella invändningar från andra markägare skulle av 

sökanden bemötas och av oss eventuellt jämkas ihop. Sedan skulle vi komma 

med en salomonisk dom. Om de ej voro överens skulle denna ”dom”, ofta i 

form av expropriationsutslag underställas Kungl. Maj:t. Vi skulle därvid skriva 

ett s.k. ”kungabrev”, omständligt formulerat med alla fakta och referat av 

skriftväxling, som sedan expedierades till vederbörande departement. 

Det var alltid mycket detaljkartor som skulle granskas och därvid kom mina 

gamla geografiska kunskaper och praktisk erfarenhet från orienteringslöpningar 

väl till pass. Jag kom snabbt in i rutinerna och fick så småningom ett visst 

område – södra Sverige – att handha och jag trivdes bra med arbetet. När jag 
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fick detta jobb yttrade kommerserådet Lindstedt, när jag uttryckt min önskan 

att komma till Utrikeshandelsavdelningen, att detta jobb nog skulle vara ett 

ledsamt jobb. Men jag var ju van att byta verksamhet och hade ingen svårighet 

att sätta mig in i jobbet och finna trivsel i det. 

Kommerskollegiums lokaler låg i gamla Riksdagshuset på Riddarholmen, ett 

stort trivsamt hus med höga rum och förnämliga trappor. Det hade byggts till 

så att det var många korridorer och prång. Jag fick under min vistelse där flytta 

rätt många gånger, från det ena rummet till det andra, men hade alltid bra 

arbetsrum. När jag anställdes meddelade jag till Lindstedt att jag utsetts till 

”taxeringskonsulent” vid årets taxering och det tycktes ju vara ett vanligt 

förfarande att tjänstemän hade ett taxeringsjobb på sidan vissa perioder, 

underförstått att man utförde det på fritiden, även om vissa fuskade och gjorde 

en del på den ordinarie arbetstiden. Lindstedt sade att det var OK men jag 

skulle inte sitta och taxera på arbetstiden. 

Jag skötte därför denna taxering strikt på kvällarna och helgerna. I 

taxeringsnämnden satt som ordförande en ung ekonomie studerande, en rätt 

viktig och mot deklaranterna otrevlig person, och till honom skulle jag nu 

vidarebefordra de behandlade deklarationerna. Jag fick röja ut hemma i ett 

skåp och så strömmade deklarationerna in. Jag hade överenskommit om att ta 

500-700 st men så småningom gick antalet upp till c:a 1.000, alltså mer än jag 

planerat. Under årens lopp hade jag sysslat med taxering och skattefrågor i mitt 

eget företag och blivit rätt intresserad av de alltmer betydelsefulla 

skattefrågorna och nu fick jag ett tillfälle att helt sätta mig in i alla nya 

bestämmelser. Jag kom rätt snart in i rutinen och tyckte det var roligt. 

Det gick rätt bra att arbeta med de elektriska kartorna på dagen och så hämta 

deklarationerna på posten och jobba på kvällarna och helgerna. Regelbundna 

sammanträden hölls så med Taxeringsnämnden bestående av mig, 

ordföranden och några lekmän som bisittare och vi höll till i Solna Centrum. 

Ordföranden var ivrig och pockande och sade att jag ej skulle ta ledigt på 

söndagarna för Tyresöjobb. Men jag hade ju även min tillbyggnad att fullfölja, 

så vissa söndagar och helger, påsk och pingst var jag där ute.  

Det var nu en hel del arbeten kring tak och fönster som skulle klaras. På 1:a 

maj-helgen höll vi på och jobbade. Jag fick klättra upp högt och den långa 
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stegen stod lutad mot takutsprånget där jag spikade. Annchen stod på marken 

under och höll i stegen. Marken, som stegen stod på, var stenig och ojämn och 

nedanför var det ett stup där det låg en hög med sprängsten från 

grundarbetena. Jag hamrade och bultade och lutade mig ut för att slå i en spik. 

Då vajade stegen till och gjorde en sväng ut mot stupet. Annchen, som höll i 

stegen stadigt, följde med och vi hamnade på högen med sprängsten nedanför 

berget. Som tur var hade jag väl min gamla ”fallteknik” från skidturerna och 

landade på rygg med Annchen och stegen ovanpå. 

Vi tog oss samman och började känna efter om alla ben i kroppen var hela. 

Annchen kände något i fickan och där hade hon ett kokt ägg som hon smusslat 

undan för Charlie för att skoja med honom när vi åt frukost och sedan glömt 

kvar där. Ägget var helt! Vi kravlade oss upp och jag kände att jag var rätt 

mörbultad men Annchen var oskadd. Vi bestämde oss nu för att ta oss in till 

Södersjukhusets olycksfallsklinik och kom i väg rätt snabbt. Där fick vi vänta 

som vanligt. Jag undersöktes och röntgades och tycktes vara allmänt mörbultad 

men inga större benbrott eller kotsprickor kunde fastställas. Jag sjukskrevs och 

skulle komma tillbaka om några veckor – den gamla vanliga diagnosen på 

Södersjukhuset. Vi hade placerat Duetten utanför sjukhuset. Annchen skulle 

köra ty under tiden hade jag stelnat till i ryggen och var oförmögen att köra. 

Men när vi nu skulle åka hem fick vi inte igång bilen och måste ta taxi hem.  

Nästa dag åkte jag genast till doktor Nilsonne och den experten fastställde 

exakt skadorna och ordinerade mig värmebehandling och sjukgymnastik och så 

fick jag hålla mig hemma. Men jag måste ju fullfölja mitt taxeringsjobb från 

sängen och hålla kontakt med taxeringsordföranden som grymtade över 

förseningarna. Nå, denna gång gick tillfrisknandet snabbt och jag började på 

Kommerskollegium igen. Det blev nu rätt besvärligt med både det dagliga 

jobbet, kvällstaxeringarna och besök hos sjukgymnasten så jag var ej helt 

återställd och rätt slutkörd. När jag klarat av det av mig åtagna antalet anmälde 

jag att jag ej ville ”ta emot” fler deklarationer. De ville alltid tänja på 

taxeringspersonalen genom att ”köra på dem” fler än överenskommet men jag 

avsade mig uppdraget såsom slutfört och ansåg att jag fått en god utbildning 

inom skattebranschen. Jag fick ju även en skaplig extra inkomst. 

Annars hade ju inkomsterna blivit något rubbade denna vår, särskilt som de 

annars regelbundet kommande aktieutdelningarna av mina Forss-aktier detta 
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år helt inhiberats. Jag hade ju hela tiden lyckats ha mina Forss-aktier kvar, de 

aktier som jag fått ärva efter mina föräldrar. Tillfrisknandet med hjälp av 

sedvanlig sjukgymnastik gick snabbt och jag kom bra igång med mitt ordinarie 

jobb likaväl som med byggnationerna på Tyresö. Nu skulle innesnickerierna ta 

vid. Innantak, golv och väggar. Stora plattor skulle passas in och långa 

takbräder fastspikas. Jag hade god hjälp av Annchen, Agneta, Toppi och Charlie 

som hantlangare. Ja även Annchens syster Dagmar hjälpte till.  

Så hade vi vår sedvanliga biltripp till Norge och Dalarna. Annchen, Charlie och 

syster Dagmar var med. Även nu hade vi tältutrustning. Första etappen gick på 

små bergslagsvägar till Grythyttan, en vacker liten ort där det fanns ett 

vandrarhem med en fin badstrand. Nästa dag for vi förbi Nora, Linde och 

Uddeholm och följde Klarälven upp mot gränsen till Norge men vek av uppför 

en del smala backar där vi bodde i ett gammaldags hus med loft runt 

byggningen. På små krokiga vägar for vi in i Norge, korsade flera älvdalar, for 

genom Lillehammer, rundade den stora sjön Mjösen på färjor och begav oss så 

mot de högre fjällvidderna. 

Sedan vi farit förbi staden och strävat uppåt kom vi ned i en vacker fjälldal och 

här fann vi en tältplats. Det gick bra att få tälta och med gemensamma 

ansträngningar fick vi upp tältet trots att tältplatsen var en brant grässlänt. Det 

var rätt kallt på natten men nästa dag bar det av på vår färd upp på det norska 

höglandet. Den slingrande serpentinvägen gick genom små fjällbyar med 

pittoreska kyrkor. Det var som i Schweiz. När vi skulle stanna vid en bäck 

fastnade vi med hjulen men fick välvillig hjälp av andra turister och klarade oss 

upp. Så småningom kom vi upp på fjällplatån Valdres Flya med storartade vyer 

och de snöklädda fjällen Rondane i bakgrunden. 

I ett högfjällshotell fick vi nattlogi. Det var stora sovsalar, en för damer och en 

för herrar, med tre sängar över varandra. Men det gick bra. Utanför hotellet var 

det renar och stora fjällvidder. Färden fotsatte på högfjällsplatån och sedan 

nedför slingrande vägar över kraftiga forsar och så fram mot Gudbrandsdalen 

vid Otta och Dombås. Sedan fortsatte färden mot söder genom den mäktiga, 

något dystra, Gudbrandsdalen och så fram i det mer öppna landskapet kring 

sjön Mjösa där Lillehammer ligger. I ett hällande regn fick vi logi i en trevlig 

bondgård. Nästa dag for vi vidare ned för förbi sjön Storsjöen  och småsjöar 

fram till den gamla fästningsstaden Kongsvinger där vi besökte den pittoreska 
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fästningen. På kvällen kom vi in i Sverige igen med övernattning i Arvika och så 

hemfärd.  

På hösten hade Anna-Lisa invigningsfest för den, efter branden, nybyggda 

stugan med Christer, Dagmar och flertalet grannar. Festen var något 

uppsluppen med de sedvanliga lite chockerande nubbevisorna, vilket Dagmar 

inte var van vid så hon lämnade festen. 

Byggnationen fortsatte. Innerväggar uppfördes. Våningssäng, extra lång för 

Charlie och hans långa kompisar, konstruerades. Mitt på golvet i huvudrummet 

byggdes de stora parkettplattorna in - de som jag tillverkat av de första 

Tropikträbräder jag haft med mig hem 1934.  

 

Kvittot för de första tropikträbräderna, inköpta i Brasilien 1934. 

Det var ganska knepigt att få plattorna inpassade i golvnivån och lagda så att 

man i anslutning därtill kunde lägga senare anskaffad, vanlig ekparkett. Jag 

skaffade nämligen fin gammal ekparkett från ett s.k. rivningshus vid 

Regeringsgatan ”Hästskopalatset” mitt emot NK. Detta hus var byggt så sent 

som på 30-talet men skulle rivas för ett större bygge. Genom att passa på så 

fick jag tag på verkligt fin ekparkett. Senare var det svårare att få god ekparkett 

i denna tjocklek. Denna parkett som, nu kom i stora säckar, måste jag sortera 

och ”tvätta” för att få bort vaxboningen. Men det blev ju en senare sak. Under 
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hela hösten och julhelgen fortsatte vi arbetena . Till innerväggar valde vi ljusare 

spånplattor som visade sig vara ett bra material. 

Detta år hade varit det sista året i flickskolan för Agneta som nu hade fått sin 

avgångsexamen på våren. Min gamle skolkamrat, Elov Ehnmark, även 

radiochef, höll avslutningstalet. Agneta planerade att bli skolkökslärarinna och 

måste då samla meriter för att kunna söka in på skolköksseminariet. Där var vår 

gamla vän, Greta Kastman som bodde tillsammans med moster Astrid, chef. 

Det var mycket svårt att komma in där. Agneta fick på sommaren plats som 

biträdande på en sommarkoloni, Västra Edsvik i norra skärgården, och dit reste 

hon genast efter skolavslutningen. På hösten började hon på en hushållsteknisk 

skola för att komplettera sina kunskaper och Toppi hade året innan gått över 

till Brännkyrka Läroverk för att där så småningom ta studenten. 

På Kommerskollegium fick jag, som sagt, flytta flera gånger, från det ena 

rummet till det andra. Därför kom jag att ha olika utsikter, mot 

Riddarholmskyrkan, mot Gamla stan och mot Söders höjder. Jag blev även 

bekant med tjänstemän på andra avdelningar inom Kommerskollegium och 

trivdes bra.  

 

1964 

Byggnationerna på Tyresö fortsatte först fram på vårkanten detta år. Aktierna i 

vårt gamla familjeföretag, Forss AB Köpmanholmen, som min morfar varit med 

om att grunda i mitten av 1800-talet hade alltid varit en hörnsten i vår 

ekonomi. På våren detta år fick företaget ett erbjudande om att övertas av två 

norrländska företag, Mo och Domsjö och Norrlands Skogsägares förbund. 

Övertagandet skulle gå till så att de köpte aktierna till ett visst pris och sen 

delade upp tillgångarna. Mo och Domsjö fick skogarna och Skogsägarna fick 

industrierna. Det visade sig att det blev ett bra övervärde och alla aktieägare 

gick med på affären. Förr hade man alltid blivit rådd att ”hålla på” dessa aktier 

och inte sälja dem men nu var det nog endast Evert och jag, av alla Hambergs-

ättlingar, som hade som hade några aktier kvar. De andra hade under åren 

måst sälja sina av en eller annan orsak. Man hade ju haft 1920 års kris, 1932 års 

Kreugerkrasch och så sista världskriget då äldre personer hade berövats sina 

besparingar. 
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Mina Forssaktier hade ju legat som säkerhet för mina lån och krediter. Först var 

det krediterna när jag startat mitt företag Tropikträ. Sedan hade jag haft kvar 

en checkkredit som hade klarat mina affärer under omställningen från 

företagsledare till tjänsteman. Jag hade ju gjort stora förluster vid avvecklingen 

av Tropikträ och under tiden som gick fram till dess att jag fick ett lönande 

arbete. Men rent skattetekniskt hade jag dock kunnat utnyttja denna tid. Jag 

hade haft tillräckligt ”is i magen” för att, under de stora förluståren, öppet i 

mina deklarationer redovisa en kraftig förlust varje förlustår och genom en 

speciell skattebestämmelse kunde man senare få använda dessa förluster till 

kommande vinster. Det hade alltid fordrats omfattande utredningar och 

skattemyndigheterna hade alltid godkänt den. Bankerna höll sig ju till mina 

säkerheter och min kreditvärdighet för jag hade alltid sett till att ha god kontakt 

med bankerna. 

Jag fick nu göra en uppställning på mina bankskulder hos Handelsbanken och 

Sundsvallsbanken och på de belopp jag fick för aktierna. Året förut hade ju 

utdelningarna inhiberats och aktierna hade därför varit lågt värderade, 

deklarationsvärdet för de720 aktierna var 116 000kr. Men tack vare de 

värdefulla skogarna och industrianläggningarna så fick jag ut 305 500kr för 

aktierna. Då var detta belopp ännu skattefritt då man hade haft aktierna så 

länge. Från detta belopp skulle så dras alla de aktuella bankskulderna 81 666kr 

så behållningen blev 223 874kr. 

Nu hade jag ju en hel del byggnadsmaterial och kommande byggnadskostnader 

att beräkna. De aktuella löneinkomsterna räckte inte till löpande utgifter för 

Tyresö, hem och barnens skolutbildning så jag måste räkna med att varje år ha 

ett gap att täcka. Jag bestämde mig för att placera en del av de medel jag fått i 

aktier igen och sålunda bygga upp en pensioneringsfond och började därför 

noga studera och följa aktiemarknaden. Denna var ju synnerligen växlande och 

konjunkturkänslig men jag trodde mig att så småningom kunna skaffa 

tillräckliga kunskaper för att bemästra denna bransch. Men, som det skulle visa 

sig under kommande år, kom aktiemarknaden att bli rent hasardartad trots att 

allahanda experter, ekonomer och specialister ansåg sig kunna bedöma 

densamma. Men det kom jag inte underfund om förrän efter något tiotal år. 

En noggrann successiv placering i ett 15-tal aktier och daglig kontakt med 

fackpressen gav ju en viss spänning men tog nog mycket tid i anspråk de 
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närmaste åren. Som facit 10-20 år efteråt kan sägas, sedan en del aktier fått 

likvideras, att det jag tjänat på de aktier som stigit mycket det förlorade jag på 

de som föll. Den kända ”KG Johnssonska ekonomiska maximen” av 

kuplettsångaren Karl Gerhard (Johnsson) att ”vi tar igen på gungorna det vi 

förlorar på karusellen” höll nog även i den högre finansen. Pengarna detta år 

räckte även till ett präktigt 60-årskalas för släkten på Ekonomföreningens 

lokaler på hösten, en Paris-resa med Annchen och en liten segelbåt med motor 

till mina barn. 

Inredningen och målningen fortsatte. En mängd ädelträplattor i närmare ett 

hundratal olika träslag, som vi haft som demonstrationsplattor på Tropikträ, 

sorterades och lackades för att sättas på en vägg. Plattorna sattes upp i ett 

tegelstensmönster med kontaktlim och bildade en effektfull fondvägg i det 

största rummet där de stora fönstren på motsatt sida gav utsikt mot fjärden. 

Blästrade aluminiumplattor och teaklister i solfjädersform sattes upp i taket. 

 

Linnéa och Pecka framför väggen prydd med provplattor från Tropikträ. Bilden 

tagen 1989  

I juli kom så min 60-årsdag. Vi hade bestämt att inte ha någon större middag 

hemma då vi ännu inte var så färdiga med stora rummet att vi kunde utfordra 

alla gäster där. Däremot kom det uppvaktningar till lunchen och en intimare 

middag gick av stapeln på kvällen. På förmiddagen uppvaktade ”berget” (alla 
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våra grannar), sen släkten med Evert och Gudrun, Ragnar och Lisa, Christer etc. 

Agneta, som gått igenom sin hushållskurs på höstterminen, hade på våren och 

sommaren fått plats på ett stort gods i Sörmland, Stjärnhovs Säteri, och hon 

kom hem över födelsedagen. 

 

Pecka med transistorradion som han fick i födelsedagspresent. 

När födelsedagsbestyren var överstökade begav vi oss ut på den sedvanliga 

Norge-turen. Nu var det endast Annchen och jag och det blev en snabbtur men 

vi hann dock tillryggalägga en bra sträcka. Första dagen till Örebro, min pappas 

gamla hemstad, där vi övernattade på vandrarhemmet beläget i en gammal 

herrgård utanför staden. Där hade kanske, på sin tid ett hundra år tidigare, min 

far och hans föräldrar hälsat på. Så for vi via Arvika in i Norge utefter sjön 

Mjösen där vi övernattade på ett turisthotell med vacker utsikt över sjön och 

dalen. Färden gick norrut genom Gudbrandsdalen, allt brantare och kargare 

och snart kom vi upp på fjällplatåerna till Dombås för nästa övernattning. 

Vidare ned genom Nidälvsdalen till Trondhjem där vi fann en liten trevlig gård i 

utkanten för natthärbärge. Ett kort besök i Trondhjem, en ort som man aldrig 

kan nog beundra. Därifrån hemfärd över Storlien. Så en vacker färd genom 

Åredalen, Östersund, Brunflo, genom skogarna in i Hälsingland till Ramsjö, en 

skogsby där vi fann ett vandrarhem inrymt i en gammal fäbodliknande gård. 

Hemfärden gick vidare ned för Ljusnan-dalen förbi Ljusdal, Järvsö, Bollnäs, 

Storvik och Gävle med hemkomst på kvällen till Tyresö. Det blev en rolig, något 

stressig färd men med gott utbyte. 
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Christer hade på våren gjort en omfattande resa till Tyskland, Turkiet och 

Tunisien med ”hemliga uppdrag” från försvarsstaben. Han diskuterade resan, 

både före och efter, noga med mig och jag förstod att det var rätt hemliga 

saker och troligen även rätt riskabelt då andra länders spionorganisationer var 

inkopplade och han var bevakad. När han kom hem hade han blivit sjuk i 

magen i Tunis, ”fått något i sig” och även tagit någon ”patentmedicin” för att 

kurera sig med. Men han blev sedan aldrig riktigt bra utan under det 

kommande året förvärrades det onda. 

Våra barn som under de senare åren blivit mycket segelbitna, särskilt Toppi, 

ville gärna ha en segelbåt och vi hade noga spanat in alla annonser. Vi kom så 

över en liten båt och denna, som låg vid Baggensfjärden, skulle hämtas hem av 

två segelkamrater till Toppi - Krievens och Atte. Det skulle ske en höstkväll och 

det blev allt mörkare. De måste segla runt Tyresö-halvön och Annchen och jag 

satt uppe på kvällen och spanade över fjärden. Det blev senare och senare och 

till slut såg vi ett ljus på fjärden och åkte ned till bryggan där de så småninom 

landade framåt nattkröken. Och så var båten välbärgad i hamn. På natten fick vi 

så skjutsa hem pojkarna till stan och till Tungelsta. Den kvällen var det 

riksdagsmannaval men det fick vi avstå ifrån! Vi inköpte också en motor till 

båten, en 1,5 hkr Seagull, som sedan alltid förvarades i garaget. 

 

Strandhugg på Ingarö med segelbåten. Kompisen Kerstin Lindberg sover i 

båten. 
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Mitt 60-årskalas, som skulle ha hållits på sommaren, ordnade vi nu på hösten. 

Vi höll till på Civilekonomföreningens lokaler vid Nybrogatan, förnämliga, 

rymliga lokaler där jag under många år varit med på trevliga samkväm. Genom 

att jag just fått ut kontanter vid aktieförsäljningen kunde jag nu ”slå på stort” 

och bjuda hela släkten på en fin fest med god mat och dito dryckjom. Musik 

ordnades av barnen med en ”stereo”. Där var Evert och Gudrun, Ragnar och 

Lisa Westling, deras son Bo med fru Siv, Christer och Bambi. Så var där Gunnar 

och Inger Dahlman, Carl och Agnes Dahlman, Helge och Majken Jäderlund med 

sina två barn Björn och Sonja med respektive. Därtill kom Moster Astrid 

Hamberg, den enda kvarvarande av mina mostrar, och hennes vän Greta 

Kastman. Det var både tal och dans och det blev en mycket lyckad fest. 

Annchen och jag beslöt att, på hösten, göra en Paris-resa med charter. Vi 

bodde på ett litet trevligt hotell uppe på Mont Parnasse. Därifrån gjorde vi 

långa utflykter då vi genomkorsade Quarter Latin, Luxembourg-parken men 

även for till Versailles och omgivningarna däromkring. Då började trafiken att 

bli rätt svår men det gick ännu att ta sig omkring i staden så vi fick en ordentlig 

repetition av alla sevärdheter i staden. Vid senare besök har Paris blivit för stor 

och svårframkomlig. Även denna jul var vi på Tyresö och hann med en del 

snickeri. 

 

1965 

Agneta hade på hösten slagit utbildningen till skolkökslärarinna ur hågen och 

börjat en sekreterarkurs på Påhlmans Handelsinstitut.   

I maj kom Sigfrid hem och han ordnade en middag på Strand för Annchen och 

mig, Jan och Aina Stenström och Hasse och Marja Hedberg. Det skulle 

egentligen ha blivit ett jubileumsfirande, 40 års studentjubileum 1964, men det 

blev ingen av så vi fick träffas 1965 i stället. Samkvämet blev lyckat men själv 

kände jag mig inget vidare. Jag hade magsmärtor som senare visade sig bero på 

njursten. Därför fick jag, några dagar senare, hastigt åka in från Tyresö till 

Södersjukhusets akutmottagning, sitta där med svåra smärtor i flera timmar, 

och till slut röntgas. Då konstaterades det att jag hade njursten och jag 

skickades hem för att avvakta. Smärtorna blev värre så jag åkte till min gamla 

hemdoktor Wallin som tog prover och konstaterade att jag hade hög sänka och 



54 
 

 

äggvita. Men även han tyckte att jag bara hade att avvakta och röra på mig så 

mycket som möjligt. Nå, så kom då njurstenen ut och det blev bättre men 

konditionen var mycket dålig så jag fick vara sjukskriven.  

Jag satt på verandan och sorterade parkett och började så småningom att lägga 

ut den, passa in mönstren och spika. Det var rätt jobbigt och på grund av den 

dåliga konditionen fick jag ont i armen av spikandet. Jag trodde att det berodde 

på de ensidiga rörelserna och bytte av med att såga ved. Men då blev det ännu 

värre så jag kontaktade min benläkare, Nilsonne, som sade att jag fått s.k. 

tennisarm. En viss muskel var överansträngd så han gav mig cortison.  

Visserligen blev armen bättre men den allmänna konditionen blev sämre. Jag 

trodde att det berodde på njurstenen och fick söka kontakt med en 

njurstensspecialist. Han lät göra en mycket noggrann njurundersökning där jag 

var fastspänd och röntgades på alla sätt. Det visade sig att njurstenen var helt 

borta och att det bara var efterverkningarna som ännu tog en del tid. 

Allteftersom kvicknade jag i alla fall till, krafterna återkom, parketten blev lagd 

och vi fick ett lyckat golv. 

Denna sommar blev det ingen resa så jag höll mig på Tyresö hela tiden. På 

våren hade Agneta avslutat sin kurs på Påhlmans och gjorde därefter en resa till 

England där hon dels bodde i London hos en familj, dels bodde i Brighton vid 

kusten där hon gick på en språkkurs.  Hon hade ett gott utbyte av sin resa och 

lärde sig en hel del engelska. Genom sin utbildning från Påhlmans fick hon 

genast på hösten plats som sekreterare vid Försvarsstaben.  

På hösten hade föreningen Härnösandskamraterna, där Evert var ordförande, 

en surströmmingsskiva som hölls på Värsta gård. Den var mycket lyckad. Där 

träffade jag en gammal skolkamrat, Lejonhuvud, som sa att han själv hade haft 

njursten och det återkom ideligen. Det lät ju inte förhoppningsfullt men jag 

tycks ha haft tur ty till dags dato, 1981, har jag inte haft några återfall utan 

klarat mej. 

 

1966 

Eftersom jag så ofta fått byta rum på Kommerskollegium så hade de vackra 

utsikterna varierat så att de omfattat alla fyra vädersträcken. Vi hade också 
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trevliga lunchlokaler i bottenvåningen för både Kommerskollegiet och 

Domänstyrelsens personal och där träffades vi både till kaffe och lunch. Det 

artade sig till rena diskussionsklubben med inblandade tekniker och jurister och 

där avhandlades ingående dagens ekonomiska och politiska frågor. 

En del av Kommerskollegium var inrymt i det gamla Hessensteinska palatset vid 

infarten till Riddarholmen. Det hade en gång, vid mitten av 1700-talet, varit 

Fredrik 1:es förläning till hans mätress, Hedvig Taube, vars söner blev adlade till 

grevar av Hessenstein. Visserligen fick jag 4-6 gånger dagligen springa över 

Riddarholmstorget, och klättra uppför trapporna i huvudbyggnaden för att 

hämta papper eller för att äta lunch med det gav ju alltid omväxling och 

trappspringning var ju en nyttig motion. Vid luncherna tog vi alltid promenader 

runt Riddarholmen eller Gamla Stan, en stunds stilla meditation i den 

vördnadsbjudande Riddarholmskyrkan eller någon gång en rundvandring 

genom Kungliga slottet. 

Som våningskamrater hade jag två originella jurister med vilka jag hade 

inspirerande, spirituella diskussioner. Den ena, Nordvall, hade varit 

borgmästare i Djursholm och satt nu i hyresöverdomstolen och gav mig en god 

inblick i hyresjuridiken. Han talade om att han varit överförmyndare för min 

syssling Ulla Strokirk på 40-talet och åtskilliga år senare, 1980 då jag fick hand 

om Ullas syster Eleanor Strokirks dödsfall, kom jag åter i kontakt med honom. 

Det visade sig nu att han varit med och skrivit ut ett testamente åt Eleanor och 

även blivit utsedd till boutredningsman åt henne (mer om detta i 1980 års 

redogörelse). Den andra, Wijk, hade hand om näringstillstånden för alla 

utlänningar och så fick jag en inblick i den branschen. 

Förutom de olika aktiviteterna i den elektriska branschen, 

ledningskoncessioner, expropriationsärenden, säkerhetsärenden och hela den 

elektriska kraftpolitiken (som ju senare skulle bli så brinnande aktuell) fick jag 

kontakt med andra sidor av landets ekonomi som där handlades, gruvfrågor, 

näringspolitik etc. Wijk instiftade ett tag ”oseden” att vi i stället för att gå över 

och dricka kaffe i huvudbyggnaden, på fredagseftermiddagen skulle fira 

veckans ändes inträde med att sända över en yngre kollega för att inhandla 

några starköl på systemet. Denna, kanske kvarvarande ”osed” sedan gamla 

tider vid förvaltningarna på Riddarholmen (jämför Strindbergs ”Röda Rummet”) 

tilltalade mig inte så det blev inte så många gånger. 
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På våren i maj gifte sig Agneta och Tommy. De hade fått en trevlig lägenhet i 

Jordbro, Haninge. Vigseln skedde i Tyresö kyrka och bröllopsfesten firades i det 

nya hemmet. Därefter reste brudparet på bröllopsresa till Tyskland och 

Schweiz.  

 

Agneta och Tommy gifte sig i maj 1966 

Den våren hade jag inköpt en mängd rosor och andra plantor från en holländsk 

blomsterleverantör och betydligt utvidgat mina anläggningar. Det blev en 

mycket ivrig och jobbig plantering och vid arbetet därmed fick jag yrsel (som 

sedermera skulle återkomma ibland) kanske en eftersläntare från förra årets 

besvär. 

Toppi tog studenten vid Brännkyrka läroverk i slutet av april med hemfärd i 

hyrd, lövad, buss. Studentfesten, med ”öppet hus”, hölls i vårt hem på 

Bråviksvägen med musiktrio och massor av ungdomar och släktingar. Trångt 

men uppsluppet värre och mycket lyckat. Min gamle vän Sigfrid dök upp i 

sammanhanget med uppvaktning.  
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Studentexamen, uppvaktning på skolgården. Toppi, Pecka, Annchen, Anders 

Eltvik och Ulla Sjöhult. 

Toppi och en del seniorscouter gav sig senare iväg på en bussresa runt Europa 

och sammanträffade där med en del amerikanska scouter. Vid återkomsten fick 

två av dem stanna ett tag hos oss på landet för att senare följa med oss på en 

biltur i Bergslagen och Värmland. 

På turen följde inte Annchen med utan endast jag och Toppi samt de två 

amerikanska scouterna. Första etappen gick på småvägar genom Bergslagen till 

Lindesberg där vi övernattade på ett vandrarhem i en skola. Vi besåg staden 

och lagade vår mat. Nästa etapp gick över Nora, Uddeholm, Klarälven och 

Rottneros. Jag började få känning av min yrsel och körde därför rätt långsamt, 

även för att resenärerna skulle få se så mycket av landskapet som möjligt. Men 

dessa unga grabbar tyckte att det gick för långsamt och visade tydligt sitt 

misshag med den låga farten! Vid Rottneros övernattade vi i vandrarhemmet i 

Sunne som var pampigt och bekvämt och då jag inte ville köra längre med min 

tilltagande yrsel så bestämde vi oss för att åka raka vägen hem. Men först hann 

vi med att bese Rottneros anläggningar som de senterade mycket. Nästa dag 

gick färden via Örebro och Gripsholm och därefter till Skokloster och dessa 

anläggningar (slott, byggnadsverk, fästningar) imponerade mycket på 

ungdomarna så resan blev dock, trots sin korthet, mycket lyckad. 
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Denna sommar reparerade jag och tillbyggde östra ”morgonverandan” med 

användande av material från den gamla rivna verandan på västsidan. Det blev 

en del cementarbete och grävning och nu fick jag åter yrsel. Tydligen var jag 

känslig för stark värme. 

På våren hade jag fått ett intressant besiktningsuppdrag av Handelskammaren. 

Det gällde ett finare parkettgolv av siamesisk padouk som lagts i Sempers 

kontors- och representationsvåning i skyskrapan Wenner-Gren Center. Stora 

sprickor och felaktigheter hade uppstått i golvet efter läggningen och det gällde 

att fastställa hur dessa uppkommit, vems felet var och att komma med 

rekommendationer om åtgärder. 

Då vi detta år inte fått någon riktig bilsemester bestämde vi oss, Annchen och 

jag, för att resa till Gotland i augusti och ta bilen med. Vi hyrde ett rum i 

utkanten av Visby för att därifrån göra dagliga rundturer. Överfarten var något 

gropig men Annchen hade fått sjösjukemedicin så det gick bra. Vi gick 

metodiskt till väga, såg allt som var att se i Visby och tog sen distrikt för distrikt. 

En båttur till Lilla och Stora Karlsö med de flertusenåriga boningarna i en 

gammal grotta och den säregna vegetationen med jättetujor var särskilt 

intressant. Alla fornlämningar, skeppssättningar, hällristningar och runstenar 

som var utmärkta på turistkartan letade vi noga rätt på. Likaledes hann vi med 

ett otal kyrkor och ”kastell”. 

Vid en tur till bergsmassivet Torburgen, dit bygdens befolkning dragit sig en tid 

under vikingatiden för att försvara sig mot infallande ester, fick vi klättra 

omkring och orientera oss fram. Därifrån åkte vi ned till Lau där Everts dotter 

Elisabeth, gift med Eugen Budrys bodde i en gammal gård. Båda var konstnärer. 

Eugen hade varit ute och jagat kaniner och deras småflickor lekte med de nyss 

skjutna kaninerna, som strax skulle flås och stekas, och använde kropparna som 

dockor! Vi hann även få några härliga havsbad och resan var mycket givande. 

Det var lite efter turisttiden så det var inte så mycket folk. 

Toppi började på Stockholms universitet på hösten och läste först genetik. Hon 

trivdes bra med studierna och Annchen deltog med liv och lust i hennes arbete, 

förhörde henne när hon skulle upp i tentamina och lärde sig själv en hel del. 

Carl-Gustaf hade efter att ha gått ut nian vid Brännkyrka läroverk börjat en 

tvåårig kurs vid Eriksdals Handelsfackskola på den distributionstekniska grenen. 
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Han hade på senare år blivit mycket intresserad av popmusik och fått ett 

kamratgäng som så småningom bildade en orkester. (Roitmakers T:s anm.)  

 

 


