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DEL 6 

Tredje generationen. 

 

Hela klanen samlad sommaren 1975. Charlie, Tommy, Marja med Mickael i magen, Toppi 

med Sanna i knät, Pecka och Annchen. Framför dem Tore, Ulrika, Linnéa, Annchen, Anders, 

Johan, Henrik och Agneta. 

1966 

På hösten föddes Agnetas och Tommys pojke Henrik. I december halkade jag på is med 

nyfallen snö vid övre Drottninggatan och gjorde en riktig luftfärd och kom ned på ryggen. Jag 

skulle justera ett protokoll för Tyresö Vägförening (jag blev ofta utsedd till 

protokolljusterare) hos dess ordförande, Hellstrand, som var akademisekreterare på 

Stockholms universitet. Först tog jag mig hem med tunnelbana och buss men sen stelnade 

ryggen till. Jag åkte dock till kontoret nästa dag med blev sämre där och fick åka hem. Ja, så 

fick jag då ta kontakt med Nilsonne igen och ordinerades sedvanlig sjukgymnastik och 

värmebehandling och det tog några veckor innan jag var återställd. Jag erinrar mig att när jag 

var hemma som ”invalid” hade vi det en månad gamla spädbarnet Henrik för tillsyn. Jag 

kunde ju inte gå upp när han skrek så Charlie fick sköta honom. Jag fick söka instruera 

Charlie så gott det gick hur han skulle ta Henrik, ”Håll honom som ett vedträ”, för han var 

rätt tafatt. Men han lärde sig dock rätt snart och när han i framtiden själv blev 

”trebarnspappa” blev han riktigt rutinerad på att ta hand om små gossar. 
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Henrik nyfödd 

Denna jul for vi inte ut till Tyresö då jag ju var invalid. Anna Lindström var på besök och en 

dag var vi ute hos Agneta och Tommy på besök i Jordbro. 

1967 

Charlie hade nu börjat gå på målarkurser på kvällarna samtidigt som han gick på sin 

Handelsskola. Det kom han att fortsätta med många år framåt. Denna vinter var det en TBV-

kurs som han trivdes mycket bra med. Toppi gick en termin på Laborantskolan men fortsatte 

sen med sina kurser på universitetet och mamma assisterade henne genom att förhöra 

henne på de olika ämnena och på så sätt fick även hon rätt stort nöje av kunskaperna. 

När vi nu började få klart inomhus i Tyresö undersökte jag möjligheten att få större utrymme 

i källaren och lät Norberg göra en försiktig sprängning så att jag kunde börja sätta upp väggar 

och hyllor där. Även detta blev ett flerårsprogram och sålunda fick jag möjlighet att jobba 

där nere på kvällarna när jag var ute. Jag satte upp en bra mellanvägg och byggde upp 

trappstegsformade hyllor på berget och fick sålunda bra utrymme där. 

Charlie hade nu fått ihop ett gäng som spelade pop och de hade skaffat sig elgitarrer mm 

och all tid gick åt till träning. På påsken skulle de öva ute på Tyresö. De kom uppfarande med 

alla sina grejor i bilar, körda av snälla föräldrar, och bar upp en elorgel, högtalaraggregat, 

trumset och elgitarrer. Så satte de igång. Musiken ekade ut över nejden och snart samlades 

en mängd småflickor – som dock ordentligt tog av stövlarna i farstun – och hela golvet 

framför orkestern var fullsatt med ungdomar som andäktigt lyssnade till den ljuva musiken. 

Även den fem månader gamla Henrik satt i sin babystol och lyssnade förtjust på oväsendet. 

Musiken dånade ut över Tyresös sjöar och skogar och jag tror att till och med 

påskgudstjänsten i kyrkan blev störd. Men så med ens tystnade alltihop. Den elektriska 

belastningen hade blivit för stor – till och med för Älvkarlebys kraftnät . Vi fick ringa efter 
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Elverket och en snäll reparatör kom och konstaterade att en huvudpropp hade gått och satte 

genast i en ny. Att det berodde på musik av för kraftiga dimensioner tänkte han inte på så 

det kostade oss inte något och gossarna kunde fortsätta att spela. Men nu måste de 

ransonera elpådraget mellan de skilda instrumenten. 

Den våren fortsatte Charlie med vännerna Börje och Ramon att spela och planerade även 

framträdanden, vilket omsorgsfullt planerades på vår telefon – teleräkningen gick kraftigt 

upp då de ringde runt för att få ”kontakter” både i Norge och Norrland. En resa planerades 

till Sundsvall och de hade annonserat ett framträdande där på en skola över ett lov, det var 

visst pingsthelgen. Men dåliga att hålla tider tog det först en försening innan alla 

orkestermedlemmarna samlats. Sedan gick visst bilen sönder på resan upp så när de äntligen 

kom till Sundsvall var det en dag för sent. Men tydligen hade de i alla fall haft mycket roligt. 

 

Bandmedlemmarna Ramon Reissmϋller t.v. och Charlie t.h. tillsammans med kompisen Björn 

Mittag- Leffler på bryggan vid Ådängen. 

På sommaren skulle vi lägga om taket på boden och jag skulle hämta en rulle papp i källaren, 

snubblade och slog bröstet i rullen så att jag knäckte ett revben. Jag blev så återigen invalid 

och en planerad sommarresa med bilen fick inhiberas. Vi gjorde endast en kort resa till 

Skokloster och Arlanda med mamma som chaufför. 

Toppi och Totto gjorde nu långa segelturer och på en av dem fick de ett svårt haveri vid Uvö i 

närheten av Nämndö. De fick hjälp att bärga båten av ett par dykare och sedan bogserhjälp 

en bit av en ö-bo innan de lyckades ta sig hem. Efter mycket förhandlande med 

försäkringsbolaget fick de ett ersättningsbelopp så att de skulle kunna köpa en ny båt. Den 
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gamla båten fick en vän till dem, Ove, gift med Toppis gamla scoutvän, ”Toker”, övertaga och 

han lyckades bygga om båten till en motorbåt. Det gällde nu att se om det gick att få någon 

ny båt för försäkringsbeloppet och efter att ha spanat i annonser fick de tag på en som fanns 

på Värmdölandet. De åkte ut och kom överens om priset och när de fått ut pengarna på 

försäkringen köpte de den nya båten. När denna så skulle hämtas en kväll lyckades de 

trampa ned i båten snett när den löstagbara kölen var uppdragen. Båten blev rank och tog in 

vatten och ett extra segel som tillhörde försäljaren kom bort. Nu måste försäkringsbolaget 

återigen träda emellan men även denna gång var bolaget snällt och de fick ersättning för det 

förkomna seglet. 

På hösten skedde den berömda, av folkomröstning och Riksdagen fastställda, 

högeromläggningen av biltrafiken rum. Annchen hade anmält sig som biträdande instruktör 

och hon stod i ett gathörn och dirigerade trafiken och skötte sig med stor bravur. Tommy, 

som hade en stor husvagn, lyckades få denna bogserad upp på tomten och där placerades 

den och kom att användas under många år som sommarnöje. 

Vägfrågan, som stötts och blötts, hade nu avancerat så att Vägföreningen sände tomtägarna 

en skrivelse där de meddelade att kostnaden för en upprustning av backen skulle belöpa sig 

till 135.000kr men att vägföreningen endast kunde anslå 70.000kr och frågande därför om 

tomtägarna själva kunde bistå med 4.000kr per tomt eller 48.000kr! Kostnaden hade alltså 

stigit från 20.000kr till 135.000kr på drygt 20 år. Vi svarade att detta kunde vi självfallet inte 

men hoppades att vägföreningen själv skulle kunna ordna vägfrågan. Genom mitt fortsatta 

bearbetande av vägföreningen så kom verkligen en upprustning av backen, från början upp 

till första vändplanen (vid Björns tomt, nr 4), till stånd. Det lär ha kostat cirka 120.000kr men 

det hade kommit till statliga medel. Under den tid som ombyggnadsarbetena pågick fick vi 

ställa bilen nedanför trapporna vid Noretvägen och bära upp allt material.  

På hösten planerade vi en längre resa till spanska Costa del Sol vid Malaga-kusten och gjorde 

en omsorgsfull förberedelse. Det var meningen att vi skulle flyga direkt från Arlanda till 

Malaga med Tjäreborgs resebyrå. Och hade fått plats på ett fint hotell i Fuengirola vid 

Torremolinos. Strax före avresan brast det israelisk-egyptiska 6-dagarskriget ut så att inga 

direktflyg avgick utan vi skulle få stiga på i Danmark och i stället åka med tåg från Stockholm 

till Köpenhamn. 

Just när vi skulle starta på morgonen fick Annchen ”resfeber” och svår migrän och jag fick 

packa färdigt och hjälpa henne på alla sätt. När vi så fick tag på en taxi hade vi inte räknat 

med att det var ”rusningstid” så att när vi äntligen kom fram till Centralstationen så tuffade 

tåget iväg. Där stod vi nu men jag beslöt att vi skulle försöka ta ett lokalflyg till Malmö och lät 

taxin fortsätta till Arlanda-terminalen i Haga. Där fick vi höra att flyget avgick från Bromma 

så det var bara att ta en ny taxi dit. Annchen var alldeles apatisk men det gick bra. På 

Bromma fick vi en flygbiljett till Malmö och kom så i väg på en kort flygtur och landade på 

Bulltofta flygplats.  
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Därifrån skulle vi så ta oss till Kastrup i Danmark. Det gick bussar in till Malmö så vi lassade 

på våra väskor och i Malmö tog vi en taxi till kajen där det gick en extrabåt mellan Malmö 

och Kastrup-ön. Just när vi kom fram till båten höll den på att lägga ut. Jag rusade i förväg 

och fick båten att hålla. Mamma kom efter och lyckades med en sista ansträngning släpa sig 

ombord. Så gick båten. Den var lastad med glada, danska lantmänniskor som varit och 

shoppat i Malmö där vissa saker voro billigare för dem och som nu alla åto en glad lunch 

under överfarten av Öresund. Vi passade också på att få oss ett gott smörgåsbord med 

Aalborgs akvavit och nu kvicknade Annchen till. Det blev dock ytterligare en biltur över ön 

från båten till Kastrup men så kom vi då fram till flygplanet och hann med detsamma. 

När vi så äntligen kommit ombord och planet startat och vi fått oss en ”pick me up” så 

släppte oron hos Annchen och resan hade verkligen på allvar börjat. Vi hade under denna 

korta tur redan hunnit lasta ut och in oss själva och vårt bagage sju gånger och det skulle bli 

ytterligare några gånger vid omlastningen i Malaga och Torremolinos innan vi kom fram. Vi 

hade fått ett mycket pampigt och förnämligt hotell som låg vid stranden och hade egen 

swimmingpool och fina verandor. Det var faktiskt det bästa hotell vi haft på alla resor vi 

senare under åren gjorde. Det låg lugnt nedanför en stor borg från Morernas tid och cirka en 

halv mil utanför Torremolinos, dit vi åkte in allt som oftast.  

Härifrån gjorde vi en hel serie av utflykter. Den märkligaste var kanske till den gamla 

kungastaden, Cordoba, med Ferdinand och Isabelles grav i den praktfulla katedralen. 

Höjdpunkten på besöket var det gamla moriska palatset Alcazar med sina underbara 

trädgårdar och slottssalarna med fantastiska skulpturala utsirningar och sprutande 

vattenfontäner. Det var en hel dags busstur fram och åter med Sierra Nevadas snöklädda 

berg i bakgrunden. 

En tur gjorde vi med båt från Malaga via Gibraltar till Tanger i Marocko med övernattning. 

Den egendomliga fristaden Tanger genomgick vi grundligt, dels genom att ströva runt i den 

arabiska stadsdelen Kasban med sina slingrande gator och sina basarer, dels med en busstur 

ut i öknen där Annchen fick tillfälle att rida på en kamel.  

 

Även Pecka passade på att rida kamel 
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Vi besökte även den nordligaste spetsen av Afrika vid Gibraltar sund där Atlanten och 

Medelhavet möts i en kraftig ström som gick förbi några grottor, ”Atlas grottor”, med 

lämningar från Fenisisk tid. Hemfärden med båt var rätt gropig och vi var lite sjösjuka med 

det var ändå en oförglömlig tur- min enda till Afrika. 

 

Bazarfynd i Tanger 

Vi gjorde också en resa uppefter kusten till de förhistoriska grottorna vid Nerja där det fanns 

grottmålningar från människor som levt för 30.000 - 40.000 år sedan, med vackra färgspel 

och egendomliga droppstensbildningar. Vistelsen i Fuengirola var mycket välgörande. Vi 

badade varje dag, tog långa promenader och turistlivet var inte så påträngande. Hemresan 

gick bra men vi måste byta i Kastrup och ta tåget hem då vi ju hade en tur o retur-biljett med 

tåget och flyget inte gick längre. 

Charlie, som på våren slutat i den handels-ekonomiska fackskolan, arbetade på sommaren 

hos reklamfirman Ervaco och började på hösten på Påhlmans Handelsinstitut, där Agneta 

tidigare tagit en kurs. Det var en reklam- och försäljningsinriktad kurs han skulle ta, tvåårig, 

då han tänktes kunna inrikta sina tecknarstudier på reklambranschen. Som kurskamrat hade 

han sin kompis Börje Lorenzon. Men han trivdes dock ej riktigt med kursen som kanske var 

avsedd för äldre elever. Han fick i alla fall lära sig en del språk och handelsämnen men blev 

aldrig riktigt intresserad av reklambranschen. 

Båtuppdragningen på hösten och iläggningen på våren var nu en återkommande omständlig 

procedur. Toppi hade alla sina vänner med då den långa kölen var rätt besvärlig att få loss. 

Efteråt var det kalas för alla medhjälpare. Julen firades som vanligt på Tyresö, Totto var med 

och vi gjorde långa skidturer runt i bergen.  

1968  

Charlie fortsatte sina studier vid Påhlmans men inte med något vidare intresse så på våren 

bestämdes det att han skulle avsluta sina studier och söka plats igen då han ansåg att 

Påhlmans var för arbetsamt. På Tyresö började källarinredningen bli färdig. Denna sommar 
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gjorde vi åter en tur upp genom Dalarna och in i Norge. Resan gick först till Orsa där vi fick 

ett bra övernattningsställe i en gård med härlig utsikt. Vi såg ett ensligt beläget vattenfall dit 

vi fick klättra ned på smala stigar. Åkte så via Älvdalen, Särna, Idre och sjön Femunden till 

Röros där vi omigen besåg den ålderdomliga staden. Sen åkte vi ned genom Glommedalen 

och in i norra Värmland ned till Torsby för att åter bese Rottneros. Där tycktes vi alltid 

hamna men där var ju blomsterprakten alltid en upplyftande upplevelse. Vi åkte så runt 

Frykensjön och via Karlstad hem igen efter en snabbresa som dock vederkvickt oss. 

På sommaren konstruerade jag ett Multrum, en förbättring av den gamla kompostkasen. 

Efter att ha studerat all tillgänglig litteratur byggde jag en lång, trekantig, lutande behållare 

med inmatning i den ena änden, skorsten för ventilation, och uttag i den andra änden. 

Behållaren kunde ta 4-5 kbm och jag började använda den för vårt matavfall och latrinen. 

Fick vederbörligt tillstånd av kommunen och besparade mig sålunda latrinhämtningsavgift 

samtidigt som jag fick god gödseljord till mina land. Jag fortsatte med att utvidga mina land 

och hade denna sommar fått rätt mycket rosor och skilda blommor i en prunkande flora.  

 

Pecka fick berget att blomma. 

Toppi och Totto råkade ut för ett haveri, vid Måboskär utanför Dalarö, under en natt med 

åskväder och storm. De fick lämna den sönderslagna båten och fick lift med en motorbåt till 

Dalarö där Annchen hämtade dem med bilen. Vi fick åka ut med en hjälpbåt med Roland 

Magnusson och Lennart Andersson och bogsera båten till ett varv där den blev reparerad. 

På hösten gifte sig Toppi och Totto. Bröllopet skulle ske ”borgerligt” på grund av 

vederbörandes ”radikalism” och vigseln förrättades i Huddinge kommunalhus av 

kommunalborgmästaren. Vigseln gick över rätt snabbt. Närvarande voro Tottos föräldrar och 

bröder. Johna, som just då var synnerligen politiskt aktiv, lämnade ut valpropaganda inför 

det förestående riksdagsmannavalet och irriterade i någon mån vigselförrättaren. Därefter 
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hade vi bröllopsmiddag ute på Tyresö med alla gäster. På kvällen avreste brudparet på 

bröllopsresa söderut. 

 

Toppi och Totto gifte sig i september 

Till höstens riksdagsmannaval skulle det uttas valförrättare och vi blev tillfrågade på 

Kommerskollegium. Även jag anmälde mig men fick meddelande om att där fanns en 

åldersspärr! Jag ansågs för gammal. Detta trots att jag dugde som vanlig statstjänsteman. 

1969 

Charlie, som under hösten och vintern haft plats på en reklamfirma, mönstrade och blev 

stationerad på Gotland. Där blev han dock endast några dagar och blev sedan frikallad på 

grund av sina allergiska besvär. Värnplikten skulle skjutas upp ett år och han kom snabbt, 

med flyg, hem till fadershuset. Nu gällde det att skaffa jobb och det lyckades rätt snart – då 

var det ej så svår ungdomsarbetslöshet som senare. 

Toppi och Totto köpte ett hus i Salem på vårkanten. De fick anteckna sig för ett 

småstugebygge som skulle bli klart i april med fördelaktiga lån och endast en liten del 

kontant insats. De hade tur att få ett bra läge med en hörntomt och ett skogsparti på andra 

sidan huset. De väntade tillökning och dottern Ulrika föddes i mars så Toppi och Ulrika 

bodde första tiden hos oss i Årsta. De flyttade in i april. 

 

Ulrika tre månader 
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Den sommaren gjorde vi, vid midsommartiden, en kortare biltur i Mellansverige med 

Gideon. Vi besökte Kolmårdens djurpark, Julita herrgård och den gamla släktgården Lassåna 

herrgård vid Laxå som min farfars farfar Elias Strokirk ägt tillsammans med hela Laxå bruk i 

slutet av 1700-talet. Den gamla gården höll nu på att restaureras.  

 

Lilla Lassåna herrgård  

Men först besökte vi Karlsborg och åkte genom Tiveden där vi stannade vid den vackra sjön 

Fagertärn med sina berömda näckrosor. Passerade så askhögarna vid Kvarntorp, rester av 

skifferbrytningen som ju senare skulle bli så omdebatterade för eventuell uranbrytning, och 

åkte via Hjälmaren och Sörmland hem. 

 

Gidde och Pecka på resa i Bergslagen 

Charlie hade på sommaren blivit inkallad på nytt och skulle nu förläggas till Norrtälje. Men 

även nu fick han besvär med sin allergi, fick till en början tjänstgöra med vissa arbeten men 

blev så småningom helt frikallad. Han hade nu etablerat sig i Norrtälje med sin fästmö Marja 

och de hade hyrt ett rum. Hon hade fått en plats där och när Charlie blev frikallad så fick han 

ta plats på ett vägbygge tills vidare. 

På sommaren dog min enda kvarvarande moster, Astrid 88 år gammal, och släkten samlades 

åter varvid vi fick hylla henne som under en lång tid utgjort en sammanhållande länk för den 

Hambergska släkten. Vi kom då överens om att ha en kombinerad släkt och kräftskiva på 

Tyresö under hösten för att fira Annchens 60-årsdag och min 65-årsdag. Sven Dahlman, som 

hade kontakter med Skogsbolaget Uddeholm, skaffade en försvarlig mängd kräftor från 

Värmland. En stor låda kom med ilgods till Centralen och transporterades i ilfart ut till Tyresö 
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av Tommy och togs så omhand av mamma och Agneta och blev vederbörligen anrättade. 

Festen, i september, blev mycket lyckad. Förutom de närmaste släktingarna, döttrar, mågar, 

Charlie och Marja kom Evert och Gudrun, kusinerna Sven, Gunnar och Folke Dahlman med 

fruar samt Tottos bror John och Annchens gamla vän Anna Lindström. Talens mångfald, sång 

och skålar. En del av gästerna låg kvar över natten så det blev även en god frukost. 

På hösten under allhelgonahelgen uppstod en väldig nordöstlig storm på natten. Vi hörde 

hur det dånade och hörde ett våldsamt skrammel som vi trodde berodde på att stegen 

skakade. När vi vaknade på morgonen fann vi en hel del träd omkullblåsta, bl.a. ett stort träd 

snett nedanför huset som dragit med sig hela den elektriska ledningen och som ryckt loss 

elfästet och brädor ur husväggen. Elströmmen var bruten och när vi gick runt tomterna var 

massor av trän omkullblåsta. Några låg rätt över uthus och lekstuga. Alla med roten 

uppdragen. Vi fick sedan veta att det varit en storm som härjat över hela Mellansverige och 

föranlett en stor förödelse. På två granntomter hade träden fallit rätt över husen och skadat 

taken. Vi fick klara oss med vedbrand och gasolkök.  

Senare fick vi åka ut för att ta rätt på stockarna. Först måste vi ta bort stockarna närmast 

husen för att rädda dessa. Sedan fick vi klättra upp och sätta in nya bräder som ryckts loss ur 

panelen och därefter vänta på elreparatörerna innan vi fick en ny ledning insatt. Tommy var 

ute med motorsåg och vi fortsatte sedan rensningen i skogen. Tillsammans var det 55 träd 

som blåst omkull, de flesta på bergstomten. 

Jag började genast undersöka om det gick att få dem uppsågande men det fanns då ingen 

såg som ville ta emot virket. Den stora mängden virke som nu skulle komma fram gjorde att 

man kunde vänta sig att få svårigheter att få avsättning för stockarna. Då tog jag kontakt 

med Haningebolaget som meddelade att de kunde ta emot både sågvirke och 

massavedsvirke så jag skrev omedelbart ett bekräftelsebrev om att leverera virket under 

våren. Senare fick jag höra att de flesta tomtägare fått betala stora summor för att bli av 

med virket. Ja, det tog lång tid innan skogarna blev rensade. Ännu 10 år efteråt var 

exempelvis allmänningarna på halvön inte rensade.  

Julen firade Annchen och jag på landet. (Agneta och Tommy stannade i Jordbro för de hade 

just fått en liten dotter som också fick heta Annchen. T:s anm)  

 

En ny liten Annchen född 
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När vi skulle åka skidor i skogen låg träden kors och tvärs så det var svårt att komma fram. 

Redan då satte vi igång med motorsåg, som med bravur sköttes av Tommy, och apterade 

stockarna i rätta längder. Sedan släpade vi ned stockarna på den gamla skidkälken och 

specialkonstruerade plastlodor. Med förenade krafter av Tommy, Totto, Charlie och mig själv 

byggde vi upp en försvarlig timmervälta vid vändplatsen men fick sedan vänta i månader 

innan den blev bortkörd. 

1970 

Charlie flyttade på Nyåret hem från Norrtälje med Marja och bodde en tid hemma hos oss i 

Årsta och fick sen så småningom en våning i Jordbro och blev sålunda grannar med Agneta. 

Den vårvintern var vi ute på Tyresö flera söndagar för att släpa stockar. Det var mycket snö 

och jag fick verkligen ordentlig motion. Sedan planerade vi för en charterresa nu när vi fått 

smak därför och bestämde oss för Sicilien. På påsken firade vi så Charlies och Marjas bröllop, 

först i Tyresö kyrka sedan middag hemma hos oss i Årsta.  

 

Marja, i släktens brudkrona, och Charlie gifte sig i Tyresö kyrka 

Den vintern var det gott om snö så jag gjorde flera långa skidturer i terrängen runt Stensjön 

med mågen Totto. Annars gjorde jag mina regelbundna kvällsturer i Årstaskogen och på 

söndagarna i Nackaskogarna.  

I april företog vi så den två veckor långa charterresan till Sicilien. Vi bodde i Taormina, en 

gammal grekisk, romersk stad med många fornlämningar, med härlig utsikt över medelhavet 

och vulkanen Etna. Vi hade ett bra hotell med egen solaltan och rakt bakom hotellet fanns 

bergssluttningar att klättra i. Vi gjorde en mängd bussturer till skilda småorter och gamla 

städer som Catalina och Syracusa. En intressant dagstur gjorde vi till ett gammalt romerskt 

slott från 200-talet, Piazza Armeria. Det hade frilagts genom utgrävningar och hade 

underbara mosaikbeläggningar och golv som härstammade från den tid då Sicilien hade nära 

kontakt med Cartago i Nordafrika. I Syracusa fanns en stor amfiteater och gamla katedraler.  
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En tur upp till toppen av vulkanen Etna, där det ännu rann fram varm lava, var en spännande 

upplevelse. Klimatet var välgörande. En dag när vi gått ned för serpentinvägarna till stranden 

och skulle hem till staden igen fanns det en linbana som kunde föra oss direkt upp. Annchen, 

som brukar vara mycket rädd för att åka linbana, tvekade först men när vi i väntan på 

linbanekabyssen förfriskat oss i den lilla baren och provat en ny likör ”Mille Fiores” (tusen 

blommors doft) försvann all tveksamhet och Annchen flög med nöje upp med linbanan åter 

till Taormina. Denna likör blev sedan vår favorit som vi vid våra resor till Italien alltid 

medförde hem. 

En annan av landets specialiteter som vi kom att tycka om var ett starkt madeiraliknande vin 

med mandel i, ”Mandeleiro”, som hade en fyllig god smak. Vi försökte alltid att få med oss 

en flaska även av det vid besöken. Avresan hem blev till en början äventyrlig. Flyget skulle 

avgå från flygplatsen vid staden Catania, någon timmes bussfärd genom en del småorter. 

Chauffören, med lasten av hemresande turister körde i full fart och kom plötsligt i 

kontrovers med en liten bil, lastad med unga, arga män som tydligen var s.k. mafioso. De 

retade sig på busschauffören och körde upp jämsides, försökte preja bussen och visade sina 

dragna knivar. Busschauffören tog fram sin dolk, lade den vid sidan om ratten och fortsatte 

med ideligt tutande i full fart mot flygplatsen och hoppades att någon polisbil skulle dyka 

upp. Men poliserna höllo sig visligen på avstånd och jakten fortsatte, bussen jagad av 

maffiabilen. När bussen körde in på flygplatsområdet stannade maffiabilen utanför och 

turisterna kunde stiga ur och embarkera flygplanet efter en spännande upplevelse. 

Hemfärden gick fint. Planet kretsade runt Etna med den rykande vulkanen under oss. Vi flög 

utefter den italienska kusten och över Alperna och återkommo vederkvickta efter en givande 

semestertripp.  

Denna sommar fyllde jag 66 år, vilket var ett år utöver den vedertagna, statliga 

pensionsavgångsåldern. Jag hade alltså utnyttjat det s.k. nådaåret och fått meddelande om 

att jag fick vara beredd att få avgå vid nästa födelsedag. Då jag tyckte om att arbeta och 

behövde inkomsten – min pension skulle ju bli synnerligen minimal – förhandlade jag och 

fick ett halvt års förlängning så att jag alltså skulle definitivt sluta i januari 1971. 

Sommaren 1969 beslöt pumpföreningen att dra fram en vattenledning från Trollsjön för att 

få bevattningsvatten. Denna sommar genomfördes projektet. Ledningen drogs först över 

ängen fram till skogspartiet upp mot vårt berg, där en kraftig pump installerades, och så upp 

till gamla pumphuset där en cistern inmonterades. Vi la ned många dagsverken med att 

gräva ned ledningar fram till alla tomter. På så sätt fick vi nu ymnigt med vatten till våra land 

och gräsmattor och matvattnet räckte nu bättre till hushållen.  
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Stående Arne Wenngren, Kalle Bergqvist, Pecka, Roland Magnusson, Arne …, Sven Björn, Alp-

Olle Olsson och Jörgen Bruhn. Sittande ev. Hedman, Gerhard Holmberg och Lennart 

Andersson. 

Det hade alltid varit strid om matvattnet, en del ville ha vattenmätare på varje tomt eller 

ransonering och mycken avundsjuka uppstod mot de som hade fler barn och större hushåll. 

Föreningens stadgar skrevs om då och då och föreningens sammanträden voro ofta mycket 

stormiga. Nu kunde vi börja anlägga fler land och gräsmattor. En del körde upp mycket jord 

och jag började bygga ut ett nät av små land. Kruxet var att få upp jorden och köra ut den 

och det gav mig mycket arbete i flera år framåt. Jag utökade också odlingen från enbart 

rosor och blommor till trädgårdsprodukter såsmåningom. 

I juli föddes så Charlies första son, Johan, och strokirkska släkten fick en ny manlig 

generation. Han döptes på hösten i Österhaninge kyrka, vederbörligen skrudad i släktens 

dopklänning som nu använts av alla våra barn och barnbarn.  

 

Johan  i Charlies knä 
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Ävenledes släktens dopfat skulle användas i kyrkan – det gamla mässingsfatet från 1500-

talet med Adam och Eva som flera av barnen döpts i. Men när vi kom till kyrkan hade vi 

glömt fatet hemma. Tommy gav sig då iväg i ilfart, körde hem till Årsta och hämtade det. Han 

hann precis i tid till dopförrättningen. 

 

Dopfatet som hämtades i sista stund. 

1971 

När jag i januari slutade på Kommerskollegium uppvaktades jag av personalen med en 

insamling och avtackades vederbörligen av Kommersråd och personal. Då jag kände mig vid 

full vigör och gärna ville arbeta vidare några år så undersökte jag, och planerade, min 

fortsatta verksamhet. Det var ju svårt att vid denna ålder få tag på något nytt arbete men då 

jag tidigare sysslat med skatteproblem, och visste att den nya mervärdesskatten var i 

växande, hade jag redan på sommaren tagit kontakt med Länsstyrelsens sektion för 

mervärdeskatt och deras personalchef, Syren. Jag tingade redan på att få återkomma vid min 

avgång från Kommerskollegium. Någon månad före min avgång uppvaktade jag så Syren och 

Chefen Lennart Mellbin och fick klart med min anställning sedan jag slutat på 

Kommerskollegium. 

Jag inställde mig alltså på skatteskrapan vid Götgatan, 24 våningar upp i luften – direkt från 

Riddarholmen – och där fanns redan mitt rum med namnskylt. Det var en något annorlunda 

miljö, den röriga och surrande verksamheten i skyskrapan med tusentalet personer, det 

brusande livet på Götgatan inunder, jämfört med det lugna, makliga, förnäma livet i det 

gamla Riksdagshuset på Riddarholmen. Personalen på ”momsen”, cirka 110 personer, varav 

85% damer (massor med unga damer) var ju för mig något egenartad men jag fann mig 

snart. Jag hade redan tidigare läst in en del om mervärdesskatten och fick nu sätta mig in i de 

tekniska rutinerna. Personalen var ytterst vänlig och hjälpsam och jag kom snart in i arbetet. 

De flesta företag, ja alla privata och nästan alla statliga, anställde inte några äldre personer 

men just på denna avdelning, som var i snabb tillväxt, uppskattade man äldre, från 

näringslivet erfaren, fackpersonal som kände till bokföringsrutiner inom handel och industri. 



15 
 

 

Det fanns därför redan flera pensionerade kamrerare från andra företag som anställts, även 

en f.d. stadsingenjör, Plate, som varit stadsingenjör i Avesta. Det gällde att handlägga 

kontakterna och hjälpa till rätta skilda småföretagare som inte klarade deklarationerna. 

Just när jag började inträffade en säregen SACO-strejk. SACO var organisationen för anställda 

akademiker och de hade svårt att få fram sina lönekrav. Jag hade visserligen tidigare varit 

med i SACO men vid min pension fått utgå ur organisationen och hade alltså ingen anledning 

att delta i strejk, då inga andra behövde deltaga. Jag kunde alltså under strejktiden helt ägna 

mig åt att läsa in alla bestämmelser och lagparagrafer för denna skatt som var rätt så trasslig 

och under kontinuerlig ändring. Så när strejken var slut kunde jag helt rycka in i arbetet. 

Jag hade ett bra kontorsrum med utsikt över hela Stockholm. Det var en synnerligen god och 

kamratlig anda och cheferna på avdelningen var mycket vänliga. Lunchrum fanns i huset 

men vi tog regelbundet en promenad på luncherna. Jag hade rätt kort väg hem, tunnelbanan 

5 min till Gullmarsplan så för att hålla mig i form gick jag alltid biten Gullmarsplan – Årsta. 

Mina besiktningsuppdrag kom sporadiskt då jag fortfarande var Handelskammarens 

besiktningsman för trävaror. Jag fick på våren ett intressant uppdrag att besiktiga ett parti 

jalusidörrar i Lauan-mahogny som levererats från Taiwan till Fredrikssons Trävarubolag. Jag 

fick resa upp till deras snickerifabriker, dels i Habonäs dels i Gnesta, och göra ingående 

stickprov av fuktprocent och skevhet. Sedan fick jag göra en ingående studie av 

leveransförhållanden och kontrakt och så småningom avlämna en salomonisk dom och 

fördela ansvaret. 

Dessa jobb fick mig att hålla mig ajour med trävarubranschen och följa med i utvecklingen. 

Jag gick också regelbundet på Stockholms Byggnadsförenings sammanträden som alltid var 

intressanta. Andra föreningar, där jag regelbundet bevistade sammanträden med intressanta 

föredrag, var Civilekonomföreningen och Företagsekonomiska föreningen. En annan livaktig 

förening, där jag även var revisor, var ”1904 års män” som hade sedvanlig höst- och 

vårsammankomst och, vid jämna 5 år, middag med damer. 

Detta år blev det ingen utlandsresa så vi bestämde oss för att, återigen, göra en bilresa till 

Härnösand och Nordingrå, nu endast Annchen och jag. Vi reste den sedvanliga vägen över 

Gävle, skogsvägen över Skog till Bollnäs. Här övernattade vi i Bollebergets friluftsgård där jag 

ju tidigare, vid min lärarpraktik i Bollnäs, åkt så mycket skidor. Där fanns det en 

swimmingpool där vi kunde svalka oss på kvällen. Vi fortsatte så vidare över skogen till 

Bollnäs och utefter Dellensjöarna mot Bergsjö. Det regnade förskräckligt när vi kom in i 

Bergsjöbygden.  

Där fick vi, på ett stort fält fick se en massa ungdomar som gick omkring och arbetade i 

plantraderna så vi tänkte att vi skulle passa på att få färska Bergsjö-jordgubbar. Vi stannade 

alltså och skulle backa in från vägen. Annchen körde och jag dirigerade men tog fel och bilen 

hamnade med ena sidan i ett djupt dike. Jag hoppade ur men Annchen blev sittande i bilen 

på kanten. En hjälpsam bilist lyfte ut henne men nu gällde det att få bilen på rätt köl. Jag gick 
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fram till fältet. Det visade sig vara en plantskola för tallplantor och det var manhaftiga 

Delsbo-töser som jobbade där. Efter någon övertalning kom några fram och kraftiga som 

Delsbostintorna är så lyfte de upp bilen och vi kunde fortsätta.  

Vi åkte så vidare i regnet på den vackra skogsvägen och kom så småningom fram till Gnarp 

där vi övernattade på Turistföreningens vandrarhem, en gammal bondgård. Nästa dag for vi 

över Sundsvall och bestämde oss för att följa den vackra Indalsälven. Den vägen hade jag 

aldrig tidigare åkt. Vi följde den hela vägen upp till Bispgården och det var en upplevelse då 

det är en av Sveriges vackraste älvar. Sedan for vi via Graninge och sneddade genom Viksjö 

mot Härnösand. Vi passerade då samma väg som jag 1922 passerat per cykel. Vi stannade 

även upp vid Västanå herrgård i Viksjö. Den har anknytning till hambergska släkten och har 

ett vackert vattenfall strax bakom huvudbyggnaden. 

Vägen över Stigsjö in mot Härnösand var miserabel men fram på kvällen anlände vi till 

Härnösand och övernattade hos Kerstin och Tage Karlsson i deras villa vid Södra Sundet. Vid 

det sedvanliga besöket på den gamla släktgården Myran, morfars anläggning, skulle jag ta 

med en planta lärkträd men när jag sedermera planterade den på Tyresö visade den sig vara 

en en! 

Vi hade även en trevlig middag med champagne hos vännerna Arne och Signe Ringblom. Sen 

gjorde vi en rundtur på några dagar till Nordingrå och med båt ut till Ulvön. Där träffade vi 

Ulvökungen Fridolf Nordqvist som har stora surstömmingssalterier och är känd över hela 

landet. Han berättade att han väl kände till min pappa som ju brukade åka upp och jaga på 

Ulvön under höstarna och som hade nära kontakter med befolkningen där. Nordqvist 

brukade då vara med som drevpojke vid jakterna.  

Han berättade att någon gång vid seklets början hade han som 12-åring skjutit en sångsvan 

men funnit att den var fridlyst. Då hade han medfört fågeln in till Pappa på kemiska 

stationen i vårt hus och pappa hade ordnat så att den skulle komma på biologiska museet 

och grabben fick en kraftig dusör av pappa för att han talat om som det var och slapp 

bestraffning. Han hade en mycket hög tanke om min pappa. Vi fick även med oss en burk 

surströmming ”i förtid” (det var annars först i slutet av augusti som den varan var” lovlig”). 

På bilturen hem for vi via en gammal bygdegård i Järbo där vi övernattade och besåg även 

Gysinge herrgård och bruk.  

Vid mitt arbete på Länsstyrelsen ordnade jag det så att jag hade ledigt en längre tid på 

somrarna och slutade arbetet tidigare under höstmånaderna. På så sätt kunde vi bo längre 

ute på Tyresö på hösten. På höstkanten hade personalen en surstömmingsfest i skattehusets 

matsal och det var mycket lyckat.  

(Toppi och Totto fick denna höst ännu en dotter, Linnéa. T:s anm.) 
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Linnéa 5 månader 

1972 

I början på året fick jag ett nytt besiktningsuppdrag som gällde ett kraftigt fabriksgolv vid 

Gustavsbergs Fabriker (KF) som utförts i 2” plank. Anmärkningen gällde att golvet kupat sig, 

skevat och spruckit. Även här gällde det att gå igenom leveranskontrakt, överenskommelse, 

utreda tillverkningens gång, ta en massa fuktighetsprov, mäta sprickor etc. Efter ingående 

intervjuer med berörda parter och tolkning av mätningarna kom jag så till det sedvanliga, 

salomoniska, domslutet. Man fick ju ofta uppträda som en slags tvistmedlare och det var ju 

alltid intressant. 

Denna vinter inträffade en influensaepidemi men alla som ville blev vaccinerade på 

Länsstyrelsen och jag lyckades alltså klara min hälsa. Även Annchen vaccinerades men hos 

vår liv- och husläkare Wallin. Det var en lång barvinter och jag gjorde långa promenader i 

Nacka-skogarna. På min vanliga stråt på de smala stigarna råkade jag halka på en isvall och 

slog i bakskallen. Som tur var hade jag en ganska tjock skidmössa på men var ändå något 

omtumlad när jag kom hem. Jag fick gå till Wallin och det var en lindrigare hjärnskakning 

men det gick snart över och jag fick inga men. 

(I februari föddes ännu en sonson då Charlie och Marja fick sitt andra barn, Anders. T:s anm) 

 

Anders knappt ett år 
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Vi började nu planera för vår sedvanliga utlandsresa som vi fått smak på. Det var alltid 

spännande att gå igenom olika alternativ och i god tid beställa plats hos Tjäreborgs Resor, 

som visat sig vara den pålitligaste. Vi bestämde oss för en kombinationsresa Rom – Capri 

med en vecka på varje plats. Vi skaffade litteratur, lånade hem språkband och pluggade 

italienska. 

I slutet av april gav vi oss så iväg. Veckan i Rom var rätt intensiv. Vi skulle hinna se alla de 

antika byggnadsverken och utgrävningarna, katakomberna, göra besök utanför Rom i 

påvepalatset i Viterbo och i Tivoli. Vi bodde i närheten av Vatikanen vid Castelo Angelo och 

gjorde dagliga rundvandringar eller medföljde på bussturerna. Från Rom gick turen ned till 

Capri med buss, så att vi fick se en del av den italienska landsbygden, och stannade upp i 

Neapel. 

Här var det ett kollosalt livligt gatuliv och vi busspassagerare upp manades att hålla extra 

hårt i våra väskor då det fanns pojkligor som kom på skotrar och snabbt ryckte till sig väskor 

och portföljer. Vi embarkerade en turistbåt och åkte på den vackra Neapelgolfen med 

Vesuvius i bakgrunden och anlände så till sagoön Capri.  Där hade vi en underbar villa med 

solaltan och med vackra sluttningar runt om. Härliga promenadvägar bl.a. till ett gammalt 

romerskt palats med stora salar och anläggningar. Bussturer runt ön upp till Anacapri till 

doktor Muntes palats, San Michele och vackra vingårdar.  

 

Pecka lapar sol på Capri 

Vi gjorde en busstur på fastlandet till utgrävningarna av den romerska staden Pompeji som 

helt begravts vid ett vulkanutbrott av Vesuvius. Det var intressant att se de helt utgrävda 

gatorna och friställda husen och rummen med vackra mosaikväggar som gav en påfallande 

bild av hur romarna levt för tvåtusen år sedan. En annan busstur gjordes från Sorrento 

söderut utefter kusten på svindlande serpentinvägar ibland högt uppe i bergen ibland 

alldeles vid stranden. Det var en hissnande färd. Hemfärden gick åter via Neapel med buss 

till Rom och så därifrån flyg till Sverige. 
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Hemma hade vi nu fått Vägföreningen att iordningställa även den sista biten fram till 

vändplanen vid vårt garage. Jag blev vald till revisorsuppleant i Vägföreningen och fortsatte 

att gå på vägmötena för att beakta vägfrågornas utveckling. Detta hade det goda med sig att 

våra vägar nu sköttes fint och under vintrarna, särskilt vid jultid, var det alltid plogat. På 

hösten lät vi alltid bilen genomgå en grundlig renovering hos Janssons bilverkstad i Tyresö 

och därefter besiktigas . Sedan ställde vi in bilen i garaget och lät avregistrera den. Rutinerna 

för avregistrering ändrades nästan varje år. Till jularna åkte vi så bil ut med Agneta och 

Tommy och firade julen på Tyresö vare sig det var barmark eller snö. Sedan voro vi i staden 

till långt fram på våren. 

1973 

Vi planerade även detta år en utlandsresa och bestämde oss för Gardasjön i norra Italien. 

Gardasjön ligger insprängd i södra Alperna med alplandskap runt den djupt liggande sjön och 

området har ett mycket behagligt klimat med prunkande växtlighet, vinberg och palmer. De 

sedvanliga förberedelserna med språkstudier och studier av böcker om Norditalien vidtog 

och efter att ha avverkat det begynnande vårbruket på Tyresö reste vi så i slutet av april. 

Det blev en snabb flygresa. Vi embarkerade en buss i Verona och sedan vidtog någon timmes 

behaglig busstur genom vinlandskap och in i Alpdalarna. Vi bodde på ett bra hotell i 

sluttningen ovanför sjön Limone med härlig utsikt mot snöklädda alptoppar och omgärdade 

av cypress- och lagerlundar i en prunkande trädgård. Där fanns även swimmingpool och det 

var tillräckligt varmt så att jag kunde bada. Annars hade vi härliga solbad. Det fanns bra 

promenadstigar runt om i sluttningarna genom vackra olivlundar, hur högt man ville gå. 

Från Limone företog vi hel- och halvdagsturer till olika platser runt om i bergen t.ex. en tur 

upp i Dolomiterna med hisnande färd upp till snögränsen. En annan tur företog vi på 

Gardasjön ned till olika platser. Vi åkte till Garda där författaren och kondottierern D´ 

Annunzino låtit frakta upp den kanonbåt han använt vid kuppen mot Fiume och som nu var 

ett museum över honom. For sedan vidare till Verona där det fanns ett gammalt Collosseum 

och till en gammal romersk stad vid södra änden av sjön. 

En tvådagars tur till Venedig med övernattning blev en upplevelse. Gondolfärd på kvällen i 

fackelsken, besök i Dogepalatset. Att ströva omkring på de trånga gatorna och hitta rätt var 

spännande. Den ena dagen var det en stor samling av alpjägare med musikkårer och fanor 

från skilda delar av Italien och från utomeuropeiska kolonier. De brukar ha en kongress vart 

femte år och det var en böljande samling som tågade runt Venedig sjungande och spelande. 

Till slut samlades alla på S:t Marcusplatsen till ett ”rally” där varje grupp springande drog 

fram under musik. Det var ett livligt folkliv och sedan tutade orkestrarna omkring hela natten 

igenom. Det var en riktig karneval i Venedig. Vi besökte även ett glasbruk där vi fick se 

framställning av venezianskt konstglas. På färden hem till Limone var vi nog ganska trötta. Vi 

åkte genom stora vinplanteringar och då jag just den våren hade börjat med vindruvsodling 

var jag mycket intresserad av att se hur vinstockarna planterats. 
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På våren, i april, fyllde Evert 75 år och det skulle bli en släktfest. Evert insjuknade dock. Han 

hade på en utlandsresa till Kanarieöarna och besök i Afrika fått något virus och hans hjärtfel 

förvärrades så att festen blev inställd. På sommaren fick vi överta Wenngrens gamla lekstuga 

som vi placerade intill vår gamla så att vi fick två rum. Väggarna blev väl isolerade och 

Agneta och jag snickrade värre. Agneta och Tommy hade tidigare huserat i husvagnen. Nu 

drogs även elledning till stugan och de kom att husera här i flera år. På höstarna och vårarna 

lågo de dock i det stora huset. När Toppi och Charlie var ute fanns det dock alltid plats i det 

stora huset. 

Annchens bror Ragnar Westling, vars maka Lisa avlidit några år tidigare, hade gift om sig med 

en änkefru Britta och de var ett mycket lyckligt par. De gjorde regelbundna utlandsturer, 

bilade ned till Spanien eller Alperna och åkte även till USA för att hälsa på släktingarna där. 

Denna sommar företog de en lång resa, först till Washington state i USA och sedan en 

rundresa till Hawaii, Stilla Havet och Australien. På återresan, när planet efter 

mellanlandning i Hawaii skulle starta, kapsejsade planet strax efter starten och störtade i 

havet. Där var så djupt att man aldrig lyckades bärga planet. Meddelandet om olyckan, där 

båda omkom, blev en chock, särskilt för Annchen som var synnerligen fäst vid Ragnar och 

även hans nya fru och hon sörjde honom djupt. 

Utredningen om olyckan tog lång tid och det blev mycket svårt för sonen Bo innan han fick 

ut någon ersättning på försäkringen. Det tog flera år och flygbolaget, Pan American, gjorde 

alla möjliga svårigheter vid utbetalningen. Alla handlingar fanns ju på det förlista planet. Bo 

Westling hade flyttat från Stockholm och bodde nu i Nässjö där han hade sitt musikförlag i 

en ombyggd lada. 

På hösten köpte Tommy och Agneta en villa i Tungelsta och gjorde verkligen ett fynd. De fick 

en stor tomt med rymlig trädgård och en alldeles nyinredd villa. Den som haft den förut 

skulle flytta så de fick överta den fördelaktigt. Villan var rymlig och välinredd. Då Tommy 

jobbade i Haninge kommun hade han nära till sina arbetsplatser och Agneta hade just börjat 

som lärarinna i Jordbro kyrkas barnverksamhet ”kyrkans barntimmar” så hon kunde även lätt 

komma till sin arbetsplats. 

Vid avslutandet av Tropikträs fanerförsäljning 1959-60 hade vi haft en del svårsålda 

specialfaner kvar. En del fanns som konsignation hos en kollega i Värtan, Fanerkompaniet. 

En del, vissa exklusiva rotfaner hade vi lagrade på Tyresö. Faneren såldes så småningom och 

det sista partiet, rotfaneren, hade nu blivit attraktiva igen och såldes till fanerfirman 

Zetterberg. De var inköpta 1950-52 och såldes 1973, efter 20 års lagring! 

Carl Gustaf j:r, som först bott i Jordbro, hade efter ett tag flyttat till Rågsved men fick nu tag 

på en lägenhet i Tungelsta i närheten av Agneta. Den låg på övervåningen i en gammal skola 

med stor gårdsplan och där det var bättre luft. Det var också större lekmöjligheter för 

barnen men rätt lång väg in till stan när han skulle till sina jobb. 
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1974 

När vi skulle planera vår utlandsresa detta år så ville Annchen inte flyga så vi började 

undersöka möjligheterna med buss-charter. Det fanns ett flertal alternativ men även här 

visade sig Tjäreborg vara fördelaktigast. Vi fick tinga på i tid och efter en hel del ändringar 

beträffande embarkeringsplats så fastställdes Hälsingborg och vi valde en resa via Venedig, 

Jugoslavien och Wien som skulle ske i maj. Då en hel del länder skulle besökas fick jag se till 

att jag hade exakta belopp i de olika valutorna. 

Resan började med tåg till Hälsingborg och embarkering på en stor färja som gick till 

Warnemϋnde. Därifrån for vi med buss ned genom Tyskland. Det var lite besvärligt med 

bagaget. Man måste ju ur och in i bussen med allt bagage varje morgon och kväll och ur och 

in i bussarna vid måltider och kaffepauser. Dessutom skulle man variera sittplatserna i 

bussen. Det gällde alltså att räkna ut så att man kom längre fram, och såg bättre, när man 

reste genom platser med vackra scenerier. 

Vi övernattade i Sydtyskland, åkte genom Mϋnchen, stannade upp i Garmisch – där jag 

tidigare åkt skidor 1937 – och passerade gränsen in till Tyrolen på Europa Brϋcke. Så for vi 

vidare in i Italien. Här vek vi av in i Dolomiterna och åkte genom trånga bergspass med 

branta, säregna, alptoppar och övernattade i en alpby vid snögränsen. Nästa dag for vi ned 

genom alpdalarna och genom Cortina d`Ampezzo – som jag tidigare på min skidresa 1937 

missat – och på eftermiddagen var vi framme i ett strålande Venedig. Här övernattade vi och 

hann med två dygn att grundligt göra den gamla intressanta staden, som vi förälskat oss i 

och där vi nu börjat att hitta i gränderna. 

Det blev gondolfärder, Dogepalatset och souvernirjakt. Jag skulle ha tag på en särskild likör, 

Aurum, men fick jaga runt en kväll eftersom jag inte lyckats få tag på någon. Jag hade en 

gammal norsk lärare med mig och vi sprang ett riktigt orienterarlopp i alla gränderna innan 

vi fann vad vi skulle ha sent på kvällen och sen gällde det att hitta hem till rätt hotell. De 

nattliga fotvandrarna såg förundrade på det underliga turistparet som i ilfart flängde fram 

och letade kors och tvärs. Till slut kom vi i alla fall fram till hotellet där våra fruar börjat 

ängslas och undrat var vi hamnat på nattkröken – det fanns ju nattklubbar!! Nå, vi fick våra 

flaskor och kunde i lugn och ro ta oss en styrketår framåt nattkvisten. 

Vi for så, nästa dag, vidare runt Adriatiska havet in i Jugoslavien. Först passerade vi en stor 

hamn, Mont Falcone, och den kände jag igen. Dit hade jag 1937 levererat brasilianska 

jakarandafanér till Svenska Amerikalinjens nybygge av fartyget Stockholm och där haft vissa 

kontroverser med varvet angående kvaliteten. Det hade dock, efter personligt ingripande av 

mig i Göteborg, avklarats. När vi närmade oss gränsen till Jugoslavien stod det på vägvisarna 

”Fiume” och eftersom det var den stad som skalden d`Annunzio med en handfull 

kondotterier och en gammalkanonbåt för Italiens räkning vid krigsslutet 1919 lagt beslag på 

emotsåg jag besöket i staden med spänning. 
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Efter en del felkörning så kom vi så till den jugoslaviska gränsen och då det var första gången 

jag besökte ett kommunistiskt land var jag lite spänd. Men nu var de så vana vid turister, och 

särskilt svenska turistbussar var väl sedda, så det blev ingen tullvisitering utan vi kom snabbt 

in och fortsatte på slingrande vägar ned mot kusten där vi kom in i en stor stad med en 

pampig hamn med en mängd fartyg på redden. Staden hette Rijeka och en del fartyg var 

oljetankers som låg och väntade på att få lossa sin oljelast då härifrån gick en pipeline. 

Vi fortsatte så vidare utefter kusten, som var prunkande, fram till destinationen Opatja där vi 

skulle stanna några dagar. Men ingenstans kunde jag upptäcka Fiume. När jag senare 

forskade i saken fick jag veta att Rijeka var jugoslaviska och alltså detsamma som Fiume. På 

italienska sidan kallades staden för Fiume men här hade staden sitt jugoslaviska namn. Den 

hade dock tidigare i långa tider tillhört både Italien och Österrike.  

Opatja hade redan på Österrikes tid varit en berömd badort där Habsburgarna brukade hålla 

till. Det hotell vi bodde på, ett förnämt hotell från seklets början, hyste alltid kejsar Franz 

Joseph. Det hade höga, pampiga salar och rum, en förnämlig utsikt över havet och 

palmlundar runt omkring. Vi hade bespetsat oss på bad vid stranden men dels regnade det 

mycket dels var vi fullt upptagna med utflykter i omgivningarna. 

Vi gjorde en dagstur till de världsberömda grottorna vid Postanje. Först åkte vi upp genom 

bergen in i Slovenien och fick några intressanta timmar i de långa grottorna, 25 km på en 

liten järnväg in i grottorna med droppstensbildningar och stalaktiter. Från Opatja fortsatte vi 

ned till och utefter Adriatiska havet mot Split och hade hela tiden en vacker utsikt mot havet 

med de egendomliga öarna som delvis var kala med skarpa färger i sandstenen. Sedan vek vi 

av inåt landet. Färden gick nu på branta bergsvägar uppåt i en allt vildare natur. Vi passerade 

ett egendomligt sjösystem, Plivicesjöarna, där de olika sjöarna rann ut i djupa vattenfall i 

varandra. Här stannade vi och vandrade ned i de djupa dalbottnarna där 16 sjöar, 

trappstegsvis nedanför varandra, förenas med brusande vattenfall och kaskader. 

Så fortsatte vi genom bergslandskapet fram till Zagreb, huvudstaden i Kroatien, där vi 

övernattade. Det var en stad, ren och prydlig, med delvis moderna byggnader. Nästa dag 

åkte vi in i södra Österrike och kom på eftermiddagen fram till Wien. Här stannade vi några 

dagar och hann se en hel del av den gamla, glada, staden. Jag hade visserligen varit där 

tidigare, en enda dag i januari 1942, mitt under kriget, men då inte hunnit se mycket. Nu 

strövade vi omkring, besåg St Stefanskatedralen, Pratern och många kyrkor och slott, bl.a. 

ett intressant besök i det lilla slottet Mayerling, där det egendomliga Mayerlingdramat 

utkämpats. Kejsar Franz Josephs son Rudolf sköt sig och sin älskarinna. En tur i 

omgivningarna kring Wienerwald och en vinfest på de folkliga Heurigerrestaurangerna, med 

sång och musik, ingick i programmet. 

Hemfärden gick utefter Donau allt högre upp. Landskapet blev smalare och vildare. Så 

småningom kom vi in i Bayern och mot kvällen anlände vi till vårt övernattningsställe i en 

medeltidsstad med ringmur och trånga gränder. Vi var nu framme vid källflödet till Mosel 
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och fick smaka äkta moselvin. Färden gick sen norrut genom Tyskland, med anhalter vid 

pittoreska småstäder. På kvällen anlände vi till Lϋbeck, hansestaden därifrån vår förfader 

Evert Strokirk den äldre 1620, som 12-åring, utvandrat. Vi hade avskedsfest på Rathauskeller 

och hann titta i en telefonkatalog och finna fem Strokirchar, vilket visar att släkten fortlevt i 

”fädernestaden” i fyra århundraden. Vi ämnade sedan per brev ta kontakt med dem. 

Detta år var det 50 år sen min studentexamen och efter livlig korrespondens med Sigfrid 

Lönegren och Jan Stenström bestämdes att vi först skulle fira själva dagen i Stockholm och 

sedan delta i den gemensamma studentmiddagen på St Petrilogen för olika årgångar. På 

själva jubileumsdagen den 26 maj var vi bjudna till Hans och Marja Hedberg i Saltsjö-Duvnäs, 

jag och Annchen, Jan och Aina och Sigfrid. (Virginia var inte med på resan) Det blev en trevlig 

kväll med utsökt mat och dryck. Den 1 juni reste jag upp till Härnösand och sammanträffade 

med Jan, Sigfrid och Hasse. Dessutom träffade vi Karl Axel Moberg, som bott i Avesta, 

Blomberg, Wahrgren, från Sundsvall, och Jeansson från Sandö, tillsammans sju stycken och 

alltså ungefär 50% av vår studentklass. Flera hade avlidit under åren. 

Vi träffades först på förmiddagen i aulan i gamla läroverket där föreningen ”Gamla 

Härnösandskamrater”, olika årgångar av Härnösandsstudenter, hade årsmöte och vi blev 

vederbörligen fotograferade. Därefter åkte vi upp på stadens utsiktsberg, Vårdkasberget, där 

det finns en friluftsrestaurang, gick upp i det gamla utkikstornet och njöt av milsvida vyer ut 

till havs, de blånande fjärdarna och Ångermanälven. Jag mindes hur jag 60 år tidigare hade 

varit med där vid ett minneståg och en flammande brasa med fosterländskt tal av adjunkt 

Arbman vid bondetågsdagen i februari 1914. 

På eftermiddagen var vi inbjudna till cocktailparty hos den gamla skolflamman Karin 

Lundgren, senare fil. doktor och lektor i språk vid gymnasiet, och där träffade vi flera gamla 

Härnösandsvänner. Till middagen samlades vi så på restaurangen St Petrilogen, som fanns 

redan på min morfars tid och som låg alldeles utanför vår våning. Olika årgångar av 

studenter, utexaminerade under de sista 50 åren, samlades årsvis. Där fanns en 

representant ända från 1912, konstnären och kaptenen Hellström som just fullbordat en 

serie akvareller över gamla Härnösand. 

Av yngre årgångar fanns K.J. Dillner 1929 som bott både i Buenos Aires och Venezuela, och 

med vilken jag under kriget varit i kontakt för att få fram pockenholz och som påstod sig ha 

haft nära kontakter med diktatorn Perons framhaussade nattklubbsdrottning Evita. Där var 

även den internationellt framåtgående konstnären Bengt Lindström årgång 1944, numera 

bosatt i Paris. Hans tavlor började just noteras i mycket höga priser.  

Samtidigt hade flickskolans olika årgångar sina jubiléer. Vi satt i den ena salen, de satt i en 

annan och i stora salen tråddes sen dansen till en flickorkester, men numera från läroverket. 

På min tid var det endast en flicka i hela skolan men nu var det ungefär fifty fifty. Hos 

flickorna hade våra gamla flammor även sitt 50-årsjubileum. Signe Sandström – Ringblom 

(gift med Arne Ringblom), Stina Larsson - Ramström (gift med Isse Ramström) och vi fann en 
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mängd av våra gamla väninnor. Kerstin Uhlin – Karlsson, som bott hos oss på landet sen 

1944 under många år och som jag brukade besöka, hade 25-årsjubileum för sin årgång. Vi 

dansade med så många vi hann. Middagen var god, likaså vinerna och talens mångfald. Vi 

hade många minnen att återuppliva och kvällen gick alltför fort. Arne Ringblom, som annars 

brukade vara med, var sjuk och deltog inte i festen. 

Dagen därpå hade Stina Ramström cocktailparty i Ramströmsbolagets förnäma 

representationsvåning vid Skeppsbron och där träffades de flesta av oss plus Signes och 

Stinas klasskamrater. Fritz (Isse Ramström) som egentligen var årskamrat med oss hade inte 

varit med på festen då han ju gått ut från tekniska gymnasiet. Han kunde egentligen ha varit 

med för han hade ju varit vår klasskamrat i de lägre klasserna. Nu var han värd för 

cocktailpartyt. Isse hade gjort en fin karriär och byggt upp ett solitt ingenjörsföretag i 

anläggningsbranschen med världsomspännande affärer. 

Jag hälsade även på hos Kerstin och Tage Carlsson i deras villa vid Södra Sundet och Tage 

skjutsade mig runt i omgivningarna så att jag fick besöka gamla jaktmarker. Jag fick sålunda 

återupptäcka min gamla scoutstuga vid Fällöviken som Evert varit med om att bygga 1912 då 

även jag deltog i arbetet och där jag senare, 1919, murat en öppen spis. Det hade nu 

uppstått ett sommarstugeområde vid viken men jag fann scoutstugan som uthus på en tomt 

och fann att spisen fanns kvar. Vi hittade också en liten sjö som tidigare legat långt in i 

Säbro-skogarna där vi brukat ha tältläger. 

En förmiddag promenerade jag upp till Murbergets friluftsmuseum. Passade på att hälsa på 

min gamla kusin, Anna Helleberg, den äldsta Hambergaren, som nu bodde i Arne Ringbloms 

gamla villa vid ”Nya Varvet” nedanför Murberget. På Murberget besökte jag det gamla 

Rådhuset där vår vapensamling fanns upphängd. Där fick jag av den nuvarande intendenten 

Hellman (son till den gamla intendenten Theodor Hellman som tillsammans med pappa var 

initiativtagare till museet) veta att det varit inbrott så att de nu inte längre kunde ha de 

dyrbarare vapnen, gevär och pistoler med inläggningar, där utan dessa måste förvaras i 

Handelsbankens källare. 

En dag tog jag bussen ut till Älandsbro för att se på vårt gamla sommarställe. Vi hade ju 

kamperat där ute från 1905 till 1918. Då var det en bondby vid en havsvik, 9 km från staden, 

helt lantligt med en backig väg och med en helt annan miljö än den dammiga staden. Nu var 

det en snabb väg dit ut. En förstad hade vuxit upp med 3-våningslängor, snabbköp och 

småhusbebyggelse. Jag gick upp till den gamla bondgården. Huvudbyggnaden, där vi bott, 

fanns kvar och jag tog mig ned till den gamla ån och dammen där vi brukade bada. Folk på 

den närliggande småhusvillan tittade förundrade på den gamle mannen som vinglade vid 

åstranden så jag fick förklara mitt underliga beteende och så berättade jag om gamla tider. 

Det var med ett visst vemod jag så återvände till staden. Men nu stannade inga bussar så jag 

försökte lifta och ställde mig flaxande med armarna vid den stora motorvägen. Det tog 

mycket lång tid innan någon bil stannade. Det var en bil som kom farande från en sidoväg 
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där några ungdomar med tveksamhet tog upp mig och snabbt körde mig in till staden. Det 

var en vacker och ljus kväll och jag promenerade runt på gatorna och strövade till de gamla 

kära platserna. Vid återkomsten till Stockholm träffades vi så igen men denna gång ute på 

Tyresö. Stenströms och Hedbergs var med men nu hade Sigfrid rest hem till USA. 

Då jag i juli skulle fylla 70 år beslöt vi att dels ha en familjemiddag på själva 70-årsdagen och 

så en samling för grannarna på lördagen, dagen efter. Till familjemiddagen kom så 

släktingarna, Evert och Gudrun, Agneta och Tommy, Toppi och Totto samt barnbarn (Carl-

Gustaf kom dagen därpå), Gunnar och Inger Dahlman, Calle och Agnes Dahlman och Rakel 

Dahlman. Agneta hade gjort en stor krokan till efterrätten.  

 

Pecka uppvaktas med skottkärra av Ulrika, Tore, Lill-Annchen, Linnéa och Henrik. 

På morgonen uppvaktades jag av Arne Wenngren, Roland Magnusson och Calle Bergquist 

med presenter, en stor stege och en bekväm vilstol. Till festen för grannarna hade vi dukat 

långbord tvärs igenom huset och lyft ur fönster mellan rummen. Det var väl ett trettiotal 

personer, nästan alla grannarna på berget. Anna-Lisa, Lill-Annchen Jäderlund och Christer 

Jäderlund, Wenngrens, Magnussons, Björns, Bergqvists m.fl. och det serverades gående bord 

med diverse rätter, öl och vin. Jag hade blandat ett otal cocktails av varierande oktanstyrka, 

”Trollsjö-mild”, ”Vissvass-skarp”, ”Sisshammar-medium” och ”Trafikvänlig”. Stämningen blev 

mycket uppsluppen, visor hade skrivits och tal hölls. Rätternas mångfald fanns uppradade på 

bordet i Charlies rum, bl.a. ett stort fat med rostbiff. Tyvärr hade familjen Jäderlund med sig 

”varulven” Bravo (den vilda schäfern) Han slank in i ett obemärkt ögonblick och satte i sig 

hela rostbiffatet till vår stora förtret.  
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Här uppvaktas Pecka av Annchen, Charlie och Johan. 

 

Även på min arbetsplats, Momsen, hade de samlat in till min uppvaktning. Ett 70-tal 

personer hyllade mig i en textad adress och överlämnade en födelsedagspresent. På 

Länsstyrelsens momsavdelning var vi nu en hel del äldre personal på skilda befattningar, 

personer med lång erfarenhet, specialister som gjorde ett gott och värdefullt arbete. Vi fick 

nu veta att den statliga fackföreningen höll på att gå igenom personallistorna och prickade 

för alla som skulle fylla 70 år och som ansågs överåriga och därför ”gick i vägen för de 

andra”.  

Jag och vännen Plate som var jämnårig med mig fick så i november en skrivelse från 

personalavdelningen om 30 dagars uppsägelse med åberopande av ”Åhmanslagarna”, där en 

särskild spärrparagraf gav myndigheten rätt att uppsäga på kortare tid för äldre personal. 

Annars skulle vi ju ha haft s.k. anställningstrygghet och inte kunnat bli uppsagda alls. 

Ledningen för Momsen gjorde allt för att få behålla oss då de ansåg att vi med vår erfarenhet 

var särskilt värdefulla för organisationen. 

Jag skulle alltså avsluta mitt arbete vid årsskiftet men då jullovet kom emellan blev sista 

arbetsdagen den 21 december och då bjöd jag personalen på ett ”avskedsparty” med sherry 

och tårtor. Ett 60-tal ställde upp. Jag uppvaktades med insamling, present och tal av chefen 

Mellbin. Det vidtog ett skålande och farvältagande både glatt och vemodigt. Jag räknade nu 

ut att jag varit ”blandekonom” i 50 år med varierande verksamhet, grovt taget halva tiden i 

allmän tjänst och den andra delen som privat företagare. 1924-34 akademiska studier och 

praktik, 1934-59 Tropikträ och 1959-74 i statlig tjänst. 

Samma dag som jag avslutade min verksamhet, den 21 december, fick jag meddelande om 

att min bror Evert avlidit. Jag hade varit ute hos honom på Värsta några veckor innan och 

han var då rätt svag och försämrades hastigt. Både hjärta och kroppskrafter stod ej längre bi. 

Begravningen skulle ske på nyåret. Vi åkte ut på landet över julen, som var rätt kall. 
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1975 

På nyåret, 2 januari, fyllde Sven Dahlman 70 år och firade födelsedagen med middag på 

Läkarsällskapet. Det var en stor samling släktingar och vänner, talens mångfald och en glad 

stämning. Evert begravdes också i början av januari i Spånga kyrka i den gamla familjegraven 

som tillhört Värsta gård. Det var en anslående vacker begravning med många släktingar, 

vänner och representanter från Bostadsstyrelsen, byggnadsbranschen och tal. Därefter var 

det mottagning i Värsta gård för en stor samling släktingar och vänner. Efteråt var det 

familjemiddag för de närmaste släktingarna.  

I januari fick jag influensa med hög feber och blev liggande några veckor. Sedan tog det rätt 

lång tid innan jag kvicknade till men blev sen helt återställd.  

(I mars föddes Toppis och Tores flicka Susanna. T:s anm.) 

 

Linnéa med nyfödda Susanna i knät 

På Tyresö gjorde jag ett försök att få fram egna vinstockar. Jag hade läst i anvisningarna för 

vinodling att man kunde få fram sticklingar av vissa grenar och vid årsskiftet skurit av korta 

sticklingar. Dessa hade jag satt i sålådor och pysslade med dem i barnkammarfönstret. Jag 

höll på därmed hela våren men resultatet blev negativt.  

När jag slutade på Momsen hade jag fått kontakt med en revisionsfirma, Hellman, och fick så 

genom dem uppdrag att utreda deklarationsförhållandena för vissa filmfotografer som hade 

uppdrag för Sveriges Radio. Det gällde att utreda deklarationsförhållandena mellan det 

statliga företaget Sveriges Radio och Television och vissa frilandsfirmor och så småningom 

utarbetade jag en skrivelse till Riksskatteverket. Jag fick även rycka in som revisor hos Tyresö 

Vägförening. 

Charlie, som bott en tid utanför Tungelsta, fann resorna därifrån in till stan rätt dryga så han 

tog kontakt med Haninge Kommun och fick hyra en liten tvåvåningsvilla med en mycket bra 

och stor tomt på 2.000 kvm alldeles vid vägen, allt för en hygglig månadshyra. Tomten var 
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väl inhägnad och hade stora gräsmattor så det blev en fin tummelplats för småpojkarna. 

(som i september fick en lillebror, Mikael. T:s anm) Charlie fick nu nära bussförbindelser till 

innerstan. 

 

Anders och Johan med lillebror Mickael född 19 september liksom sin farfars far, Gustaf. 

Vi hade länge funderat på hur vi skulle kunna få en ungefärlig, relativ, värdering av våra 

antikviteter och genom min kusin, Carl-Fredrik Strokirk, kommit i kontakt med en intendent 

Silfversvärd som var Handelskammarens värderingsman. Vi hade noga gått igenom och 

antecknat alla tavlor, möbler, vapen, porslin, glas, silver (som delvis låg i bankfack) och 

diverse preciosa och småprylar och gjort i ordning utförliga listor. Silfversvärd gick snabbt 

igenom sakerna, rum för rum. Han var mycket säker och satte ”priser” på varje sak eller vissa 

saker i grupp. Han var mycket försiktig i sin värdering. Det gällde att stå mitt emellan 

försäljningspriser och ”bouppteckningspriser” så genomgående låg värdena lågt jämfört med 

gängse ”auktionspriser” men vi fick ju en uppfattning om de relativa värdena. Det tog endast 

några timmar men nu fick vi ju en lista som kunde ligga till grund för framtida eventuell 

fördelning mellan barn och barnbarn.  

Vi planerade åter för vår sedvanliga utlandsresa och valde denna gång en bussresa Paris – 

Rivieran – Milano – Schweiz och åter, som vanligt i Tjäreborgs regi. På våren hade Annchen 

fått bältros men var vid resans början i det närmaste återställd och hade fått tillåtelse att 

resa av vår husläkare Dr Wallin. Resan var dock ganska påfrestande med alla byten ut och in 

till måltider och raster och kånkande upp och ned med allt bagage i hotelltrappor så det var 

nog väl tröttande och i början av resan var hon rätt utschasad. Först när vi kom ned till 

medelhavet och kunde börja bada återkom krafterna. 

Resan gick som vanligt via Helsingborg och därifrån skulle vi gå med färja direkt till 

Travemϋnde. När vi kommit till Hälsingborg och skulle åka med färjan fick vi veta att strejk 

utbrutit bland fartygspersonalen så att den vanliga färjan inte gick. Resan skulle därför få 

läggas om så att vi skulle åka över Helsingör och Köpenhamn och därifrån med buss söderut. 

Det var den ”sista april” så lokalfärjan till Helsingör (som inte berördes av strejken) var 

överfylld av upprymda sista - april - firare av alla åldrar, även skolungdomar, alla mer eller 

mindre på örat. Vi fick dock plats vid ett bord och fick vår sedvanliga danska Tuborgs 

påskbryggda öl. 
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Resans omkastning blev mycket provisorisk då charterbolaget på nattkröken skulle ordna 

bussanslutning till Köpenhamn från Helsingör. Vi kom i alla fall så småningom in i en buss 

som vi skulle dela med en annan grupp. Men när vi startade blev det ett förfärligt skrålande 

och hurrande. Den andra gruppen var nämligen hemvändande fotbollssupporters från 

Lϋbeck som nu firade en seger i någon svensk stad. Våra svenska resenärer blev lite ängsliga, 

särskilt när supportrarna började uppvakta Annchen. Men så fattade vi galoppen och så var 

isen bruten. Vi åkte så i mörkret fram till Köpenhamn till Hovedbanegården och där stod vår 

Europabuss och väntade med de danska medresenärerna.  

Så började då resan med buss ned mot Padborg och sen ombord på en lokal färja där vi fick 

några timmars sömn. Nästa dag gick resan rätt igenom Tyskland. Vi stannade vid 

frukosttiden på Reeperbahn i Hamburg någon timma, sen for vi vidare västerut och på 

kvällen anlände vi till Köln. Sedan jag var där sist, 1923, hade ju staden helt ödelagts i 

bombarderingarna vid 1:a världskrigets slut. Dock hade Domkyrkan delvis klarats. Vi hann 

åka runt lite i staden och gå ut dricka öl. 

Nästa dag fortsatte vi in i Belgien och genom Ardennerna där det var småkuperat och 

pittoreskt med gamla städer och kanaler. Så for vi in i Frankrike med leende ekskogar och 

bra vägar och vidare fram till Paris där vi skulle stanna i fyra dagar. Staden hade ju växt 

enormt de sista åren så vi reste genom en rad förstäder innan vi kom in i den täta 

stadstrafiken och letade oss fram till det lilla trivsamma hotell, i närheten av Place de la 

Republique, där vi skulle husera. Det var rätt centralt beläget och vi kunde direkt sätta igång 

med våra strövtåg. 

Genast på kvällen åkte vi till Champs Elysée och promenerade utefter den upplysta 

boulevarden. Sen var det planerat för olika utflykter. En dag skulle vi ut till Versailles men när 

vi kom dit var det strejk bland museipersonalen så vi fick inte komma in i slottet. Vi gick i 

stället runt i trädgården, såg le petite Trianon och åkte med sightseeingbuss till Louvren. 

Men även här var det strejk och då fortsatte vi till Quartier Latin för att se Pantheon. Samma 

sak här, strejk, så vi fick se byggnaden från utsidan och övergick sen till promenerande. 

Vid Sorbonne var några byggnader öppna så vi strosade runt där, gick utefter Boulevard 

Michel och in i Luxemburg-trädgården och sen hem. En kväll åkte vi till Montparnasse. Där 

var ett väldigt folkvimmel, kanske väl stojigt och stökigt. På dagen var vi med 

sightseeingbussen upp på Butte de Montmartre och strövade omkring i backarna och runt 

Sacre Ceur-kyrkan. En kväll var vi på Casino de Paris och såg en magnifikt utstyrd show. 

Efter de hektiska dagarna i Paris fortsatte vi så resan söderut mot Medelhavet. Vi reste förbi 

slottet Fontainbleau, genom vackra ekskogar, förbi vinfält och in i Bourgogne-distriktet där vi 

övernattade i huvudstaden Beaune. Vi besökte det gotiska klostret, Hotel Dieu och Hotel sed 

Ducs med det berömda vinmuséet där vi fick prova de förnämliga Bourgognevinerna. Nästa 

dag fortsatte vi genom vindistrikt. Det hade nu blivit en värmebölja. Vi stannade upp i den 

gamla påvestaden Avion och jag klättrade omkring i den stora påveborgen där påvarna 
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under 1300-talet härskade när de var förvisade från Rom. Sen fortsatte vi förbi Pont du Gard, 

en gammal romersk akvedukt, som nogsamt besågs och på kvällen kom vi fram till Nimes. 

Även Nimes var en gammal romersk stad med en stor arena och gamla byggningar. Värmen 

var hög och vi superade under tält och drack goda viner. Det hade varit tjurfäktning med fest 

och ett väldigt uppbåd av ungdomar som tågade runt i staden under musik och sång natten 

igenom så att det blev knapert med sömnen. 

Vi hade nu kommit ned till Medelhavet och reste genom det vackra Provence, förbi 

Marseille, Cannes och Nizza. Där gjorde vi flera uppehåll så att vi fick se städerna och på 

kvällen kom vi fram till Menton där vi skulle stanna några dagar. Menton ligger vid 

medelhavet, en bit från Monaco. Det var en stillsam stad, tidigare mest bebodd av 

aristokratiska engelsmän, rika amerikaner och en och annan europeisk furste. Numera var 

det inte så mycket folk där. Vi fick ett lugnt hotell ej så långt från stranden, dit vi kunde gå 

ned och få ett härligt havsbad. 

Vi promenerade runt i de prunkande bergssluttningarna bland vackra blommor och palmer 

och kom till en liten intressant kyrka på en kulle med vacker utsikt och gravar där man av 

gravarna kunde läsa de begravda utlänningarnas levnadssagor. Det var någon europeisk 

emigrant som först kommit till Chicago, blivit miljonär och på gamla dagar slagit sig ned i 

Menton och dött där. Eller någon rysk storfurste som irrat omkring och bott på skilda platser 

i Europa för att sen sluta sina dagar i Menton. 

Vi gjorde även en tur in i furstendömet Monaco med staden Monte Carlo. Där var det liv och 

rusch, skyskrapsliknande hotell och appartementsbyggnader med härlig sjöutsikt. Vi 

vandrade runt i den exotiska trädgården och passade på att bese spelsalarna. Man fick 

komma in på förmiddagen utan att ha smoking men även då var det fullt på rouletterna. 

Från Menton åkte vi så, vederbörligen vederkvickta av havsbaden, utefter den italienska 

Rivieran. Vi for, i omväxlande regn och solsken, förbi San Remo, med hisnande utsikter över 

Medelhavet, igenom ett otal vägtunnlar – väl över 50 stycken.  

När vi passerat Genua vek vi av in mot landet och kom på eftermiddagen till Milano. Här 

hann vi med att bese Domkyrkan och Scalaoperan, promenera i den överbyggda Gallerian 

och, på en rundtur, även se Leonardo da Vincis ”Den heliga natt varden”. Hemfärden gick 

sen norrut, förbi Comosjön, det blomstrande Lugano, in i Schweiz och sen upp genom 

alpdalarna. Vi passerade genom Gotthardspasset och övernattade i staden Fluelen, vid 

Vierwaldstättersjön , där det var något kyligare än vid de nejder som vi tidigare lämnat. Vi 

fortsatte så förbi Zϋrich och stannade upp vid Schaffhausen, på gränsen till Tyskland där 

Rhen gör ett kraftigt brusande vattenfall. Där klättrade vi utefter stränderna och klipporna 

och njöt av de pampiga vyerna, av häftiga kaskader och skogsbevuxna stränder. 

Resan gick vidare genom Schwarzwalds mörka, vackra granskogar och sedan ned utefter 

Rhen fram till en förstad till Heidelberg, Leuterhausen, där vi övernattade. På kvällen gick vi 

runt i den gamla studentstaden och drack moselvin på en trevlig, livlig vinkällare. Hemresan 
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fortsatte via Lϋbeck och Köpenhamn. Vid hemkomsten hade Tottos bror, John Lilja, sin 

doktorsdisputation vid universitetet i Frescati och blev sålunda ekonomie doktor ovanpå sin 

apotekarexamen. Därefter var det fest hemma hos den äldre familjen Lilja, där en hel del 

ungdomar och nationalekonomer samlats. Annchen kunde tyvärr inte vara med då hon var 

barnvakt hemma hos Toppi. Det blev en glad fest med sång och tal. John hade först tagit 

apotekarexamen och därefter disputerat till ekonomie doktor, en rätt ovanlig kombination 

som gjorde att han senare avancerade till universitetslektor i Uppsala och biträdande 

professor i socialmedicin i Finland. 

På sommaren bestämde vi oss för att göra en gemensam bilresa till Ångermanland med 

Agneta och Tommy i deras bil. Bilen blev fullastad, fyra vuxna och två barn. Första etappen 

gick förbi Gävle med uppehåll vid Hamrångefjärden där vi badade i en långgrund vik i 

högsommarvärme med nästan ljummet vatten. Sedan fortsatte vi in på småvägar till en 

större insjö vid Bergvik där det var ett större campingläger med vandrarhem. Här var det 

också en långgrund sandstrand med varmt vatten för ytterligare bad. Dans på dansbana på 

kvällen. 

Nästa dag gjorde vi en avstickare till Hudiksvall, åkte förbi Sundsvall och stannade upp vid 

Bergeforsens kraftstation och fiskeriodlingsanstalt vid Indalsälvens utlopp. Där fick vi se laxar 

i olika storlekar, en mycket intressant anläggning. Vi fortsatte så utefter den vackra 

Indalsälven med massor av vackra vyer och vid Liden åkte vi upp på ett högt utsiktsberg där 

vi hade hela Indalsliden och älven nedanför oss med blånande berg på sidorna. På kvällen 

hittade vi ett litet turisthotell, uppklättrat utefter bergssidan, där vi fick hyra en stuga. När vi 

klättrade upp ovanför stugan fann vi en liten simbassäng med varmt vatten på en liten platå 

med härlig utsikt. Det var en idealisk plats och säkerligen mycket lämplig som 

vintersportplats med branta stup och vackra skogar. 

Vi åkte vidare utefter Indalsälven, där landskapet nu blev allt skogrikare och vildare, fram till 

Bispgården där vi vek av mot Sollefteå, passerade Helgum och Faxälven, åkte in i Sollefteå 

och fortsatte utefter Ångermanälven mot Näsåker. Vi for nu i ett av Sveriges vackraste 

landskapspartier, Ådalsliden, följde älven med de branta niporna, stannade upp nere vid den 

forsande älven och kom så fram till Näsåker med den nybyggda kraftstationen. När jag själv 

var där 1922 – femtiotre år tidigare – var det ett skummande vattenfall men även då kunde 

man beskåda de intressanta hällristningarna. Nu kunde man åka ned och bese 

elkraftsanläggningarna, stora som katedralsalar, med snurrande turbiner och få all 

information. Därefter klättrade vi ned för trappor till de frilagda hällristningarna från 

bronsåldern. Det blev mycket klättrande för Annchen men hon trivdes trots obehaget och 

ansträngningarna.  

Vi vände sedan åter till Sollefteå, for över till andra sidan älven och följde älven förbi 

Multråberget ned mot Sandslån där allt virke som kommer nedför Ångermanälven sorteras 

för att sedan bogseras vidare till respektive träindustri. Där fick vi titta på 

timmersorteringsverket. Då timret nu för tiden allt oftare transporteras med bil på landsväg 
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tycks timmerflottningen i framtiden bli alltmer sällsynt så det var ett bra tillfälle att i sista 

momangen få se detta förnämliga sorteringsverk i gång.  

Vi åkte sen över bron till Nyland, for förbi Bollsta och in i Kramfors som nu blivit en stor stad 

med många nya byggnader och rätt mycket turister. Resan ned till Härnösand, på den breda 

fina vägen över Oringen och ut till Lövudden till Kerstin och Tage Carlsson, gick bra och där 

fick vi vila ut några dagar. Vi besökte gemensamt Morfars gamla Myran där familjen Öberg 

fortfarande residerade. Där fanns det vackra åttkantiga duvslaget och den gamla lekstugan 

med veranda runt om, från andra hälften av 1800-talet, ännu kvar. Vi var även inbjudna på 

middag till Arne och Signe Ringblom.  

 

Henrik, Agneta och Annchen utanför lekstugan på Myran 

 

Det vackra duvslaget på Myrans gård 
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Så gjorde vi den sedvanliga turen till Nordingrå, Mjällom och ut till Bönhamn där vi fick rökt 

sik. Därefter for vi till Ullånger där vi övernattade i en liten småstuga. Här var det dans på 

logen på kvällen. Men nu var det en annan slags dans än i min ungdom. En stor orkester kom 

med buss, hade elektriska aggregat och musiken dånade över nejden. Förr var det enkelt 

dragspel som svarade för musiken. När de dansanta ungdomarna anlände kom de i stora 

Volvobilar, var och en i sin bil med elegant draperade damer. Det var annat än förr då 

grabbarna kom med flickorna på sina cyklar. Även om det var bullersamt voro de dock rätt så 

hyfsade och vi besåg den moderna dansen. 

Nästa dag åkte vi i härligt solsken genom Ullångerfjärden med turbåt till Ulvön. Det var 31 

grader varmt och en härlig dag. Vi besåg surströmmingssalteriet och badade i det klara 

vattnet. En tur upp på Skuluberget hann vi även med. Dit upp går det numera en linbana och 

därifrån var det en vacker utsikt, rena fjällnaturen. I Härnösand hann vi också besöka 

Murberget och som tradition besökte vi våra föräldrars grav på Gamla Kyrkogården för att 

nedlägga en blomsterhyllning. 

Återfärden gick över Sundsvall, Bergsjö, Dellensjöarna, Bollnäs och upp till Edsbyn och Alfta. 

Där övernattade vi på ett rymligt vandrarhem där vi var helt ensamma och inte behövde 

trängas med andra turister. Vi hade planerat att ta hemresan över Dalarna så vi fortsatte in 

genom djupa skogar, förbi hjortronmyrar, genom Furudal och Ore. Vid Boda stannade vi, 

klättrade ned och besåg den egendomliga Styggforsen med djupa raviner i ett vilt landskap 

som även fått tjäna som bakgrund i en Ingmar Bergman-film. Det var fortfarande mycket 

varmt så när vi bilade ned genom Rättvik, Leksand och Insjön sökte vi badplatser för att 

kunna svalka oss. Men nu hade nedsmutsningen av vattendragen gått så långt att både i 

Siljan och i Dalälven stod det skyltar ”badning förbjuden” vid de gamla badplatserna så det 

var bara att åka vidare. Först när vi närmade oss Säter och Hedemora fann vi, vid vägen, en 

liten insjö, där man kunde bada. Vattnet var dock ganska grumligt och badstranden var 

överbefolkad av turister. 

Efter det körde vi raka vägen hem till Tyresö. Värmen och torkan hade varit svår men våra 

goda grannar Boström på Tyresö hade varit vänliga nog att ringa efter Toppi och Totto som 

hade vattnat våra tomater och vinrankor så de hade klarat sig fint. Denna sommar hade 

genomgående varit ovanligt varm så vi badade mycket både i Trollsjön och vid Ådängen. 

Mamma badade också flitigt vilket gav henne god kondition. Vi fick även god skörd i våra 

land, mycket tomater och vindruvorna började komma för första gången. 

I augusti fick jag åter ett besiktningsjob, ett parti sågade trävaror som kommit från 

Elfenbenskusten men blivit fuktskadade. Även här gällde det att fastställa virkets kondition 

vid skeppningen, lastningsförhållanden och skevheten och att så småningom avge en 

salomonisk dom. Vi bodde kvar ganska länge på landet och jag började utöka mina 

trädgårdsland. Det jobbigaste var att köra fram jord ut till alla gropar samt att mura upp 

stensättningar runt varje land. Något år tidigare hade jag fått ett stort lass lerjord, som 

avstjälptes vid garaget, och haft mycket att göra med att köra ut jorden till landen med 
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skottkärra. Vid dikesrensning utefter bilvägarna hade de kört ihop en stor hög med blandjord 

på fotbollsplanen så nu åkte vi ned och fyllde hinkar med jord, körde upp dem och kärrade 

ut jorden till påfyllnad. Det var dock tämligen jobbigt. Även denna julhelg stannade vi ute på 

Tyresö över nyår och trettondagen. 

1976 

Nu började jag åka skidor nästan varje dag. Antingen åkte jag i Årstaskogen eller så tog jag 

bussen och tunnelbanan till Björkhagen och åkte i Nackaskogarna. Jag hann med cirka 70 

gånger den säsongen.   

Den sista biten av Utsiktsvägen, från vårt garage fram till Rundgrens tomt som berörde vår 

var inte intagen av vägföreningen och fick därför inte något vägunderhåll. Den biten berörde 

vår tomt ”Ällmora 1:147”. Därför skrev vi som bodde utefter den vägen, Ture Rundgren, Erik 

Stjärnberg och jag , en ansökan om att vägen skulle tas in i Tyresö vägförening. Vi var 

beredda på att vi skulle få betala en mindre summa för att vägen skulle iordningställas i 

skapligt skick vid intagandet. Vid tidigare fall av intagande av vägbitar hade det rört sig om 

mellan 1.000 kr och 3.000 kr men i allmänhet hade vägföreningen varit mycket motsträvig till 

ett intagande. 

När det hade gått ett halvår sedan vi insänt skrivelsen hörde vi oss för men erfor att den inte 

diarieförts utan låg hos ordföranden. Jag stötte på och efter någon tid fick vi svar att de voro 

beredda att överta vägen men att det då måste bli en ny vändplats vid den nya slutänden 

samt att vi måste skjuta till 15.000 kr. Detta avvisades genast av Stjernberg och Rundgren, 

särskilt av Stjernberg som inte alls ville ha någon vändplats framför sitt hus med all den 

ökande trafik som detta skulle medföra. Den höga summan berodde på att sekreteraren i 

vägföreningen, som hade en vägmaskinsfirma som utförde vägarbetena för vägföreningen, 

tyckte att det skulle bli bekvämt med en stor vändplan vid vägslutet.  

Han hade i samma veva inkommit med ett förslag om en stor ombyggnad av en annan väg 

med stora bekväma vändplaner där ävenledes tomtägarna skulle skjuta till stora summor. Vi 

beslöt då att genast vid föreningens årsmöte återta vår ansökan. När så, på mötet, ärendet 

ropades upp med styrelsens tillstyrkan om att vår vägstump, knappt hundra meter, skulle 

intas och de tre tomtägarna betala 15.000 kr, reste jag mig upp och meddelade att vi 

återtagit vår ansökan. Det medförde ett långt ansikte för vederbörande vägunderhållare, 

som räknat med att få in 15.000kr till kassan. Vi kände oss lättade och räknade med att vi 

själva skulle göra de erforderliga förbättringar som behövdes. 

Våningen i Årsta, där vi bott sedan 1945, hade aldrig blivit föremål för några reparationer. 

Jag hade för några år sedan gått in i Hyresgästernas Riksförbund för att få fördelen av deras 

förhandlingar med hyresvärlden om hyra och reparationer. Jag hade t.o.m. på ett husmöte 

blivit invald i en ”kontaktkommitté” och även deltagit i en studiecirkel i hyresangelägenheter 

– allt med avsikten att komma i ett så fördelaktigt läge som möjligt beträffande hyran. Nu 

hade vi, efter många påstötningar till hyresvärden, fått besked om att biblioteksrummet och 
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stora salen plus hallen skulle målas och tapetseras och att vi därför måste utrymma eller 

flytta ihop de stora möblerna. Vi bestämde oss för att göra detta på våren och sommaren 

när vi rest bort eller var på landet. 

Alla tavlor och allt porslin nedtogs från väggarna. Det gällde att noga anteckna hur de var 

placerade så att vi kunde få upp dem igen på rätt plats. Sedan fick vi bära in allt porslin, glas, 

tavlor och småprylar i ”barnkammaren” och sängkammaren och varsamt placera och stapla 

prylarna så att de inte skadades, draga fram de stora skåpen och bokhyllorna mitt på golven 

och täcka över dem med lakan. Vi fick se till att vi hade så pass rum kvar att vi kunde komma 

ned i sängarna på nätterna och sist, när vi skulle flytta ut ur lägenheten, lasta de sista 

sakerna på sängarna. Det hela skedde i samband med vår sedvanliga utlandsresa och vi hade 

först hoppats på att reparationen skulle vara klar tills vi efter två veckors resa kom åter. 

Nu drog dock reparationen ut i månader. Nya tapeter skulle sättas upp, taket skulle vitkalkas 

och fönstren målas. Dock kunde de inte göra något åt parkettgolvet så det fick förbli som det 

var. Det var ju den outslitliga sorocabaparketten från Brasilien och den fick duga. Det hade 

varit jobbigare att få den behandlad då de stora möblerna fortfarande fanns kvar på 

golvytorna. Först på slutet av sommaren blev reparationen färdig och vi hade det väldigt 

jobbigt när vi under sommaren skulle ut och in i våningen, för att inte tala om all post som 

hopades där. När reparationerna voro färdiga blev dock helhetsintrycket gott och vi fick sen 

på hösten och långt in på vintern syssla med att åter sätta alla persedlar på plats och mäta 

upp rätt placering av tavlor och porslin på väggarna. Det blev dock till slut en riktigt vacker 

pensionärsvåning. 

Detta år flyttade vi ut tidigt till landet och började med vårplantering och drivbänkar. Vid 

årets utlandsresa ville vi komma till ett område där vi kunde få sol och bad och dit det gick 

någon bussresa. Vi valde Costa Brava i norra Spanien, en Tjäreborgsresa med avgång från 

Köpenhamn och buss genom Tyskland, Schweiz och Frankrike, vidare över Pyreneerna till 

Costa Brava i närheten av Barcelona. Eftersom resan startade i Köpenhamn på morgonen tog 

vi nattåg från Stockholm. Från Köpenhamn gick bussresan rätt söderut, en kort överfart vid 

Padborg och så vidare genom Nordtyskland med övernattning i Hannover. Nästa etapp gick 

rakt söderut utefter Rhen, förbi Heidelberg och på kvällen kom vi fram till schweiziska 

gränsen till Weil am Rhein. 

Tredje dagen for vi in i Schweiz med en fin heldagstur i vackra omgivningar, förbi Zϋrich, 

genom alpdalar, besök i en pittoresk, ringmursomgärdad medeltidsstad, Morat eller Murten 

som påminde om Venedig och så lunch i Geneve. Nu fick vi se den vackra staden Geneve 

ordentligt och njöt av det vackra sommarvädret. Så fortsatte vi in i Frankrike och åkte rakt 

ned genom de branta alpdalarna, utlöparna av Mont Blanc- massivet genom Savoyen, det 

landskap som jag 1928 besökt och vistats i vid min vistelse i Grenoble.  

Vi passerade stranden av den vackra sjön Lac du Bourget med den exklusiva staden Aix le 

Bains och följde en mycket vacker väg genom djupa klyftor och passerade, norr om 
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Grenoble, klostret Chartreuse. Det är urhemmet för den förnäma likören och även det hade 

jag besökt på min tid i Grenoble. Vi passerade en gammal stad, Voison, och var nu framme 

vid den gamla Route Napoleon där Napoleon med sina härskaror vällde fram. Så kom vi fram 

till Valence vid Rhonefloden som vi följde söderut, förbi Montlimar fram till den urgamla 

romarstaden Orange där vi övernattade. Här fanns det en romersk triumfbåge som vi besåg. 

Nästa dag åkte vi genom Provence utefter Medelhavet, passerade Nimes och åkte genom 

det säregna Comarge, med milsvida utsikter mot sanddynor och slätter. Vi for förbi och fram 

till Pyreneerna, upp genom bergspass och in i Spanien, ned genom leende dalar på små 

vägar och fram till den lilla badstaden Callella som skulle bli vår vistelseort en vecka framåt.  

Callella var en gammal fiskeby som nu vuxit ut till en turistort. Den gamla delen av den 

bestod av små regelbundna gator med torg och kyrkor. Runt om låg stora hotellbyggnader 

som sträckte sig utefter en vacker sandstrand. Branta höjder med vinberg, pinjer och 

trädgårdar erbjöd bra promenadvägar. Vi fick ett mycket bra rum i ett högklassigt hotell med 

en rymlig swimmingpool, vid vilken vi kunde solbada och ta oss ett dopp. 

Från Callella gjordes regelbundna utflykter i omgivningarna. En tur gick till den stora staden 

Barcelona, som verkligen var både vacker och pampig. Där fanns anläggningar och 

minnesmärken kvar ända från Romartiden, vackra avenyer och varuhus. En tur gjorde vi till 

det berömda klostret Montserrat som ligger insprängt högt uppe på en klippa. Det är en 

katolsk vallfartsort med den världsberömda ”svarta madonnan”, en verklig upplevelse. På 

återfärden därifrån besökte vi en likörfabrik där vi fick utprova ett otal sorter av likörer och 

efter den provningen var vi ganska upprymda. 

En tvådagarstur gjorde vi till det gamla ”principatet” Andorra, som ligger inklämt högst uppe 

på Pyreneerna mellan Frankrike och Spanien och som styrs av den lilla gruppen urgamla 

invånare men som lyder dels under den franska presidenten (tidigare franska kungen) och 

biskopen av Urgel i Spanien som alltså delar makten. Andorra är ett eget frihandelsområde 

och har därför mycket billiga varor som fraktas från olika delar av Europa och USA. Där fanns 

fina schweizerur, franska likörer och amerikansk whisky för den som så önskade. Fina 

mondäna hotell i huvudorten tog hand om gästerna. På resan dit från Callella åkte vi först 

upp genom ett bergspass in i Frankrike och genom leende dalar ånyo ännu högre upp i 

snöregionerna och så genom snövallar in i Andorra. Här var det mycket snö och moderna 

skidliftar och skidhotell låg utspridda. Sen åkte vi ned i en dal till huvudstaden i Andorra, 

med vackra byggnader och prydliga hotell och här stannade vi över natten. 

Här var massor av turistbussar och stora laster turister hade kommit från olika håll för att 

dels bese det pittoreska landskapet dels för att profitera på de fördelaktiga inköpskällorna. 

Vi passade på att köpa armbandsur. Andorra är även sätet för en del fria radiostationer, bl.a. 

finns där en svensk Filadelfiasändare. Radio och TV-sändare har, på grund av det höga läget, 

stor räckvidd. På återresan från Andorra reste vi genom ett egenartat landskap i de branta 

dalarna från Pyrenéerna . Det var en av de vackraste färder jag rest där den karga naturen 
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blev alltmer leende och vi följde små alpbäckar som blev allt större och utvecklade sig till 

porlande floder. Så småningom kom vi in i olivlundar och vinbergslandskap.  

På resan ned hade mamma blivit smittad av ett par danskar som haft en svår influensa och 

nu försämrades hon mer och mer så att hon, de sista dagarna, fick hålla sig inne. Sedan vi 

inhandlat de sedvanliga souvenirerna avreste vi så efter en vecka. Mamma var rätt så duven 

men satt till en början i bussen. Vi reste samma väg som vi kom ner, ut genom ett bergspass i 

Pyrenéerna och på bra vägar utefter Medelhavet och kom så fram till Nimes, där vi förra året 

hade övernattat. Mamma gick med på en promenad till det gamla romerska templet och den 

stora amfieteatern. Nästa dag låg hon nedbäddad i baksätet och den dagen var nog ganska 

påfrestande för henne. 

Vi reste upp genom Rhonedalen, passerade Lyon och vek så av mot Tyskland, över 

Jurabergen med leende ekskogar, Besancon, Belfort och Mulhouse fram till Rhen. Här var 

det ett myller av vägar och chauffören körde fel innan han fann rätt övergång av Rhen och 

kom fram till vår övernattningsort, Lahr vid Rhen. Annchen var nu så dålig att vi fick söka 

kontakt med en läkare och vi fick också genast besök av en tysk doktor som hade det icke alls 

ovanliga namnet Göbbels (Om han var släkt med den tyska propagandaministern fick vi inte 

reda på). Han skrev ut en, som vi hoppades, stark medicin och så fick hon en behövlig sömn 

den natten. 

Nästa dag reste vi norrut, förbi Heidelberg, och kom på eftermiddagen fram till Hamburg där 

vi övernattade i ett hotell som låg ute på Reperbahn (utan att därför ha någon anslutning till 

de aktiviteter som där förekom). Annchen låg kvar på hotellet medan vi andra gjorde en 

rundtur med bussen och sålunda grundligt fick bese den helt ombyggda staden. Vi fick se ett 

vackert fyrverkeri och vattenkaskader och på kvällen besökte vi en stor ölhall med 

tyrolerorkester och ölsejdlar i massor. Hemfärden gick över Padborg till Köpenhamn varifrån 

vi skulle resa till Stockholm med nattåget. Vi fick sitta på järnvägsstationen hela 

eftermiddagen då Annchen inte orkade gå ut och se på stan. När vi kom hem var ju 

sängkammaren full av möbler så att vi genast måste åka ut till Tyresö. Annchen fick, av vår 

husdoktor Wallin, en starkare medicin och återfick på landet snart sina krafter.  

För att förbättra isoleringen på Tyresö hade jag gjort upp om leverans av ett större parti 

mineralullsmattor som skulle läggas på vinden över den befintliga hyvelspånsisoleringen. En 

hel lastbil kom med rullarna. En del gick till grannen Sven Björn som höll på att bygga till. Ett 

komplicerat uträknande vidtog och varje rulle måste kapas då bredderna inte passade med 

befintliga takstolar. Tommy och jag klättrade omkring på vinden och det var rätt bökigt innan 

vi fått upp alla mattorna och fått dem exakt utlagda. 

Sen klistrade vi tätningsremsor runt alla fönster. För att behålla värmen på vinterhalvåret 

hade vi köpt ett särskilt textilmaterial som hade hög isoleringsförmåga, terrylenteddy, och av 

det sydde Annchen stora draperier som vi satte upp för alla fönster. Draperierna drogs för på 

kvällen och drogs undan på dagen. De bevarade värmen väl. På dagarna värmde de stora 
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fönstren upp rummen så att en solig vårvinterdag kunde värmen gå upp till 26-28 grader. 

Den goda tilläggsisoleringen visade sig på vintern vara mycket lyckad. 

Vår vattenförsörjning var ju baserad på den för alla de tolv tomterna på berget 

gemensamma brunnen varifrån vi fick vårt dricksvatten på sommarhalvåret. Dock fick vi, på 

vinterhalvåret, alltid gå och hämta vatten i pumphuset som låg cirka 300m från vår tomt och 

bära hem vattnet i hinkar. Var det mycket kallt ute och ishalkigt så var det rätt besvärligt, 

särskilt på vintern. Därför hade vi på senare år funderat på om det inte skulle vara lämpligt 

att låta borra en egen brunn och sålunda få vatten året runt. Vi hade några år tidigare 

undersökt möjligheterna för brunnsborrning, fått priser och gjort kalkyler och även fått 

preliminärt löfte om tilläggskredit från Handelsbanken. Men dels blev det osäkert med 

vederbörande brunnsborrare dels tillstötte ett ”idiotstopp” på kreditmarknaden så att ingen 

kredit kunde erhållas så vi tyckte att vi kunde klara oss med den vattenförsörjning vi hade. 

På hösten 1975 hade en granne, Lars Boström, låtit borra med gott resultat och vi bestämde 

då att, med tanke på framtiden, ta upp undersökningarna igen. Vi lät samma borrare som 

Boström haft, Wahlund, göra en preliminär undersökning och han kom med en fast 

prisoffert och vi fick så ett förhandslöfte om förhöjning av checkkrediten på 20.000 kr som vi 

ansåg borde räcka. Wahlund, som nu hade flera beställningar, kunde inte ta borrningen 

förrän på hösten. Vi gjorde då upp om en detaljerad borrningsbeställning med ett visst pris 

per meter beroende på hur djupt han borrade.  

Han kom så i september och forslade med traktor upp hela sitt borrtorn som placerades 

alldeles utanför köksfönstret så att vi skulle få borrhålet en meter från väggen och kunde få 

vattnet in i källaren och där, i den gamla matkällaren bygga ett pumpmaskinrum. 

Borrningsmetoden var den gamla, långsamma, slagborrningsmetoden som ansågs ge det 

bästa vattnet. Borrmaskinen gick och dunkade från morgon till kväll. Det ekade ut över 

nejden. Wahlund kom på morgonen. Vi drack kaffe och följde med intresse borrningen dag 

för dag och borrhålet blev allt djupare. Han kom till 50m, 60m och 70m men fortfarande 

inget vatten. Man hade hört de som fått gå ned till 100 eller 120 meters djup eller som fått 

saltvatten när vattnet äntligen kom. 

September gick och det började bli nervöst. Så, när vi kommit till över 80 meters djup, 

började det komma lite vatten. Vi ansåg att det var bäst att gå så djupt att vi fick tillräckligt 

med ”timliter” och fortsatte därför tills vi enligt provpumpning fick 80 timliter och stannade 

så på 91 meter i slutet av september. Det var tur för nu kunde ju höstfrosten komma och det 

gällde att få rördragningen klar före vintern. Nu vidtog föranstaltningar för rördragning och 

pumpinstallation. Det gällde att kunna dra in slangar och rör i källaren så att de ej frös på 

vintern. Stora cementrör transporterades upp och placerades runt borrhålet. Den gamla 

cementutfyllningen utanför källaren måste huggas igenom för att få en vallgrav och därvid 

kom Tommys arbete med en Atlas Copco Cobra väl till pass. Sen måste vi hugga hål i 

källarmuren och räkna ut exakt var rören skulle gå in i källaren. 
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Vi kom i kontakt med rörläggare Curt Andersson som gav oss ett totalpris för rörledningar 

ned i borrhålet, indragning in i källaren, hydrofor, pump, varmvattensberedare, rördragning 

upp i våningen samt avloppsrör från tre avlopp uppe i våningen. Arbetet plus material skulle 

gå på cirka 10.000 kr. Totalt gick hela vattenborrningen, pumpinstallation, vattenledningar 

och avlopp till tre tappställen på cirka 22.500 kr. 

 Nu måste väggarna i den gamla matkällaren, som var nedsänkt mot berget, beklädas med 

skivor och mineralull så att ett varmbonat maskinrum erhölls. Vintern kom nu på allvar och 

jag jobbade under november och december med snickerier och monteringsarbeten. Det var 

rätt knogigt. Först skulle jag mura upp en betongstenskulvert från pumphålet in mot väggen, 

lägga in en stor mängd mineralull i plastpåsar runt röret, bygga färdigt denna kulvert och få 

den tät mot väggen. Sedan spikade jag och monterade upp mineralullsskivorna och gjorde 

en tät källardörr för att få det hela funktionsdugligt. Allt blev klart i mitten av december och 

vi förberedde oss för att resa ut till jul.  

Jobbet, när jag stod på huk, var rätt påfrestande och jag fick åter yrsel och fick gå till doktor 

Wallin. Det var nog de extra påfrestningarna och det hela gick snart över. Vi fick sålunda ett 

väl fungerande vattenlednings- och avloppssystem och kunde nu ha vatten inomhus ända till 

jul. Förut hade vi alltid fått gå och hämta vatten vid pumphuset på vintern. När vi flyttade 

från huset inför vintern fick vi tappa ur vattenledningen ned till källaren men hade vatten i 

pumpen i det väl ombonade källarrummet. 

Denna höst fick vi mycket tomater och cirka 10 kg vindruvor av vilka Agneta sedan gjorde 

cirka 10 liter fint vin. Det var första gången och det blev sedan en tradition. Utbyggnaderna 

av båtbryggan vid Ådängen påbörjades på hösten för att sedan fortsätta nästa år. 

I början av december råkade Tommy ut för en allvarlig olycka. När han skulle köra in Haninge 

kommuns terrängjeep i en byggnad vid en idrottsanläggning uppstod en explosion och 

motorn blev övertänd. Han försökte köra ut jeepen och släcka elden men blev själv svårt 

brännskadad i ansiktet och på bägge händerna och blev inlagd på Södersjukhuset för 

behandling på intensivvårdsavdelningen för brännskador. Det blev en mycket smärtsam och 

långvarig sjukhusvistelse. Han fick ligga kvar över jul så vårt julfirande på Tyresö blev inställt. 

Vi firade alltså julen i stan. 

Det kom mycket snö och blev väldigt kallt. En av mellandagarna fick jag och Totto åka ut för 

att ta ned den elektriska ledningen som gick till lekstugan. Vi fick klättra över snödrivorna 

och krypa på vinden för att montera loss anslutningen till elledningen. 

 

1977 

Tommy fick komma hem några gånger på nyåret och så småningom bo hemma men åka in 

för behandling. Han blev givetvis sjukskriven för en längre period med tillfrisknandet gick 
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dock rätt fort – han hade bra läkkött – och läkarna var belåtna. Avbrottet från arbetet och 

fisket tyckte han dock var besvärligt då han ju annars var så rörlig. 

Denna vinter började jag att åka skidor riktigt regelbundet. Jag försökte åka nästan varje dag 

och kom upp till totalt 85 gånger för säsongen. Vi åkte ut på landet till påsk och började 

tidigt med landen. Jag iordningställde nu varje år några nya land och gjorde i ordning en 

karta över alla landen. Varje vår planerade jag noggrant vad som skulle sås eller planteras på 

respektive land och höll sålunda reda på vilka blommor eller grönsaker som gick bäst. 

Genom trädgårdsarbetet fick jag regelbunden motion med grävning, ogräsrensning och 

beskärning. 

Till bryggan vid Ådängen hade nu tillköpts några nya pontoner och vi fick utföra en hel del 

extra arbetsdagar. Tommy hade nu tillfrisknat så att han kunde deltaga i arbetet där och han 

hade även sin båt där ibland. Själv hade jag inte varit ute på sjön på åratal men båtplatsen 

försökte jag att vidmakthålla. De första åren för Toppi och Totto och senare för Agneta och 

Tommy fast det nog blev jag själv som mest fick utföra arbetet på de obligatoriska 

arbetsdagarna vår och sommar. Tommy blev på vårkanten så pass återställd att han helt 

kunde återuppta sitt arbete och ävenledes ta upp sitt fiske på nätterna. 

Den sommaren blev mycket regnig. Vi hade inte gjort någon utlandsresa detta år då vi hade 

haft mycket utgifter för brunnsborrningen. Vi kunde dock bada regelbundet trots regnet. 

Men det blev nu mest i Trollsjön vi tog vårt dagliga dopp. Vid det sedvanliga karnevalståget i 

Trinntorp arrangerat av Villaägarföreningen, deltog Lena Boström, Agneta och Toppi som 

”Tant Brun, Tant Grön och Tant Gredelin”, Lars Boström var farbror blå och småbarnen voro 

utklädda till olika sagofigurer. Skörden detta år blev mycket stor. Vi fick 80 kg tomater, dock 

endast 5kg vindruvor (för kyligt), skärbönor, lök och morötter. Det hade kommit nya 

bestämmelser angående avloppshanteringen och man måste nu ha en särskild 

slamavskiljarapparat. Jag fick ta kontakt med hälsovårdsnämnden, staka ut avloppsledningen 

och fastställa slamavskiljarens plats samt ange att jag skulle låta reningsvattnet gå ut i en 

grenledning till mina land. Sen skaffade jag en stor slamavskiljare genom Arne Wenngren. 

Det hela blev inte klart förrän långt in på nästa år. 

På hösten började jag att iordningställa backen upp från garaget. Den hade alltid varit 

besvärlig, svår att köra upp med bil och alltid en översvämning från en underjordisk 

”källåder” från lilla kärret. Vattnet där sipprade fram på höstarna och på vintern blev det 

alltid svall-is i backen vilket gjorde den svår att gå på. Jag grävde upp mitt i backen och 

frilade källsprånget. Tommy hackade med ”Cobra” ur en ränna in mot kanten där jag grävt 

ett djupt dike. Så lade vi ned ett järnrör från källsprånget, cementerade och fyllde igen och 

lade flata stenar över. Vid tomten, ned mot stranden, grävde vi fram stora stenar, lassade 

Duetten full och körde, jag tror, tio lass med sten upp. Dessa stenar satte jag utefter kanten 

på backen och byggde upp denna. Likaså gjorde jag två parkeringsplatser vid sidan om 

vägen. 
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Sedan beställde jag ett stort lass med blandad stenkross och stenmjöl, 9.000 kg, från 

Sellbergs stenkross. Det blev ett stort lass och bilen kunde inte, som planerat, backa upp i 

backen utan hela lasset hamnade i början av backen. Sen hjälpte dock Toppi och Charlie till 

med att köra upp materialet i backen och vi fick en väl doserad och avvägd vägbana ända 

upp, med stensatta vattenrännor på sidorna. Jag grävde ned och försökte avstänga vattnet i 

kärret och ledde det mesta av detta vatten ut i diket. Så fick vi då till slut en bra backe som vi 

nu kunde använda för att köra bilarna upp till huset. 

Hambergska fonden 

Det fanns, i den Hambergska släkten, en gammal arvsfond, ”Svante Johan och Augusta 

Hambergs donationsfond”, som härstammade från 1912. Den härleddes ursprungligen från 

min mormor Augusta Hambergs syster, Betty Öhman, som vid sin död 1893 donerat en 

summa att tillfalla hennes syskonbarn (min mor och hennes syskon) och som förvaltades av 

min morfar fram till hans död. Denna fond kom nu att stå kvar som en släktfond varur 

avkastningen skulle utgå som hjälp till behövande inom släkten. Det fanns ju då inga ordnade 

pensioner eller någon utbyggd social service så i regel blev det släktingar som fick hjälpa 

varandra. 

Fonden sköttes först av min morbror, Hans Hamberg, fram till 1941, därefter av min kusin, 

Oscar Ivar Hamberg, till 1952, så av min bror, Evert, och, efter hans frånfälle 1974, av mig. 

Fonden uppgick 1912 till 10.000 kr och placerades så småningom i Ångermanlandsbolaget 

Graningeverken, som drevs av den driftiga familjen Versteegh. Den växte långsamt men på 

senare år blev ökningen större så att den nu utgjorde ett betydande belopp. Den formella 

förvaltningen sköttes av Handelsbankens Notariatavdelning och förvaltningskostnaderna 

steg kraftigt, år för år. Antalet arvingar ökade och det blev svårare att bedöma vilka som 

skulle få utdelning. Då mottagande av bidrag från fonden påverkade mottagarens egen skatt 

och sociala bidrag började vi undersöka möjligheten för fondens avveckling.  

Efter långa förhandlingar med banken, arvsmyndigheter och kontakter med arvingarna kom 

vi fram till att arvsfonden skulle upplösas genom att slutskifte av det gamla arvet från 1913. 

En komplicerad uträkning av de olika arvsandelarna utfördes. Den omfattade 18 

bröstarvingar i olika led varvid arvet skulle delas i andelar varierande mellan 1/48, 1/32, 

1/24, 1/16, 1/12 och 1/8. Det totala beloppet som skulle delas, bestående av aktier och 

kontanta medel, fastställdes till 93.450 kr. Det bestämdes att de 40 Graninge-aktierna, som 

utgjorde det största värdet, skulle uppdelas direkt så någon aktieförsäljning skulle inte 

behöva göras nu. Antalet aktier på de skilda arvingarna kom att variera mellan 2 ½ till 10 

aktier per arvinge, beroende på i vilket led av arvskiftesskalan vederbörande arvinge stod. 

Sedan skulle en utförlig skrivelse utsändas till samtliga. 

Jag och Sven Dahlman arbetade igenom det hela och efter flera omskrivningar kom vi så 

fram till slutdokumentet som utsändes till samtliga 18 arvingar för påteckning (underskrift). 

De bodde på olika orter, Köpenhamn, Malmö, Göteborg, Mölndal, Alingsås, Ingarö, 
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Härnösand och Stockholm. Arbetet forcerades i december för att vara klart före årsskiftet. 

Efter diverse telefoneringar, omregistreringar av aktier mm fick vi så till slut det hela klart 

och kunde avsluta den första delen av arvskiftet – delskiftet. Vi fick sen avvakta 

deklarationer och skatteberäkningar i kontakt med Handelsbanken och fortsättningen av 

skiftet tog hela 1978 och 1979. Arbetet med släktfonden hade givit en viss sammanhållande 

kontakt med de Hambergska släktingarna men annars träffade vi egentligen numera endast 

mina kusiner Dahlman. 

Denna höst stannade vi ute på landet ända in i november och tillbringade två veckor under 

julen därute. Det var till en början rätt milt. Jag hade under hösten fortsatt med arbeten i 

källaren och inrett ett av rummen med terrasserade hyllor för att få bra lagerutrymmen. Då 

grunden var rätt ojämn var det ganska jobbigt att krypa omkring och snickra där. 

 


