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DEL 7 

Bygget av Agnetas hus, släktforskning, delning av den gamla tomten, dödsboutredningen 

efter syssling Eleonor, Annchens sista år. 

 

 

”och hon dansande med morfar…” 

1978 

I samband med utredningen av Hambergska fonden kom jag att intressera mig för arvsfrågor 

och gjorde, vid besök hos en expert vid Handelsbanken, en grundlig genomgång av vår 

familjs arvssituation och därtill hörande skatteproblem. Vad som framstod som särskilt 

viktigt var tomterna på Tyresö. De ursprungliga tomterna inköptes 1940 och 1946 

(köpeprocessen för det 2:a markområdet  blev utdragen, därför blev köpet klart först nov. 

1949 T:s anm.). De hade  sammanslagits av fyra tomter omfattade cirka 14.000 kvm där alla 

huvudbyggnaderna var belägna men var numera belagda med ”byggnads- och 

styckningsförbud”. Det betydde att man just nu inte skulle kunna återuppdela tomterna eller 

bygga nytt. Där tycktes det f.n. inte vara något att göra. Uppdelning eller överlåtelse av 

tomterna syntes i nuvarande läge inte vara möjligt utan man hade endast att avvakta den 

framtida utvecklingen vilken skulle komma att bero på den framtida kommunala 

planeringen. 

Den andra tomten, som låg runt det höga berget och som inköpts 1951 (?), omfattade cirka 

6.300 kvm. På styckningskartan från 1951 var en del av tomten streckad med angivelsen att 

denna del ”endast villkorligt fick bebyggas”. På 1960-talet hade nya byggnadsbestämmelser 

tillkommit för det område där denna tomt, Ällmora 1:147, låg. De begränsade 

byggnadsrätten till 70 kvm för huvudbyggnad och 30 kvm för ekonomibyggnader. Då jag, 
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under alla dessa 27 år betalat skatt och vägavgift för denna tomt i avvaktan på framtida 

bebyggelse låg nu en hel del kapital nedlagt i tomten. 

Flera personer med insyn i kommunens byggnadsplanering rådde mig att bebygga tomten så 

fort som möjligt medan det ännu gick att bygga. Ett eventuellt byggnadsstopp även för 

denna tomt skulle ju sänka tomtvärdet betydligt. Tanken på allt det arbete och den långa tid, 

över fem år, som den tidigare tillbyggnaden 1962 tagit, och att jag nu var femton år äldre, 

gjorde att jag hade bedömt det som helt orealistiskt att sätta igång med ännu en byggnation. 

Alternativet, att sälja tomten till någon utomstående, skulle även det fordra mycket arbete, 

oro och besvär, långvarig kreditgivning till en eventuell köpare samt resultera i att en stor del 

av försäljningssumman gick till skatt, som måste betalas kontant.  

Vid diskussion i familjen med barnen ville alla bestämt att vi skulle försöka att behålla 

tomten inom familjen för framtiden. Byggnadskostnaderna hade nu stigit så mycket att en 

bebyggelse skulle ställa sig rätt så dyrbar. Svåra kreditrestriktioner rådde samt svårigheter 

att få arbetshjälp, för byggande av grund och resning av hus, till rimliga priser. Jag hade dock 

under vintern, genom ihärdigt skidåkande, kommit i god psykisk och fysisk kondition och 

började noggrant analysera och undersöka de möjligheter som fanns. Genom diskussionen 

med Handelsbankens rådgivare och med vissa tomtexperter kom jag fram till att en 

bebyggelse skulle ge tomten ett helt annat värde.  

Jag införskaffade broschyrer och pris- och kredituppgifter från ett femtontal småhusföretag. 

Då det nu rådde lågkonjunktur i byggbranschen var dessa firmor särskilt angelägna om att få 

göra leveranser där de inte behövde skaffa tomter så flera, kanske hälften, kunde även 

ordna krediter i mer eller mindre grad, trots kreditrestriktionerna, när man hade en tomt 

som säkerhet och en ordnad kreditvärdighet. Jag tog så personligen kontakt med arkitekt 

Jarefelt i byggnadsnämnden för Tyresö kommun. Han bekräftade de nu gällande 

bestämmelserna, 70 kvm för huvudbyggnad och 30 kvm för ekonomibyggnad, men framhöll 

att jag inte skulle dra ut på tiden med ansökan då det eventuellt skulle bli nya bestämmelser 

i framtiden. 

De flesta husleverantörerna ville ha ett visst kontantbelopp och en kredittid mellan 10 och 

15 år. Dock kom jag fram till att två företag, Borohus och Götenehus, kunde ge 20 års 

amortering och ett större belopp än själva husleveransen, alltså även pengar till uppförande 

och grund. Götenehus, det företag som tidigare, 1941, levererat vår gamla bygge, var allierat 

med Skogsägarna i Västsverige, men deras pris var betydligt högre än andra företags. 

Borohus, ett dotterbolag till HSB, ett mycket stort och välrenommerat företag, meddelade 

att de gav 20 års amortering och 105.000kr amorteringskredit till cirka 13,5%. Jag tog 

kontakt med dem, besåg deras stugor på sportstugeutställningen vid Skogskyrkogården, 

detaljstuderade med deras representant och gick, tillsammans med mina barn, igenom deras 

katalog med olika alternativ. 
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Handelsbankens direktör Lindberg, som brukade vara min rådgivare i ekonomiska ting, 

rekommenderade och tillrådde deras kredit som han ansåg vara särskilt fördelaktigt i 

nuvarande läge. Det framkom senare i pressen att just Borohus det senaste året hade gått 

med förlust så de var angelägna om att ha full sysselsättning för sina stora fabriker. Därför 

var man särskilt tillmötesgående när jag förhandlade om viss omritning och omdisponering 

vid utformningen av huset. Jag fick fram en hustyp på 72kvm och genom att spegelvända 

husplanen och flytta ut köket mot en vägg fick jag en fönsterfasad mot sydväst samt fyra 

sovrum med ett preliminärt pris på cirka 65.000kr.  

Jag besökte ånyo Byggnadsnämndens Jarefelt och visade min preliminära skiss med angivet 

ekonomibyggnad på 5x6m=30kvm utanför. Vi besökte också tomten med Toppi och Totto 

och Agneta och Tommy och kom fram till att lämpligaste platsen skulle bli i Sydvästra hörnet 

av tomten. Då man enligt styckningskartan från 1951 ej fick bygga (endast villkorligt !) på 

sluttningarna mot söder och på själva bergstoppen valde vi den delen av tomten där vi, till 

synes, skulle få mest plan mark. Det var dock mycket snö på tomten och svårt att fastställa 

själva marknivån och var tomtgränsen gick.  

När arkitekt Jarefelt såg att huset skulle bli 72 kvm sade han genast att byggnadsnämnden 

aldrig skulle godkänna mer än 70 kvm, dessutom måste ekonomibyggnaden vara minst 9 m 

från huvudbyggnaden. Vi tittade på skissen och kom fram till att om jag minskade husets 

längd med 30 cm skulle vi komma just under 70 kvm. Då det monteringsfärdiga huset var 

sammansatt av element med 120 cm bredd skulle man, genom ett minska ett av elementen 

på bägge sidor med 30 cm, få fram den godtagbara ytan. Jag tog då kontakt med Boro och de 

sade att det gick mycket väl att kapa av 30 cm, men det måste ske på två mot varandra 

stående husblock och då måste vi ånyo ändra på fönstersammansättningen. Dessutom 

måste vi själva kapa blocken på byggnadsplatsen, de kunde ej göra det på fabriken. Det 

skulle bli dyrare än att leverera standardblocken. 

Jag  gjorde nu upp preliminärkontrakt med Boro till ett pris av  61.850 kr med reservation för 

byggnadstillstånd och skyndade att lämna in bygglovsansökan för att få den in den under 

mars månad. Jag fick själv göra ritningar med kopior, då de detaljritningar som Boro skulle 

leverera skulle ta två veckor, och lämnade så in bygglovsansökan den 18/5 med uppgift att 

detaljritningar skulle komma senare. Boro tog nu kreditupplysningar på mig för lånet på 

105.000 kr Detta lån skulle ges genom Sparbankernas Notariatlån.  

De gängse kreditrestriktionerna gjorde att vanliga banklån ej kunde fås utan endast 

kreditgivning genom Notariatlån kunde ordnas. Det uppgavs att det var exempelvis 

fackföreningar eller privatpersoner som lämnade pengar till Notariatavdelningarna, som i sin 

tur kunde lämna lån mot säkerhet men med förhöjd ränta. Den 5/4 kom så meddelande om 

att Boro beviljat krediten på 105.000 med en detaljerad låneförbindelse, där det bl.a. stod 

att man ej fick överlåta huset, då skulle lånet genast förfalla till betalning. 
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Vi hade ursprungligen ur skatte- och arvssynpunkt tänkt oss att överföra tomten på våra tre 

barn och att dessa sålunda skulle ha en tredjedel  var och även delta i den vidare 

finansieringen och arbetet med fördelade ansträngningar. För att få maximala ränteavdrag 

både på statlig och kommunal skatt - den enda möjligheten för att det över huvud skulle 

vara möjligt att genomföra detta bygge - skulle jag stå som betalningsansvarig , men barnen 

vara ägare. Till en början voro alla synnerligen entusiastiska, särskilt som det andra 

alternativet hade varit att vi måst sälja tomten genast för att få ut något innan ett 

byggnadsstopp inträdde. Särskilt skulle en försäljning av tomten göra att vi fick en 

främmande granne alldeles inpå vår andra tomt.  

När vi sedan noggrannare diskuterat igenom möjligheterna visade det sig att både Toppi och 

Totto voro tveksamma, då de hade ett eget nybygge på gång, tillbyggnad till deras villa i 

Salem, vilket helt fordrade deras arbetsinsstser. De vågade ej åta sig att deltaga i 

finansieringen. Carl-Gustaf kunde visserligen deltaga i arbetet delvis men hade på grund av 

sina pågående konststudier ej möjlighet att deltaga i den vidare finansieringen. Vi kom så 

fram till att överlåtelsen skulle gå enbart till Agneta då de beräknade att Tommy, som ju var 

praktisk och kunnig, skulle kunna göra en hel del av arbetsinsatsen och de skulle kunna vara 

med i den vidare framtidsfinansieringen vilken ju skulle fördelas på en 20- årsperiod. 

Jag kontaktade Handelsbankens Notariatavdelning, bankjurist Norin, som skött Hambergska 

fondens avslutning och vi utarbetade en överlåtelseplan och de formella skrivelserna. 

Tomten skulle överlåtas till Agneta ” som gåva” till taxeringsvärdet 35.000 från vilket skulle 

vid arvskatteberäkningen dragas, dels en räntefri revers på 29.000 och resten, 6000, skulle 

gåvoskatteberäknas, 2.000 årets skattefria belopp, resten 4.000 skulle ge en gåvoskatt på 

200. Överlåtelsen skulle ske från halvåret 1 juli. Jag skulle vid uppgörelsen med Boro stå som 

köpare, men det var angivet i separat brev att tomten skulle övergå till Agneta. Efter kontakt 

med Boro - både stockholmsrepresentanten och deras finansavdelning i Landsbro - tecknade 

vi så under låneförbindelsen. Både Agneta och jag, fick ordna med fastighetsinteckningar. 

Under april och maj månad var jag så i regelbunden kontakt med Byggnadsnämnden i 

Bollmora. Sex gånger gjorde jag personliga besök där och fick ut till oss ett flertal besök av 

dess representanter - ing. Holmen och ordförande Falk.  Det blev fem gånger varvid huset 

fick flyttas och varje gång ändrade placeringsritningar fick inlämnas. Innalles 11 besök! Först 

den 25 maj fick vi så byggnadstillstånd. Vid överlåtelsen fastställdes även att tomtens 

”framtida värdering” vid arvsskifte skulle vara 50.000, för att få en rättvis avvägning mot 

övriga arvtagare. Härvid togs hänsyn till att tomten nu visserligen skulle få ett högre värde 

sedan den bebyggts, men om den ej hade bebyggts hade värdet varit lägre. 

Notariatavdelningen lämnade sedan in alla papper till myndigheterna i augusti sedan vi ej 

erhållit någon invändning från Boro och i september var överlåtelsen klar. Boro kom med sin 

definitiva leveransbekräftelse den 7/6. Däri meddelades att leveransen skulle ske den 15 

augusti, till vilket datum vi alltså måste ha grunden helt klar. Under vintern och våren gick 

jag noga igenom kataloger för olika byggnadsfirmor och husleverantörer för att sätta mig in i 
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kontruktionsdetaljer, gjorde ett otal besök på sportstugeutställningen för detaljdiskussioner 

med Bororepresentanten samt diskussioner hos experter på ”Byggtjänst”.  Jag planlade även 

i detalj ritningarna och matrialet till ekonomibyggnaden, som även skulle bli vinterbonad, 

och undersökte material och kostnader. 

Denna vinter åkte jag intensivt skidor. Jag fann att daglig skidlöpning gav mig en god 

kondition och andlig vigör som möjligjorde allt detta planerade. Jag åkte skidor ända till 9 

april, och hann med exakt 100 gånger. På våren iordningsställde vi även avloppsledningen till 

det gamla huset, satte slamreningsapparaten på plats och lade ut ledning för det renade 

avloppsvattnet ut i jordgubbslanden. Även här fick jag kontakta hälsovårdnämnden i 

Bollmora ett antal gånger.  

Strokirkska släktföreningen som bildades i början av 1960-talet, och där Evert varit 

ordförande i flera år, hade ej haft sammanträde på flera år. Den 9 april (just den dagen då 

Evert skulle ha fyllt 90 år) hade vi årsmöte hos Gunnar Strokirk i Stocksund. Mötet var 

välbesökt och trevligt. Ny ordförande blev Lennart Strokirk. 

På midsommaren var Agneta och Toppi med barn ute och på kvällen hade Utsiktsvägens 

pumpförening midsommarfest med dans och där uppträdde även en del av barnen. Ulrika, 

Linnéa och Lill-Annchen gjorde stor succé när de uppträdde och sjöng utan någon som helst 

rampfeber.  

 

Lill-Annchen, Agneta och Linnéa hoppar groda runt midsommarstången. 
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Ulrika, Toppi, Sanna och Roland Magnusson tar sig en svängom på ängen. 

 

Dans hos Holmbergs. Lill-Annchen o Ulrika, Linnéa o Pecka, Sanna o Totto. 
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Lill-Annchen och Linnéa utan rampfeber. 

Så snart byggnadslovet var klart började vi iordningställa tomten och vägen dit upp samt 

planera för byggnationen. Grunden måste ju vara klar när väggarna skulle komma i augusti 

och även så mycket som möjligt av lilla stugan. När vi gjorde husplaneringen på vårvintern 

visste vi ej exakt hur markförhållandena skulle bli. Nu när all snön var borta och vi måst flytta 

huset i enlighet med byggnadsnämndens anvisningar visade det sig att huvudbyggnaden fick 

en djup grop på ena sidan, som måste bort. Flera stora träd måste fällas och en massa jord 

bortskaktas. Detta gav oss rätt mycket arbete. En skaplig väg måste iordningsställas från den 

riktiga vägen ända fram till byggnaderna. 

Vi fick alltså beställa en hel del jordlass som sedan fick dras upp med skottkärra. En hel 

mängd småträd, grenar och kringliggande jord fick framschaktas som underlag till vägen.  

Tillgängligt vägfyllnadsmaterial fick vi genom Tyresö vägförenings anvisning ocn det gällde 

att få fram lastbilskörningar. En del vägmaterial fick vi genom Haninge åkeri. När lassen kom 

och stjälpte av, orkade en del bilar ej fram utan stjälpte av materialet på Utsiktsvägen. Vi 

kom då i kollision med grannen Rundgren som ställde till ett oherrans bråk om detta 

material. Vattenledningen fram till honom måste även grävas om. En djup grop vid 

tillfarstvägen upp till tomten måste fyllas och resten av vägen upp lagas till med grenar, sten 

och fyllnadsmaterial som skottkärrades upp. Så småningom fick vi då tillfartsvägen upp till 

stugorna någorlunda Jämn, så att man kunde gå där obehindrat när allt byggnadsmaterial 

skulle bäras upp. 
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Grunden till lilla stugan gjordes med runda plintar men som markförhållandena här var 

mycket ojämna blev en del plintar nära 2 m långa - med motsvarande grävningar och röjning. 

Själva avvägningen och utsättningen var här rätt så knepig men vi klarade av det i juni, trots 

att det var mycket flugor och varmt . Tommy och jag plus Charlie jobbade frenetiskt. Agneta 

sopade berget och så fick vi snart lilla grunden klar. Då allting här skulle kapas till och exakt 

mätas till rätta dimensiner blev det rätt mycket plock. Syllar, golvbjälkar, väggstolpar och 

hammarband uppsattes, exakta uttag för fönster och dörrar inpassades. Fönster och dörrar 

inköptes och transporterades på duetten (vår gamla bil) från Bollmora. 

Gunnar Eriksson, den enda kvarvarande tillgängliga byggnadssnickaren som fanns i Ällmora, 

hjälpte till med takstolarna och i slutet av juni var så stommen klar för den lilla stugan. 

Grunden till stora huset, cirka 7,5 x 9,5 blev ett omfattande arbete. Först måste vi ha hela 

ytan helt frilagd. All jord bortsopad. Djupa sprickor skulle skrapas och här var det Agneta 

som fick finputsa. Sen skulle vi exakt mäta och beräkna grundmuren. Den skulle bli cirka 190 

cm på nedsidan och cirka 30 cm på översidan men mycket varierande. Som material skulle vi 

ha porösa lättbetongstenar 30 X 15 X 15cm. 

En grundplatta av betong skulle först avvägas och gjutas och på denna skulle sedan 

hålstenen läggas. Det måste ske trappstegsvis och man måste noggrant beräkna hur det hela 

skulle bli. Då just grundbyggandet och ihopmonteringen av väggarna var det svåraste arbetet 

hade jag vid planeringen beräknat att för dessa arbeten måste vi ha fackhjälp, så som jag 

haft vid tillbyggnaden av det gamla huset 1962, där jag haft Holger Norberg från Ällmora. 

Han hade gjort grunden, hjälpt till att resa väggstolparna och att lyfta upp och exakt placera 

takstolarna. 

När jag på våren började kontakta hjälpare, ville Holger Norberg ej alls ställa upp, han hade 

hjärtfel och orkade ej längre. Gunnar Eriksson lovade att åtminstone hjälpa mig med 

grunden mer ovisst om det övriga. Nå, han hjälpte till några timmar att snickra takstolarna 

till lilla stugan men meddelade först att han ej förrän i början av juli kunde bli ledig för 

grundsättningen för stora huset. När så tiden var inne kom han upp och sade ett han måste 

hjälpa en måg med husmurning men sade: ”det här är så enkelt så det kan du själv klara” och 

visade på ett ungefär hur jag skulle gå tillväga. 

Jag fick alltså genast göra en detaljskiss för att exakt placera hörnstolpar och preliminärt 

placera antalet betongstenar i grunden. Sen räknade jag ut att det skulle behövas cirka 256 

st. Agneta hade en granne, Bosse Malmekrans, i Tungelsta som var yrkessnickare hos 

Enskilda Banken och han kom ut några helger och gjorde noggrann utsättning samt 

tillkapning av gjutformar för bottengrunden. Armeringsjärn skulle noga tillpassas och iläggas. 

Ett stort lass virke kom och vi jobbade frenetiskt. Tommy fick upp en betongblandare samt 

ett besindrivet elektriskt aggregat och på så sätt kunde elsåg användas. Efter några veckor 

var grundplattan klar.  
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Sedan skulle all betonghålsten uppforslas, cement och sand kärras upp och grundmurningen 

börjas. Nu gällde det att noga beräkna rätt placering av stenarna och den vidare murningen. 

Nu blev det Tommy och jag som fick utföra murningsarbetet och beräkningen nu då vi ej fick 

någon annan hjälp. Ingen av oss hade någon erfarenhet av grundmurning så vi fick vara 

mycket försiktiga att ej göra några fel. Då Tommy arbetade på sitt jobb och i sin affär hela 

tiden, blev det endast på kvällarna och under helgerna som vi kunde arbeta (halva 

lördagarna). Det blev ett hektiskt arbete.  

Cementmurbuket skulle tillblandas varje gång, stenarna uppmuras och utläggas och rätt höjd 

avvägas. Tommy hade lånat ett avvägningsinstrument från Haninge kommun och vi murade, 

”syftade” och arbetade till långt in på mörka natten då vi fick jobba med ficklampor (vi hade 

nu ej kvar elagregatet). Det gällde ju att ha grunden helt klar med bärlina till den 15 augusti. 

För den rätta höjdavvägningen måste man även beräkna murningen mellan stenarna .  

Då det ibland regnade och ibland var starkt solsken måste grunden skyddas eller vattnas så 

murningen ej skadades. Sen skulle murstenarna ofta sågas och tillkapas, luckor för ventiler 

tas upp, balk för dörröppning uppläggas och så, när muren kom upp i rätt höjd, avvägning 

med ”påslag” göra så att grunden kom i exakt avvägd höjd med exakta mått för de 

kommande väggelementen. En stor extra bärlina, långa plankor på högkant, fick uppallas på 

plintar. Muren blev klar just dagarna före husleveransen. 

I de omständliga byggnadslovshandlingarna stod även att en del besiktningar skulle ske 

successivt. Vi anmälde under grundläggningens gång och fick meddelande att ”det var bara 

att fortsätta”. När grunden var nästan färdig kom Ingenjör Holmen ut och gjorde noggranna 

mätningar både på stora grunden och lilla stugan och sa att det var bra - exakt. ”Nu hade ni 

tur, för nu har vi på byggnadsnämnden tagit paus ett tag och infört helt byggnadsstopp 

tillsvidare”. 

Nu behövde vi ej anmäla förrän hela bygget var färdigt och det kändes skönt. I bygglovet 

fordrades även Hälsovårdsnämndens godkännande av avloppssystem. Jag besökte 

hälsovårdsnämnden, insände noggann ritning ooh angav att vi skulle ha slamrenare med 

resorptionssystem och fick så tillstånd, gällande 2 år med en mängd detaljföreskrifter och ha 

vi så att nästa år gräva upp lämplig ränna och sätta ut slamrenare . 

Den 15 augusti skulle så leveransen av det monteringsfärdiga materialet ske. Vi hade blivit 

förvarnade av Boro att vi måste ha avlastningstruck så att avlastningen skulle kunna ske 

inom två timmar, annars måste vi betala straffavgift per timme.  Då vi beräknade att ha en 

stor styrka gubbar för avlastningen och frambärningen ansåg alla att vi nog kunde klara 

avlastningen själva. Tommy hade fått en hel del av sina arbetskamrater, grannar och en del 

grannar från Tyresö att ställa upp så på morgonen voro alla mangrannt samlade. Så kom då 

släpet, tidigt.  

Det var c:a 25 meter dubbelsläp, vikt cirka 24 ton, chauffören åkte upp utefter Utsiktsvägen 

men konstaterade att endast den ena delen av bilen kunde åka upp så han lastade av en del 
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men måste sedan även åka ned med den andra delen av släpet och ställa upp hela släpet vid 

uppfarten till Utsiktsvägen på Ällmoravägen för avlastning. Chauffören sa att om vi själva 

skulle lasta av skulle det ta hela dagen och det bleve dryga böter och då skulle endast 

avlastningen vara klar. Sen skulle vi måsta ta upp förpackningarna och bära upp allt material 

för Utsiktsvägen och upp på berget. Bara takteglet, förpackat i stora tunga balar vägde 4.000 

kg. 

Nu blev vi tvungna att ringa till Haninge Åkeri och beställa en trucklastare som även snabbt 

kom - inom en halvtimme. Avlastningen gick nu snabbt. Några gubbar stod nere vid släpet 

och lyfte av, några voro uppe vid sista backen och trucklastaren for som en skottspole upp 

och ner utefter Utsiktsvägen med de olika paketen. Dessa togs sedan isär vid änden av 

Utsiktsvägen. Jag hade fullt schå med att pricka av allt material från den medsända 

detaljerade listan. En del material lades in i garaget, köksskåp lister och innerdörrar 

staplades upp utefter vägen och en del bars upp fram till arbetsplatsen. 

Väggelementen, med delvis isatta fönsterpartier, sorterades och lades upp i travar framför 

grunden. Det hela gick med glatt humör, trucklastchauffören var fenomenal och inom de 

stipulerade två timmarna var släpet lossat. Sen vidtog detaljprickning och planering av 

placering av allt material. Vi hade tur med vädret, inget regn. Vi hade garderat oss med att 

ha en mängd pressenningar till reds. Lossningsmanskapet undfägnades med i förväg 

ordentligt  iordningsställt smörgåsbord av Mamma och Agneta. 

Bild av manskapets utfodring 

Uppmonteringen skulle ske på helgen den 24-25 augusti och där hade Tommy trummat ihop 

sin fader Evert Sundberg och svåger Lasse Ekdal, som skulle stå som teknisk bas för 

monteringen. Dessutom en del grannar och Charlie. Redan på fredagskvällen gick de ut till 

grunden och lade ut de långa golvbjälkarna (där tyngder måste läggas på så att de lågo raka 

på den långa spännvidden). Genast på morgonen satte vi igång, exakt utsättning av 

grundsyllarna, fixering av golvbjälkarna och uppsortering av väggelementen. Dessa måste 

inpassas exakt enligt ritningarna. Jag sprang före och markerade på syllen var varje 

element skulle stå.  

Det var olika bredder, de flesta var 120 cm, några var 129 cm och två element, som stodo 

mitt emot varandra, skulle avkapas exakt med 30 cm till 90 cm. Då huset ju skulle bli 30 cm 

mindre än medlevererat material måste en kaplista uppgöras för avkapning av 30 cm på en 

massa olika byggmaterial. Allt material var exakt kapat i förväg för standardhuset och skulle 

sorteras i skilda högar och det blev kapning av 12 olika materialsorter. Resningen av 

elementen och insättning av fönster och dörrar var synnerligen kinkig och det var viktigt att 

få allt ”i lod” och ”rät vinkel”. 

När väggarna var resta skulle hammarband läggas på och därpå skulle de stora takstolarna 

lyftas upp liksom fyra jättetunga trekantiga väggelement på bägge kortsidorna. Sedan skulle 



11 
 

det hela sammanbindas så att taknocken och väggsammanbindningen blev rak och exakt. Vi 

jobbade hela denna dag och fortsatte så på  söndagen. Även då började vi kl 6 och då lade vi 

ut undertakskivorna som voro gjorda av extra tjocka hårda masonitskivor. På dessa spikades 

sedan kraftig tegelläkt. Då hela undertakt ej blev helt färdigt måste vi lägga ut pressenningar 

mot eventuellt regn. 

lnomhus spikade vi på trossbottenskivor, lade ut färdiga mineralullsskivor och började lägga 

ut undergolvet, tjocka stora spånplattskivor som skulle läggas ut exakt. Vi fick nu göra ett 

uppehåll till nästa helg  men under veckan kom häftiga regn och kraftigblåst och 

pressenningarna blåste upp. Tommy som endast kom ut vissa kvällar fick rycka in så vi fick 

taken ordentligt täckta igen. 

Nästa helg fortsatte vi så och fick hela undertaket helt klart med stora vindskivor och 

sidobräder uppsatta och satte så igång med att lägga ut tegelpannorna. Det hade varit rätt 

jobbigt att kärra upp alla pannorna, 4.000 kg och sen skulle dessa upp på taket. I ena änden 

på en lång stång snickrades en klyka och i denna sattes en tegelpanna och hyvades upp till 

en man på taket som tog emot denna och en annan lade ut pannan exakt. Det gickt snabbt 

och effektivt, och sålunda fick vi hela taket lagt till kvällen. 

Vi jobbade i olika lag, ett lag gjorde takläggningen, ett lag kärrade upp teglet i skottkärra och 

några jobbade inomhus med att lägga in golvet.  Hela golvet blev också lagt. Även här måste 

vederbörlig avkapning av vissa plattor med 30 cm göras, sedan vissa golvbjälkar hopflyttats 

30 cm. Vi hade alltså fått stommen klar på några veckor tack vare välvillig hjälp men hade nu 

en mängd arbete kvar att klara själva. Innertaket skulle spikas med spåntade smala bräder 

och tillkapas i exakta längder att passa mot takstolarna med isolerande byggplast inspänd 

under. Här måste man stå på en brädställning och spika rakt uppåt och det var mycket 

jobbigt. Det var en försvarlig hög med bräder som skulle sorteras i lämpliga längder, exakt 

tillkapas och rättvändas, cirka 900 löpmeter. 

Tommy och jag började att spika innertaket, men då han endast kom ut en a två gånger i 

veckan fortsatte Annchen och jag att spika upp bräderna. Här fick man spika med vriden 

hand och detta var rätt ansträngande. Jag hade visserligen gjort samma sak 1964 men var ju 

då 14 år yngre. Efter någon månads spikning fick jag hårda knutar inne i handflatan en typisk 

åkomma som äldre får när man med vriden hand håller hårt om hammaren. Min bror Evert 

och svåger Gideon fick på sin tid samma sak och även den gamla byggnadsmannen Gunnar 

Eriksson i Ällmora visade att han hade en helt deformerad hand. Jag  fick alltså försöka spara 

med spikningen och ägna mig åt att hålla upp bräderna, sortera och kapa till. Innertaket tog 

alltså omåttlig tid och blev aldrig fullt klart vid säsongslutet i november. 

Vi kunde dock lägga ut alla mineralullsmattorna mellan takbjälkarna och lägga upp ett 

provisoriskt brädgolv däruppe och få inpassad en vindslucka. Samtidigt fortsatte vi så med 

lilla stugan. Denna skulle ju helt byggas av oss själva i lösvirke, kontant inköpt, med rätta 

dimensioner och så billigt som möjligt så att krediten skulle räcka. När leveransen av stora 
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huset från Boro var gjord kom en avräkning och sedan vi meddelat att huset var rest, 

meddelande om utbetalning av resten av krediten sedan husleveransen avdragits. Vi visste 

nu vilka medel vi hade att röra oss med. 

Till stora huset fortsatte vi med att sätta upp foder kring fönstren och skarvlister för varje 

byggelement. Jag snickrade en provisorisk byggplatå med trappa vid huvudingången som var 

2 m hög, här skulle senare bli en stabil trappa. Agneta målade fönster och dörrar. Grunden 

skulle slammas och tätas med specialcement men då började det genast regna så det måste 

vi göra om. Ett annat krux var källaren där det gällde att få helt tätt så att vatten ej rann in. 

Vi måste gräva bort en massa jord för att få frånfall för vattnet från källaringången och där 

fick Tommy och Charlie jobba, gräva och hacka.  

Höstdagarna gick. Till lilla huset hade vi anskaffat 6 fönster med karmar och ingångsdörr till 

hyggligt pris. Takbräder tillkapades och lades på, undertakpapp påklistrades ocn asfaboards 

tillkapades och påspikades på lilla stugan. Väggpanelen, liggande fjällpanel, hann vi även 

börja spika men så kom hösten med kyla och snö med en gång och då blev det ej mer arbete. 

För elanläggningen hade Agneta kontakt med en bekant i Tungelsta som kom ut och gjorde 

upp en plan. Alla elledningar skulle gå i rör i väggarna, där hål redan fanns angivna och 

detaljerad anvisning markerats på monteringsritningarna. Han gjorde anmälan till 

elleverantören ”Vattenfall” for uppmontering av mätare nere vid vägen och kom så ut och 

satte upp elledningsrör i taket (innan vi spikat färdigt innertaket) och eldosor och uttag i 

väggarna. Detaljritningen skulle han göra när innerväggarna voro klara. 

Jag hann rita upp och planlägga placeringen av innerväggarna och tillkapa alla 

monteringslister. Men vi kunde ej börja resa väggar förrän innertaket var helt klart. Vi måste 

alltså vänta med uppsättningen av innerväggana till våren och då först kunde eldragningen 

ske. Vi måste också dra en lång utomhuskabel ned från vägen fram till husknuten. 

Elanläggningen skulle bli en rätt dyr post. Bara anslutning, avgiften  till ”Vattenfall” gick på 

3.400 kr. Därtill alla element och dragningar till köket. Installatören angav ett det skulle gå på 

cirka 8.000 – 10.000 kr. 

I november fick  vi så helt avbryta arbetena på bygget men hade i alla fall fått rätt mycket 

gjort och kunde vara belåtna med att vi kommit igång så bra. Samma månad hade Tyresö 

villaägareförening sammanträde med representanter för byggnadsnämnden, där ordförande 

Falk och ingenjör Holmen (samma personer som jag haft kontakt med vid utverkande av mitt 

byggnadstilltånd) redogjorde för det nya byggnadsstoppet som kommunen utfärdat i 

avvaktan på en ny byggnadsplan. Det var nu helt stopp för nya bygglov, ej heller dispenser 

gavs. Man skulle utarbeta nya byggnadsbestämmelser och först efter 1 juli 1979 kunde de 

nya träda i kraft. Det gällde främst avloppsfrågorna. 

Grundvattenförhållandena på halvön hade utretts och nuvarande tillgångar ansågs räcka 

men ej för mer bebyggelse. Däremot var avloppsfrågan mycket svår på grund av 

markförhållandena. Olika system med regionala reningsverk,”resorptionsbäddar” etc. 
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diskuterades. Vi hade ju redan fått vårt tillstånd för avloppsledning så det gällde att genast 

nästa år snabbt få anläggningen klar. Vi hade även kvar att under nästa år få 

vattenledningarna indragna och ansutna. 

Denna vår, sommar och höst hade det mesta av min tid gått till nybygget.  Jag  hade ju även 

haft trädgårdsanläggningen att sköta. På våren hade jag dragit upp en mängd tomatplantor 

men annars mest sått trädgårdsprodukterna direkt på olika land. Likaså blomsterfrön. Den 

kalla sommaren gjorde att plantorna var rätt så försenade. Dock fick jag ut närmare 94 

tomatplantor och det gav ju rätt mycket arbete att rensa. Jag hade också nya 

trädgårdsprodukter som palsternackor, kålrabbis och blomkål men även de gamla 

traditionella jordgubbarna (som gav god skörd), hallon (sämre) samt gul lök och sallad. 

Trädgårdsarbetet var i drygaste laget och ett annat år får jag nog räkna med att trappa av på 

ambitionerna. Vinrankorna gick rätt bra, det blev väl c:a 8 kg vindruvor som sedan lämnades 

till Agneta för vidare framställning av vårt ”vin de maison” . Det vin hon tidigare gjort, hade 

utfallit väl. 

Efter vederbörlig besiktning av bilen och parkering i garaget så flyttade vi in i början av 

november. Omställningen och första tidens rusch i staden tycktes ha haft en besvärlig 

inverkan på Annchen. Den 25 november fick hon en kollaps. Hon föll ihop över bordet och vi 

fick åka in till Södersjukhuset med ambulans. Där konstaterades det att det var s.k. 

hjärtflimmer men att hon kunde åka hem och en hel del prover skulle tas. Dock skulle 

provtagningen utföras under en lång period framåt, vissa prov skulle tas först fram i slutet av 

januari. Hon fick så ringa till Professor Porjé, som hon tidigare besökt, och fick tid i början av 

december. Han förklarade att det var ett s.k. hjärtblock och hon fick extra starka mediciner 

och vidare prover skulle tas. Eventuellt skulle hon tas in på Södersjukhuset i början av 

december för ytterligare prover. Det var nu alltså bara att medicinera och vila. 

Vi hade planerat att vara på Tyresö över julen som vanligt. Men då det nu blev en extra kall 

och snörik december och Annchen var rätt så trött beslöt vi att fira julen i stan. Jag fick alltså 

åka ut och hämta hem en del av utforslade julklappar och julmat, snabbt täcka över 

vinrankor, gräva om land och ta upp det som fanns kvar på landen. Vi hann ej få upp 

purjolöken i ett nytt drivbänksland och en del av palsternackorna men de kunde nog stå kvar 

under snön. Jag fick även jobba hårt med att tömma slamreningstrumman som börjat frysa. 

Vattenledningen upp till huset skulle avtappas och allt detta fick ske när det redan börjat bli 

rätt så kallt. Denna julhelg gick temperaturen ned till minus 20 grader. 

När jag på nyåret kom ut visade det sig att det ej kom något vatten ur cisternen och 

temperaturen i vattenledningsrummet var endast  5 plusgrader . Då det varit driftsstopp på 

elanslutningen hade tydligen temperaturen gått ned och en del av tilloppsledningen frusit. 

Jag ringde till vår rörmockare och vi kom överens om att vänta till våren. Den allmänna, 

gemensamma pumpen hade helt frusit sönder, första gången på 20 år, så där måste vi nog 

byta hela pumpen. Vid pumpföreningens årsmöte på hösten avgick jag från posten som 
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kassaförvaltare och Harry Stjernberg övertog jobbet. Jag behövde nu ej längre hålla reda på 

räkenskaperna och sända ut räkningar. 

Vi firade Julen i lugn och ro. Annchen jobbade mycket med att göra julklappar till alla 

barnbarnen, och besöken på Åhlens och andra varuhus före jul hade nog tagit på hennes 

krafter. Hon fick därför hålla sig helt i stillhet över julen och avvakta Porjés utlåtande på 

nyåret. För min del gav en grundlig genomgång på läkarstationen i Björkhagen goda 

testresultat och Dr Wallin var belåten med mig. Jag kunde gott fortsätta med min 

skidlöpning men hålla igen på jordkörning och grävning. Då vintern kom tidigt började jag 

genast åka skidor. Visserligen blev det ett avbrott i början av december för en förkylning, 

dock endast en vecka, så jag hade god kondition. Totala antalet skiddagar detta år från 1 

januari till den sista december blev 112 Vilket var ett rekord för min del. Ja, så avslutades 

”rekordåret 1978” som blev ett händelserikt år dels att den chanstagning  jag gjort med det 

nya bygget hade gått så väl i lås dels att jag orkat hinna med allt . Det andra ”rekordåret 

1928”, femtio år tidigare hade ju även varit mycket händelserikt. Avslutningen av mina 

svenska studier och resan till U S A. 

1979 

Annchen tillfrisknade snabbt efter höstens hjärtattack och med regelbundna små 

promenader och sporadiska läkarbesök kom krafterna åter. Det blev en mycket kall vinter 

med mycket snö. Jag fortsatte mina dagliga skidturer och varierade nu med olika skidor 

alltefter som skidföret var. Jag hade dels mina gamla teakskidor, outslitliga, dels ett par 

sedan 1938, nu 40 år gamla. Jag hade skaffat mig ett splitternytt par ytterst lätta och smala 

plastskidor, som måste specialvallas. Det var mycket snabba och i en backe ”gick jag på 

öronen” och slog i knäet och blev rädd att den gamla knäskadan skulle gå upp. Dock, efter 

några dagars vila, kunde jag fortsätta och fick sålunda mycket nöje ut av min skidåkning, 

särskilt mot slutet då jag ju fått upp konditonen och kunde göra långa härliga skidturer. Jag 

åkte daglien, ännu en bit in i april. På slutet åkte jag på baksidorna av berget i Tyresö och  

noterade för denna säsong nytt rekord, 110 gånger. 

Jag hade under vintern tagit kontakt med strokirkska släktföreningens styrelse för att få fart 

på beslutet om släktens arkiv (som förvarades på min brors gård, Värsta) om översändande 

till Riksarkivet. Redan på våren, 1974, då min bror ännu levde beslöts att arkivet skulle 

överföras till Riksarkivet. Arkivet som börjat att hopsamlas av Elias i slutet av 1700-talet, 

hade därefter fortsatts att samlas med Jeppes handlingar och knut Viktors handlingar och 

fick sin slutliga hopsamling under min fars tidigare år 1870 - 80-talet och hade därvid 

nedpackats i lådor och förvarats på vår vind i Härnösand. 

Evert och jag tog kontakt med Riksarkivet och de ställde sig välvilliga. Jag hade en bekant, 

Nils Rosqvist, gift med en klasskamrat till Agneta, som var tjänsteman på Riksarkivet och höll 

genom honom regelbundet kontakt med verket. 
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Evert dog på hösten 1974 men hann aldrig fullfölja överförandet av arkivet och därefter blev 

inget åtgjort.  Jag talade med Gudrun flera gånger, hon sade bara ”arkivet får gärna ligga 

kvar här så länge, det brådskar inte”. Men nu hade ju föreningen på sitt årsmöte 1978 

formellt beslutat att arkivet skulle överföras och Gudrun hade på mötet sagt att hon inget 

hade att invända, vilket även antecknats i protokollet. Hon hade dock en gång i telefon till 

mig sagt att en juristbekant till henne sagt att arkivet var hennes och att hon kunde göra vad 

hon ville med det och hon framhöll att hon hört att man kunde få pengar för det. Jag tog det 

dock endast som ett hugskott och invände genast att det ju var min far, farfar och farfarsfar 

som samlat ihop det, att Evert och jag aldrig arvsskiftat det och att Evert endast förvarat det 

och att det ju var med grundval av detta arkiv som vi bildat släktföreningen. 

Jag fortsatte kontakterna med Riksarkivet, chefen för familjearkivsavdelningen, Docent 

Ingmar Carlsson, och han var nu synnerligen intresserad av arkivet skulle räddas då där fanns 

kompletta affärs- och bokföringshandlingar för släktens gamla bruk Ölsboda, Degernäs och 

Laxå särskilt som det ur ekonomisk-historisk forskningssynpunkt var ont om sådant material 

som bevarats. 

Vid telefonsamtalen med Gudrun sade hon ibland att hon ville bli av med arkivet, andra 

gånger att det gärna fick ligga kvar. Vi skulle även enligt släktföreningens beslut fullfölja 

utskriften av den nya släktboken. Den gamla som skrivits av min fars kusin Oscar Fredrik 

Strokirk, och färdigställts omkring 1920, behövde kompletteras nu med alla som fötts efter 

1920 - cirka 50 nya strokirkar. 

Evert och Annchen hade börjat och Annchen hade renskrivit en hel del som forslats ut till 

Värsta. När vi nu skulle samla ihop materialet kunde Gudrun ej finna det. Hon vidhöll att det 

ej fanns så vi var beredda att börja om från början. Jag var ute flera gånger på Värsta och fick 

en del släktpapper men ej dessa handlingar och vi fortsatte att diskutera släktarkivet. Så 

småningom fann Gudrun de rätta koncepten till den nya släktboken och vi kunde planera 

den fortsatta utskriften. 

Släktföreningens styrelse hade så sammanträde hemma hos oss där vi dels diskuterade den 

nya utgåvan av släktboken dels släktarkivet. Släktboken skulle omskrivas så att det blev en 

viss förkortning. Alla uppgifter och utvikningar om andra släkter skulle bort. En begränsning 

av uppgifterna om varje medlem skulle göras vilket tarvade en kraftig omskrivning. 

Dessutom skulle vi införskaffa uppgifter om släkten under de senaste 60 åren 1920 - 1979. 

Formellt beslutades om formerna för släktarkivets överförande till Riksarkivet och att detta 

skulle ske snarast samt att vi skulle besöka Värsta för att gemensamt bedöma arkivet.  

Vid besöket på Värsta i början av april med hela styrelsen diskuterades hur arkivet skulle 

överföras, vilket skulle ske under de närmaste veckorna. Sedan ändrade sig Gudrun. Hon 

ville ha kvar arkivet för att  ”gå igenom det om det där fanns handlingar som ej borde 

komma till Riksarkivet” och överförandet försköts sedan över hela sommaren. På hösten 
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fortsatte sedan segslitna förhandlingar. Gudrun lät sig så småningom övertalas men först i 

början på nästa år blev det klart. 

Vid bearbetningen av den strokirkska släktboken fick vi även kontakt med ättlingar i den von 

strokirchska släktgrenen, som även den härstammar från Lübeck. Då fann jag att en av dem, 

Jägmästare Carl von Strokirch, vid besök i Lübeck på 1920-taltet fått fram uppgifter om att 

släkten ursprungligen hetat Strokerken och bott i Mecklenburg redan under 1300-talet samt 

att det fanns två byar i Mecklenburg, cirka 20 km från Lübeck med namnet Strohkirchen. Jag 

skrev till Lübecks stadsarkiv och fick namnuppgifter om de första Strokerken som i mitten av 

1300-talet flyttat in i Lübeck ävensom uppgift om att en son till den  tidigast omnämde Johan 

Strokerken, Heyne Strokerken, följt med Konung Albrecht av Mecklenburg när han var 

konung i Sverige vid mitten av 1300-talet. 

Vi kom även i kontakt med Strokirksättlingar i U S A och en av dem, Margot S. dotter till 

Edvard William S. besökte oss i Tyresö. Vi sökte samla in så kompletta uppgifter till 

släktboken som möjligt och Annchen arbetade hela vintern på boken. Jag höll på och skrev 

på mina memoarer, gick igenom gamla brev från 1920-talet som jag samlat och hann färdigt 

fram till 1978. 

I april flyttade vi ut igen till Tyresö. Vi fortsatte nu med färdigbyggandet. Innerväggar sattes 

upp, köksspis, kyl och frys sattes in, elinstallationen blev färdig. Elledning framdrogs från 

vägen och nedgrävdes. I lillstugan sattes takreglar upp, mineralullsplattor i väggar och tak 

fylldes i. Innergolv sågades till och insattes samt innervägger och tak av spånplattor 

uppsattes och fönster och dörrar inpassades noggrannt. Utvändigt påsattes fjällpanel och 

takpanel. Här var det ju inga färdiga material som satts upp utan allt fick tillkapas för hand. 

Tommy jobbade på dagarna med sin fiskaffär så det blev mest på kvällarna och helgerna han 

kunde arbeta på bygget. På höstkanten kontaktade vi Hälsovårdsnämnden för att få 

slamavskiljare och avloppsledning godkända och fick det hela klart strax innan vintern kom. 

Trädgårdsarbetet blev denna sommar rätt jobbigt. Sommaren var kall, men till en början 

torr. Det växte mest ogräs. Harar och rådjur började att avbeta det ena växtslaget efter det 

andra - produkter som de ej förr brytt sig om som jordgubbarna gick åt – mangold, morötter 

ja t.o.m. tomater åts upp. Utbytet blev därför huvudsakligen vindruvor, som klarade sig samt 

gul lök och purjolök. Det var rätt joboigt att sitta och rensa ogräs, så ett annat år får jag väl 

minska ned på jordbruket. Jag fick dock c:a 10 kg vindruvor, som Agneta senare som vanligt 

gjorde gott vin av. 

l slutet av juni gjorde vi en biltur med Annchen och Christer Jäderlunds stora buss ned tilll 

Nässjö för att fira Annchens brorson, Bo Westlings, 50-årsdag. Det var en trevlig färd med 

stor fest och dans på lövad loge.  

Senare delen av juni var mycket torr och en dag när vi kom hem från en biltur in till stan 

kände vi brandrök från slänten och fann att det brann på en berghylla nedanför lekstugan. 

Det visade sig att några småpojkar hade gjort upp eld, lämnat denna och elden hade spritt 
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sig i marken och till de kringstående träden. Som tur var blåste det ej och vi kunde dra fram 

en vattenslang och lyckades släcka elden, men för säkerhets skull tillkallade vi brandkåren. 

Trots den kyliga sommaren blev det dock rätt bra med badandet. I Ällmoraviken var vi dock 

nere endast några gånger, det blev för kallt där senare. Mamma var även med och doppade 

sig några gånger. Däremot blev det nästan dagligen en tur för mig ner till Trollsjön där det 

var rätt så varmt så att jag kunde bada från början av juni till mitten av augusti. Barnbarnen 

Henrik, Lill-Annchen, Ulrika och Linnéa visade sig vara bra simmare så jag fick ofta sällskap.  

Annars var det i regel Agneta som var ”badvakt” åt mig. 

 

Barnbarnen var bra på att hoppa säck också. Ulrika, Henrik, nån okänd och Lill-Annchen 

hoppar. Roland Magnusson, Ulf och Bosse Snellman är domare på midsommarafton. 

 

Kämpaglada döttrar m.fl. i potatislöpningen. Agneta, okänd, Mia Brun, Toppi, Ulla Snellman 

och okänd.  
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Men bästa kämpen av alla var Annchen denna sommar. 

I maj hade 1904 års män en gemensam 75 års fest som hölls i flottans mäss på 

Skeppsholmen, en mycket lyckad tillställning med damer och dans och vacker miljö. På 

hösten skulle 1904 års män göra en gemensam resa med Ålandsfärjan Prinsessan till 

Mariehamn med övernattning. Jag hade anmält mig och inbetalt biljetten men hade strax 

före resan fått en halsinfektion med feber och heshet. Jag beslöt mig dock för att resa med 

då jag trodde att båtresan skulle vara uppfriskande. Dock var jag mycket hes och rätt skraltig 

så att även om resan var intressant var den dock påfrestande. Jag kunde knappast tala på 

hela tiden men besöket i Mariehamn var intressant. 

Detta år fyllde jag 75 år och Annchen blev 70 år till julen, så det skulle väl firas på något sätt. 

Då vi hört att en del grannar skulle uppvakta oss beslöt vi ett ha en kvällsfest där ”alla som 

ville komma var välkomna”. Alltså ingen särskild inbjudan. Ingen av våra andra släktingar 

voro i stan. Sven Dahlman var på västkusten. Barn och barnbarn däremot skulle komma, 

utom Carl Gustaf som skulle åka på semester till Norrland. Agneta hjälpte Annchen att göra 

iordning råvarorna till ”gående bord” för en eventuell större invasion. Tidigt på morgonen 

den 12-e juli kom så en del av grannarna med fruar på uppvaktning med gentil present.  

Under dagen ringde Sven, Oscar-Ivar Hamberg och Gudrun. En hel del brev och telegram 

kom. På kvällen kom så ett 20-tal grannar. Bo Westling med fru Siv kom bilande upp från 

Nässjö, vilket vi särskilt satte värde på. Agneta hade skrivit en lång bordsvisa - hyllning till 

mig - och under kvällens gång blev det mycket sång, tal av Gerhard Holmberg och Roland 

Magnusson och en glad lyckad fest med skålning i hemmagjord  ”Ällmora champange” 

småflickorna uppträdde och sjöng. 

Hösten var rätt vacker. Vi avslutade arbetena på bygget, stora och lilla stugan, och planerade 

för ombyggnad av den gamla verandan. Vi fick fram ett stort lass bräder, som lastades in i 

garaget. Bilen besiktigades och avregistrerades i oktober och så flyttade vi sen till stan. Vi 

hade nu haft bilen sen 1955. Den hade alltså gått i 25 år, cirka 12.000 mil och var i gott skick, 



19 
 

en gammal ”pensionärskärra”. Jag reste dock ut och in till landet 3-4 dagar i veckan och hann 

då med att vara hemma i stan på kvällarna. På så sätt hann jag med en hel del 

trädgårdsarbeten, vedhuggning, småbyggnadsarbeten på bygget och fick en lagom motion. 

Omkring den 25 november, när jag var ute på landet fick Annchen en hjärtattack, liknande 

den hon fått förra året , samma tid. Anna-Lisa kom och vid telefon till Södersjukhuset tyckte 

de att hon skulle åka in. EKG och hjärtröntgen tog lång tid. Hon fick ligga och vänta i flera 

timmar men proven voro ej alarmerande så hon fick åka hem på kvällen och fortsätta med 

den sedvanliga medicineringen. Hon fick även tid till sin ordinarie hjärtläkare, Porjé. Hon 

hade dock vid stadsvistelsen fått något virus i sig och blivit kall vid väntan på sjukhuset så att 

inom några dagar fick hon en halsinfektion med feber. Tillkallad jourhavande läkare gav 

medicin, ”antibiotica”och nu tog det några aveckor innan hon kom till sig. Så småningom fick 

hon besöka prof. Porjé men han ansåg att proven var bra och inget allvarligt tillstött. 

Så småningom återkom dock krafterna. Vi beslöt alltså att ej heller denna jul åka ut till 

Tyresö, då det skulle ha varit för jobbigt . Jag åkte ut dagarna före jul, då det börjat bli rätt 

kallt, tappade ur vattnet ur vattenledningssystemet. Förra vintern hade jag ej täckt rosorna 

ordentligt så en del frös men nu täckte jag över ordentligt med granris på klätterrosorna och 

band pappskivor över. Vinrankorna blevo regelrätt täckta med först vass, så tallris och sist 

mineralullsmattor, så att de skulle klara sig över vintern. 

Vi firade en lugn julafton, för oss själva. På juldagen, Annchens 70-årsdag, kom Wenngrens 

och Magnussons på uppvaktning på morgonen. På kvällen kom Agneta och Tommy med 

barn, Carl-Gustaf och Kerstin och hennes mamma och lille Mikael och vi hade en stilla 

födelsedagsmiddag.  

Det kom en del snö i början av december, så jag kunde starta skidsäsongen men sen blev det 

tö och barmark. Jag åke ut någon enstaka gång till Tyresö för att se till pumpsystemet och 

hugga ved men trivdes ej med den kalla luften och det nedkylda huset – jag hade nu ej 

någon värme på- och fann ett jag numera var mer känslig för kyla än förr. 

Hambergska fonden forts. 

Den s.k. ”Hambergska Fonden” hade bildats av arvsmedel efter min mormors syster från 

1893. Den hade förvaltats för släkten först av av min morbror Hans Hamberg, sedan min 

kusin Oskar-Ivar , min broder Evert och efter hans död 1974 av mig. Hösten 1977 hade vi 

beslutat att genomföra ett delskifte. I stället för att sälja fondens aktier, Graningeverken ab, 

och därvid betala kraftiga arvsskatter och aktievinstskatter hade vi gjort en uppdelning av 

själva aktierna på de olika arvtagarna. Genom en aktievärdering av kr 700 per aktie 

(länsstyrelsens officiella notering det året) blev det totala värdet c:a 90.000 uppdelat på 18 

arvingar. Beloppet per arvinge kom således att ligga under arvsskattevärdena. 

Vi hade nu cirka 10.000kr kontant kvar som reserv för eventella skatter och sedan dessa i 

huvudsak betalts kunde vi nu i slutet av 1979 göra en slutskiftning. Efter en del uträkningar, 
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kontakter  med Handelsbanken och konferenser med Sven Dahlman expedierade jag sålunda 

beloppen till de nu kvarvarande 17 arvingarna. Det intressanta med denna arvsfond, 

placerad i aktier, var att medlen hela tiden varit placerade i Graningeverken. Ursprungligen, 

1913, var värdet på fonden 10.000 kr Under kriget steg värdena och en enda aktie inköptes 

på toppkonjunkturen 1920 i Graningeverken för 20.000 kr. 

Efter kriget föll dock värdet men fortsatte så att stiga under årtiondena. Graningeverken var 

ett skickligt skött företag av den kända trävarusläkten Versteeg. Bolaget har haft tur som lagt 

ned mycket pengar i sin vattenkraft och fått en växande elproduktion samtidigt som de varit 

mycket försiktiga i massautbyggnaden. När så på senaste år oljekrisen kom blev 

Graningeverkens aktier särskilt efterfrågade samtidigt som många andra skogsbolags aktier 

föll. Aktien som ej nomineras på den vanliga Fondbörsen utan på en s.k. C-lista hade nu vid 

slutet av år 1979 stigit till den fantastiska siffran av 4.350 att jämföras med det av 

Länsstyrelsen fastställda värdet 700kr år 1977. 

 Detta betyder att de arvsmedel vi nu överfört på arvingarna i dagens värde övergår 500.000 

kr (dock att märka att vid en eventuell försäljning av aktier vederbörande arvinge får betala 

mycket stora aktievinstskatter, beroende på den mycket oförmånliga aktievinstskatten för 

aktier ej noterade på fondbörsen). 

1980 

Annchen fortsatte att bearbeta och skriva ut den nya utgåvan av Strokirkska släktboken. 

Efter fortsatta förhandlingar med Gudrun blev det äntligen klart att vi kunde hämta 

släktarkivet och överföra det till Riksarkivet. I februari hämtade så Tommy Sundberg och jag 

hela samlingen i en skåpbil och överlämnade så arkivet högtidligen till Riksarkivets 

representant Docent Ingmar Carlsson. 

Hela samlingen, som jag dessförinnan sorterat i Värsta källare, omfattade gedigna 

bokföringsböcker. Det var 43 st för släktens bruk, Ölsboda, Degernäs m.fl i gott skick från 

1750 och 3 st fram till 1880. Dessutom fanns där brev och handlingar från 1700- och 1800 –

talen sorterade i 45 st kartonger  med cirka 100 brev i varje, alltså över 4.000 st. På 

Riksarkivet fick samlingen en förmnämlig placering i ett hörn med praktiska hyllor och 

forskningsbord i Familjearkivsvåningen. 

Det bestämdes nu att arkivet skulle gås igenom av Riksarkivets experter, då det visat sig att 

breven hade blivit föremål för systematisk genomletning och bortsortering av brev med 

intressanta filatelistämplar. En del frånsorterade brev med stämplar fanns ännu kvar i 

särskilda mappar och skulle nu åter insorteras i rätt brevföljd. Tyvärr syntes troligen en del 

brev ha gått förlorade. Annchen och jag hade besökt Riksarkivet på en visning och ett mycket 

intressant och givande samarbete började nu med Docent Ingmar Carlsson och 

filateliexperten ing. Almqvist. 
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Denna vinter fortsatte jag min dagliga skidmotion och, oavsett väder och dåliga 

snöförhållanden, avklarade jag så min kvota - 100 dagar- som avslutades den 1 april. Det gav 

mig en god kondition och viss tillfredställelse. Vid besök i Ällmora för att kontrollera pumpen 

och vattnet, kom inget vatten så efter kontakt med rörmokaren skulle vi vänta till 1 april. Då 

konstaterades att vattnet i anslutningen till borrhålet frysit. De extrema växlingarna mellan 

kalla nätter och varma dagar hade orsakat detta men efter upptining kom pumpmaskineriet 

igång. Vi få nu i höst göra nya isoleringar. 

Frågan om möjligheten att dela den gamla tomten i Ällmora, som tidigare sammanlagts 1940 

och 1948 och som nu omfattade ca 14.000 kvm hade länge varit aktuell. Vid tidigare 

förfrågningar och sammanträffande med stadsingenjör Eriksson i Bollmora hade jag fått veta 

att ingen delning skulle beviljas då kommunen nu bestämt att ingen ytterligare delning av 

tomter, även mycket stora, skulle ske då de ej ville ha några ytterligare fritidsstugor. Enligt 

Erikssons uppfattning skulle det markområde jag 1948 tillköpt ligga på mark som ej var 

planlagd och ej fick bebyggas. Det såg alltså mycket mörkt ut och jag skulle stå där med min 

stora tomt, med högt taxeringsvärde, men ej kunna bebygga ytterligare. 

Denna tomt låg ju nu på område som var belagd med totalt byggförbud. På sista tiden hade 

dock en ändrad inställning skett hos regeringen. Man ville ej godkänna de långvariga, 

förlamande, byggstoppen i kommunerna och bl.a. Tyresö hade fått avslag på sina ytterligare 

begränsningar om tillåtna kvm-ytor för fritidshus. Jag satte därför igång undersökningar 

bland fastighetsmäklare, banker och andra och alla ansåg att jag borde försöka få en 

uppdelning av tomten nu. Om det blev flera tomter blev dessa betydligt värdefullare och 

lättare att uppdela på arvingar.  

Jag anskaffade så alla gamla kartor hos lantmäteristyrelsen, tomtkontrakt och handlingar 

och besökte stadsarkitekt Sahlin och stadingenjör Eriksson i Bollmora i februari och framhöll 

att jag hade en stor familj, tre barn och åtta barnbarn, och ville därför kunna dela upp 

tomten som jag ju tidigare sammanlagt av fyra tomter. De voro välvilliga men Eriksson ville 

endast tillstyrka delning i två tomter då hänsyn måste tas till parkeringsmöjligheter och de ej 

ville ha någon bilparkering på nedsidan av tomterna. Jag skulle komma in med en formell 

förhandsansökan till byggnadsnämnden, då det ju gällde tillstånd att bebygga den 

avstyckade tomten.  

En utförlig skrivelse med kartor och bilagor insändes i mars med anhållan om återställande 

av ursprungliga två fastigheter.  Jag besökte även byggnadsnämndens ing. Holmen, som jag 

tidigare haft att göra med vid tillståndet för Agnetas tomt, och han var välvillig. I april 

besökte så stadsingenjör Eriksson tomten och gick noga igenom bebyggelsen, gränserna och 

tomtplaceringen. Han ville göra uppdelningen så att både gäststugan och vedboden kom att 

ligga på den avstyckade tomten. (Jag förstod sen att han på detta sätt kunde motivera en 

delning, då jag tidigare erfarit att det skulle vara lättare att få en delning tillstånd om det 

fanns bebyggelse på bägge tomterna). 
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Han var även noga med att se till att bilanslutning fanns till den nya tomten, man skulle 

kunna dra fram en vägstump genom kärret. Sen ringde Eriksson i slutet av april och 

meddelade att de skulle ha sammanträde i byggnadsnämnden. Det var just innan den 

varslade storstrejken skulle börja och undrade om jag ville gå med på hans delningsförslag. 

Och så snabbehandlades ansökan och gick igenom den 25/4 och godkändes. Sedan fick jag 

sända in en formell ansökan till Lantmäteridistriktet med infogande av kartor och 

byggnadsnämndens beslut. 

Så i mitten av juli kom två unga lantmätare för att göra ”förrättningen” och fastställa exakta 

gränser och utsätta pålar. Det skulle dock ta en bra tid med förrättningen så att den vanliga 

fastighetsdeklarationen i september skulle baseras på den gamla tomten. Efter 

telefonsamtal under hösten fick jag så veta att i början av 1981 skulle uppdelningen vara 

klar. Den  9/1-1981 blev det definitivt klart. 

Annchen hade under senaste året gjort en genomgående omarbetning av den strokirkska 

släktboken och utarbetat en utförlig släkttavla där hon även fått med alla 

kvinnligamedlemmar av släkten, vilket tidigare oftast försummats i alla 

släktforskningsböcker. Den mycket väl genomarbetade boken, med utförligt register, hade 

översänts till Knut Strokirk som tryckt några korrekturexemplar för utsändning till vissa 

medlemmar i släkten. Dessa hade nu inkommit med ändringsförslag, den sista från 

ordföranden Lennart Strokirk i augusti, och så var boken klar för utskrift. 

Under senaste åren hade Annchen haft besvär med ”framfall” i underlivet och efter 

konsultationer hos en specialist, doktor Agger vid Södersjukhuset, hade han tillrått en 

operation. Efter förberedade, omfattande, undersökningar i mars och april varvid Annchen i 

flera perioder fick läggas in på Södersjukhuset, särskilt med hänsyn till eventuell narkos, 

bestämdes så operationen till den 14 april varvid man endast skulle ha lokalbedövning. 

Annchen kände instinktivt att hon, med hänsyn till tidigare lungoperation, ej skulle tåla 

narkos. 

Operationen blev dock mer omfattande än väntat . Man befarade sig ha funnit en cysta och 

måste göra ett extra ingrepp och fick då tillgripa narkos. Efter operationen blev det besvär 

med andningen, syrgas fick sättas in och en del komplikationer tillstötte. Felaktig dosering av 

värktabletter gjorde att hon fick en kraftig chock en natt. Så råkade hon, vid intagning av 

föda, falla mot en bordskant och spräcka ett revben. Hon återfördes till 

intensivvårdsavdelningen och fick där syrgas. Men Agneta, som vakade den natten, märkte 

att hon hastigt försämrades och tydligen inte tålde syrgasbehandlingen. Då det därvid 

bildades kolsyra i blodet som gick upp till hjärnan och orsakade medvetslöshet så kunde man 

ej heller utnyttja syrgasen tillräckligt. 

Hon fick även dropp-behandling. Man befarade även att hon möjligen hade fått en 

blodpropp i hjärtat vid operationen – men några klara besked gavs ej. Det var alltså flera 

olika påfrestande moment som tillstötte och försenade tillfrisknandet. Under behandlingen 
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inträdde en svår storstrejk som lamslog hela landet. Även sjukvården drabbades med 

inskränkningar bland personalen. Man kunde ej så noga övervaka patienterna som önskat 

och vården blev därför försämrad. När jag dagligen regelbundet besökte henne fick jag för 

det mesta gå för tunnelbanan gick ej alls och bussförbindelserna var inskränkta. 

Så småningom överfördes hon till  en rehabiliteringsavdelning för att senare utskrivas. På 

grund av strejken och personalminskningen f ick hon ej någon vidare behandling där utan 

blev så i mitten av maj utskriven utan att få ha fått några förhållningsorder beträffande 

lungor och hjärta men hon hade gått ned kraftigt i vikt. Vi flyttade så ut på landet den 18/5 

och hoppades att konvalcensen skulle fortgå normalt. Hon var dock rätt trött hela 

sommaren, men tog sina regelbundna promenader någon badning vågade hon sig dock ej 

på. Sommaren var ojämn, ingen vidare värme, mycket regnig och delvis kall. Dock badade jag 

regelbundet i Trollsjön och tvingade mig till att bada nästan dagligen så att jag hann med 58 

baddagar från juni till slutet av augusti. 

Den gamla stora altanen från 1946 hade blivit så dålig att vi fick riva den helt och bygga nytt. 

Vi tog till vara en del av lärkträplankorna som gick att använda och använde dem till syllar, 

kapade upp en gammal eledningsstolpe till pelare som sattes på cementunderlag och byggde 

så upp en stadig stomme, på vilken vi så lade ytbräder, vederbörligen 

karbolineumbehandlade. Det blev en stadig altan. Tommy spikade och jobbade, jag sågade 

och mätte ut  men det tog rätt lång tid.  Trädgårdsarbetet blev ojämnt, det  blev mest ogräs 

och litet resultat. 

På nya tomten drogs vattenledning in, avloppet blev klart och fortsatta arbeten gjordes i lilla 

stugan. På försommaren fick vi meddelande om att den av hyresvärden länge utlovade 

reparationern av lägenheten i Årsta, tapetseringen av sängkammaren, skulle ske och då  

måste vi snabbt het utrymma rummet. Alla möbler skulle ut och tavlor ned. Det gick dock 

rätt bra men sen blev det besvärligt med sovplatserna när vi måste sova över i provisoriska 

sängplatser. 

Sigfrid Lönegren i U S A fyllde 75 år i augusti och hans fru Virginia ordnade en pampig fest på 

Djurgårdsbrunns värdhus för hela hans släkt och de gamla vännerna Sven Dahlman, Jan 

Stenström, Hasse Hedberg och mig. Annchen var tveksam om hon skulle orka men hon 

deltog och var strålande trots sin trötthet och trivdes. Det blev hennes sista tillställning som 

hon fick njuta av. Det blev lite provisoriskt med sovplatserna i våningen men det klarade sig. 

Jan, som kommit hem från Portugal, kunde ej deltaga då han just fått en blodpropp, som han 

behandlades för på Danderyds sjukhus, men han tillfrisknade sen. 

 

Eleonor Strokirks dödsboutredning. 

Eleonor Strokirk, född 1904, var dotter till Oskar Fredrik Strokirk (1860-1926) som skrivit den 

tidigare släktboken över strokirkska släkten 1920. Hon hade en syster Ulla. Bägge var 
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medlemmar av släktföreningen och sysslingar till mig. Jag fick den 11 mars ett telefonsamtal 

från en dam som bodde i samma hus som Eleonor, Skeppargatan 24 Östermalm. Hon sade 

att de ej sett till Eleonor på flera månader samt att de hört att hyresvärden, som ”ville 

komma åt våningen”, skulle vidtaga vräkningsåtgärder mot henne trots att hon bott i 

våningen sedan början av 40-talet.  

Grannen hade genom telefonkatalogen sökt kontakt med någon släkting för att taga reda på 

var hon var. Jag kontaktade genast systern Ulla, som meddelade att hon visserligen varit i 

sporadisk kontakt med systern, senast november, men ej träffat henne personligen sedan 

1954, då tydligen en skism förelåg mellan systrarna. Jag ringde Polisen och det överenskoms 

att nästa dag göra ett besök i våningen. När jag så tillsammans med Ulla och polisen kom till 

våningen, varvid dörren måste brytas upp, fann polisen Eleonor liggande död på golvet i 

sovrummet och kunde preliminärt fastställa att hon varit död minst en månad. Hon 

överfördes till Statens Rättsläkarinstitution för obduktion. 

I tamburen låg travar av ankommande post, tidningar och värdeförsändelser. Inne i våningen 

fanns högar med papper, matrester och det var en förskräcklig stank. Det framkom så 

småningom att hon varit svårt sjuk det senaste året, levt isolerad de senaste åren, och ej 

varit utanför våningen de senaste månaderna. Hon hade ej svarat på telefon eller 

dörrpåringningar utan levt helt isolerad. Hon hade på senare år helt fjärmat sig från 

kontakter med släktingar och vänner som ringt. 

Polismyndigheten överlämnade nu nycklarna till våningen och uppdrog åt mig att utreda 

dödsboet och ta konkakt med släktingar. Systern Ulla utfärdade fullmakt åt mig  att utreda 

boet. Då ju fadern, Oskar Fredrik, med sin släktbok gjort så mycket for släkten och jag var 

älste medlem i släktföreningen, samt dessutom revisor, ansåg jag mig böra ta på mig arbetet 

- även om jag ej då insåg vilket arbete det skulle komma att bli. 

Rättsläkaren fastställde att Eleonor dött i slutet av januari. Vid tillträdet till våningen fann vi 

bl. annat en bunt deklarationskopior från 1980 års deklaration som visade att hon haft stora 

inkomster samt en förmögenhet i värdepapper på över en miljon kronor. Det gällde därför 

att söka finna var dessa tillgångar (värdepapper) fanns och om de eventuellt kommit bort 

under hennes sjukdom samt om det fanns något testamente. 

Våningen måste först desinficeras – saneras -  vilket gjordes av Hälsovårdsnämdens 

personal. Sedan måste en grovstädning företas, sängkläder brännas, matrester och skräp 

bortforslas innan vidare sorterande och letande kunde ske. Detta ombesörjdes av en man 

från Rättsläkarinstitutionen, Vinterhagen. Ett besvärligt röjnings- och utredningsarbete 

vidtog nu. Det gällde att eventuellt finna ett testamente, att leta och samla ihop bankböcker, 

värdepaper och aktier. Kontakt med olika banker gav till en början inget besked om 

testamente och inget fanns ej heller i våningen. Däremot hittades sex olika bankböcker i 

skilda banker i väskor, lådor och under sängen på tillhopa cirka 250.000 kr men fortfarande 

inga aktier. 
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I våningen, på bord och stolar, fanns dock stora travar med gamla tidningar och tidskrifter, 

reklam, valpropaganda, räkningar, ankommande värdepost och vid fortsatt letande hittades 

senare, underst i  en stor bunt, ett prydligt kuvert med ett femtiotal aktiebrev, ordentligt 

sorterade, till ett värde av cirka 850.000kr!! Dessutom låg, på ett annat bord, en bunt 

sparobligationer värda c:a 38.000 kr. Under det senaste året hade samlats en mängd 

obetalda räkningar och skatter, kronofogde- och indrivningsförelägganden så kontakt med 

alla institutioner fick nu tas för att få anstånd och återkallanden. Telefon och el. var 

avstängd. 

Vid fortsatt efterforskning fanns så småningom ett testamente från 1946, deponerat hos 

Götabanken - vilken bank dock ej fanns med bland de banker som voro omnämnda i hennes 

deklartionsbilaga. Tillsamman med systern Ulla öppnades så testamentet som visade sig vara 

utskrivet av min gamle vän Nordvall, med vilken jag samarbetat på Kommerskollegium på 

1960-talet. Han hade på sin tid på 1940-talet varit dels förmyndare för Ulla, dels juridisk 

rådgivare för Eleonor. Han var utsedd till utredningsman för testamentet. Enligt testamentet 

var huvudparten av det värdefulla lösöreboet, antikviteter, silver och smycken samt en 

fritidstomt borttestamenterade till två gamla vänner till Eleonor, fröken Eivor Carlestam 

Örebro och fru Mireille Falk i Stockholm. Systern skulle endast få ta ut av resten av lösöret. 

Huvudparten av tillgångarna, värdepapper och banktillgodohavanden skulle gå till Karolinska 

sjukhuset och där skulle bildas en fond,”Eleonor Strokirks fond”, med föreskrifter bl.a. att 

användas till ”beredande av vård på enskilt eller halvenskilt rum för pauvres honteux”. Ulla 

blev givetvis chockad då hon färväntat sig att få en större förmögenhet. Jag tog genast 

kontakt med Nordwall och han skulle åta sig att vara boutredningsman, tillsammans med 

mig. Han skulle sköta den juridiska delen och jag skulle fortsätta den praktiska och 

ekonomiska utredningen. Vi skulle fortsätta samarbetet med Handelsbankens 

Notariatavdelning, där jag redan tagit kontakter.  

Han reste så bort och jag fick fortsätta utredningsarbetet. Jag fick nu klart med kronofogde 

och skattemyndigheter, hyresnämnd, försäkringsbolag, m.fl. och upprättade en deklaration 

för det gångna året med en omslutning över miljonen. Jag reste även ut och letade rätt på 

fritidshuset i Åkersberga och fick därvid intressanta uppgifter från grannarna av vilket 

framgick att Eleonor under det sista året ej varit där men på senare år levt helt isolerad och 

ej velat ha några kontakter med sina grannar. Det verkade som ett ”törnrosaslott”, igenvuxet 

och dystert, men värdefullt beläget.  

I början av april när vi tillsammans med Handelsbanken skulle fortsätta boutredningsarbetet, 

ändrade sig Nordwall och meddelade att han ej orkade med att vara boutredningsman (han 

var över 80 år) och då det i testamentet stod att kan kunde överlåta utredningen till 

Göteborgsbanken, numera Götabanken, bestämde han sig därför. Vi träffades så den 9 april 

och han överlämnade ärendet till Götabanken. Jag lämnade över en del handlingar och hade 

även kunnat göra en preliminär uppställning på vad bouppteckningen skulle komma att 

omfatta.  
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Jag fortsatte mitt arbete med att gå igenom och leta handlingar i våningen, fick bära massor 

av papper hem till min våning och uppgjorde en prelimimär deklaration - jämkning  - för 

1980 och kunde sålunda minska kraftigt den redan utfärdade preliminärskatten på 60.000, 

som annars måst utbetalas. Dessutom upprättade jag slutlig deklaration för 1979. 

De två systrarna Strokirk voro varandras klara motsatser. Eleonor var nog närmast ett 

finansgeni som under ett långt liv byggt upp en stor förmögenhet. Hon bodde, sedan 40 år,  i 

liten 2-rums lägenhet med en mängd vackra antikviteter, ett förnämligt bibliotek på över 

1.000 böcker i sex bokhyllor och var mycket kulturellt intresserad. Hon hade dock förblivit 

ogift och på senare år helt isolerad. Ulla, som varit satt under förmyndare under tidigare år, 

hade varit mentalt handikappad och även intagen på mentalsjukhus men var annars 

utåtriktad och glad. 

 Bägge systrarna hade på 1940-talet fått ett större arv på några hundra tusen kronor. 

Eleonor hade förvaltat och förkovrat sin förmögenhet så att den stigit över miljonen. Ulla 

däremot hade, sedan hon fått förmynderskapet hävt med hjälp av den beryktade advokaten 

van der Velde, gjort vidlyftiga placeringar i fastigheter, där hon dock alltid blivit lurad eller 

förlorat. Hon hade flyttat från våning till våning ett tiotal gånger och förmögenheten hade 

smält bort. 

Redan på 1940-talet hade en skism uppstått mellan systrarna, vilket förklarade det 

egendomliga testamentet. Ulla var dock nu mycket intresserad i dödsboutredningen. Hon 

hade efter en del betänketid gått med på att godkänna testamentet. Ett överklagande skulle 

ha dragit ut långt på tiden och resulterat i en hel del obehaglig publicitet och kanske 

domstolsförhandlingar. Hon hoppades nu att hon skulle få en del möbler och sedan kunna 

förmå Karolinska att lämna ifrån sig ytterligare pengar. 

Jag ordnade och deltog i begravningen av Eleonor i april och höll ständig kontakt med Ulla. 

En dyrbar gustaviansk möbel, som stått på Skogaholms slott hade testamenterats till 

Skansen med föreskrift att stå på Skogaholms slott, som nu var placerat där. Representanter 

för Nordiska Museet besökte med mig våningen men förklarade att möbeln ej var av rätt 

tidsålder och jag fick dem att överföra donationen av möblemanget till Ulla som sålunda fick 

ett extra arvstillskott. (Senare bestämde sig dock Ulla för att sälja hela möblemanget på 

Auktionsverkets Kvalitetsauktion). 

För bouppteckningen måste en värdering av lösöret ske och härför anlitades en 

värderingsman från Auktionsverket som tillsammans med mig gjorde en värdering av 

möbler, konst, antikiveter m.m. i våningen och i fritidshuset i Åkersberga och av silver och 

smycken i bankfacket. Det blev en mycket omfattande förteckning och uppdelning i olika 

grupper för de skilda arvstagarna för arvsskattens beräkning. Bouppteckningen blev klar i  

augusti och uppgick till cirka 1.300.000 kr. Jag fick stå som ”bouppgivare” och banken ville 

att jag skulle ombesörja utskiftningen mellan de skilda arvs- och legattagarna. Jag fick nu 

kontakta dessa, uppgöra detaljerade listor på de skilda sakerna (över flera hundra persedlar), 
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sätta på etiketter och komma överens om transporter, antingen hem till vederbörande eller 

de saker som skulle gå till Auktionsverket. 

Det blev fortfarande en hel del arbete med att gå igenom alla skåp, garderober och vind, då 

våningen sedan skulle helt utröjas. Det som ej gick till skilda arvstagare, det som blev över, 

skulle jag enligt banken kasta eller ta vara på själv. Sorteringen och så måningom 

utlastningen skedde under augusti, september och in i oktober och jag hade nu fått en svår 

muskelinfektion så det var rätt så ansträngande. 

 

Annchen, som efter vårens sjukhusvistelse var rätt medtagen, hade vissa besvär med benen, 

som svullnade och hon hade behov av mycket sömn. Hon körde dock bil ibland in till 

Bollmora och deltog i augusti i en biltur med Anna-Lisa, Annchen Jäderlund och Agneta till 

Västergötland, Göteborg och Värmland. Hon gjorde ett besök hos sin hjärtläkare Porjé, men 

han hade inga anmärkningar och gjorde endast någon ändring i medicineringen.  

På hösten hade Gudrun Strokirk sålt Värsta och hon höll nu på att utrymma huset. Jag åkte i 

början av september ut för att hämta ytterligare en del handlingar och brev från släktarkivet, 

som Tommy sen körde hem till Tyresö. Det var främst brev och handlingar från Pappa men 

även en komplett samling intressanta bouppteckningar ända från mitten av 1700-talet. 

Annchen började genast med stort intresse sortera dem och vi började planlägga för den 

vidare sorteringen vid Riksarkivet. 

Jag hade i början av september fått, dels en svår hosta (möjligen av damm från 

arkivhandlingarna) dels ont i mina muskler. Vid ett besök på Björkhagens läkarstation, (där 

undersökning och röntgen dock visade att jag var i övrigt frisk) fick jag recept på 

värktabletter men under hela månaden fortsatte värken. Annchen hade även en del smärtor 

i mellangärdet så vi besökte gemensamt vår gamle husläkare Doktor Wallin tisdag den 30 

Sept. Han blev särskilt bestört över att Annchen var så mager och beställde genast en 

grundling undersökning av henne på Björkhagens sjukhus samt ordinerade samma 

värktabletter för henne som för mig samt stärkande medicink Vitatonin forte (extra starkt). 

De närmaste dagarna tog vi så medicinen. Jag kände besvär i min mage och Annchen hade 

även besvär. Så på natten till fredagen fick hon svår diarré med blod och mådde illa. Vi 

ringde till ”jourhavande” men de sade att hon skulle avvakta. Så nästa natt fick hon en svår 

bloduppkastning och vi ringde genast på lördag morgon, den 4 oktober och fick ambulans till 

Södersjukhusets akutmottagning. 

Jag kände även besvär i min mage och hade fortfaranfe värk i mina muskler vilket jag haft i 

en hel månad. Vid akutintagningen fördes Annchen genast in för undersökning och jag 

anmälde mig själv för undersökning av musklerna. Min undersökning som företogs av en ung 

med. kand. blev mycket grundlig och han trodde det var en virusinfektion. Sen kom en 

kvinnlig underläkare som skulle ge utlåtandet. Men hon behandlade mig synnerligen 
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nonchalant och frågade först: ”varför kom ni hit just idag?”  vilket hon upprepade flera 

gånger och ville ej ge något utlåtande eller råd om medicin. ”Det får ni fråga er föregående 

läkare om”. Jag blev direkt avspisad, utan vidare rekomendationer eller behandling, men jag 

var ju mest intresserad av hur det gått för Annchen. 

Vid undersökningen av Annchen konstaterades att hon hade blödande magsår. Hon fördes 

först till en medicinavdelning sedan till kirurgisk intensivvårdsavdelning där omfattande 

provtagning nu vidtog de närmaste dagarna och frågan om eventuellt operation 

diskuterades. Sedan kom hon att forslas mellan de olika avdelningarna flera gånger. Hon fick 

nu behandling med skilda mediciner och var rätt trött men var uppe i bland och talade även 

med mig i telefon. Någon operation skulle ej bli nödvändig. 

Lördag den 11e oktober åkte jag och Tommy ut till Tyresö för att hämta hem flyttsaker. Då 

fick jag telefon från Sjukhuset att Annchen blivit sämre och vi reste genast in och fick tala 

med överläkaren, Docent Matell, som sade att hon var mycket svag och att hon haft ett 

anfall åt hjärtat som de först befarat var en infarkt. Dessutom hade hon lungödem - 

överskott på vatten kring lungorna. 

Vi samlades nu alla barn under söndagen, även Anna-Lisa och Annchen Jäderlund och 

turades om att vara inne hos henne. Hon fick nu vätskedrivande behandling och alla olika 

slangar tillkopplade. Hon flyttades snart åter ut på en medicinsk avdelning då hon ansågs 

vara tillräckligt bra. Dock var behandlingen där ej lika noggrann som på ”intensiven”. De 

vågade ej ge syrgas och ej heller dropp. Det var andningen som var besvärlig, likaså hjärtat. 

Vi besökte henne regelbundet under veckan, och satt ofta hela dagen där. Jag fick även ringa 

på morgnarna och kvällen. 

På lördagen den 18-e när jag ringde hade hon hastigt blivit sämre. Det var en vikarierande 

läkare, Elvfors, och han sade att han trodde att det var en propp i lungan och det var 

allvarligare än hjärtat och de vågade ej nu förflytta henne ned till ”intensiven”. Hon fick 

specialbehandling - extra dropp. Vi församlades nu åter alla barnen. Hon fördes så på kvällen 

åter upp till intensiven under doktor Lagerfelts skötsel. Han sade att det ej var en propp i 

lungan men möjligen en hjärtinfarkt. Hon hade nu även svårt med urineringen, som måste 

ske vid vätskeutdrivningen. De satte in en kateter i blåsan och det var plågsamt. 

På söndagen var vi där, även Johan och Kerstin, och måndagen var hon ännu kvar på 

intensiven. När jag på tisdagen kom dit hade hon åter förflyttats ut på den vanliga 

avdelningen. Jag frågade då varför hon ej fått vara kvar på intensiven. En kvinnlig läkare 

förklarade då för mig att det var bara under det akuta tillståndet som de behandlades på 

intensiven. Så snart de bedömde det sändes patienten ut till den vanliga avdelningen. 

Läkaren, doktor Cruse, förklarade dock att Annchen var rätt sjuk, med både hjärta ch lungor i 

svagt tillstånd. Hon hade nu förflyttats sju gånger och det hade varit mycket tröttande. 

Denna vecka var mycket besvärlig och hon behandlades mot vätskeöverskott och fick besvär 

med urinering och avföring. Det var flera olika läkare på avdelningen,  ombyte jämt, vilket  



29 
 

gjorde det svårt att få en klar uppfattning om läget. En läkare, doktor Fredelius, framhöll att 

hon var mycket svag och att hon hade mycket ringa motståndskraft om något hände. På 

lördag och söndag var åter alla samlade  på besök hela dagen. Jag fick då även tala med 

överläkare Alice Engkvist, som framhöll att vi måste veta att hon var mycket sjuk och ej hade 

stora krafter, både hjärta och lungkapaciteten var svag. 

Den kommande veckan var rätt ojämn. Då hon nått ner kraftigt i vikt var hon angelägen om 

att få så mycket näring som möjligt, så hon fick mer koncentrerad kost, morotsaft, 

nyponsoppa, mjölk och glass. Men då blev matsmältningen svårare och hon fick svårt med 

avföringen, väldigt hårda och ansträngade pärser. Hon fick in en T V-apparat och såg på den 

på kvällarna men tyckte att det var rätt oroligt på avdelningen om kvällarna, störningar från 

korridoren, och hade därför svårt att somna på kvällen. Hon var dock rätt pigg emellanåt, 

planerade för framtiden och var särskilt angelägen om att släktboken skulle kunna gå i tryck. 

Så på måndagen fick hon rätt hög feber. Man befarade att det skulle bli lunginflammation 

och hon fick pennicilin. Agneta var nu här hela dagarna, ibland vakade hon hela natten. På 

onsdagen såg Annchen på T V hela kvällen, t o m en intervju med finansmannen Wall - mest 

för att hon ej kunde somna på kvällen. På torsdag var hon mycket trött men satt dock uppe 

ett tag på sängkanten - hade en mycket ansträngande avföringsprocedur. Jag satt hela dagen 

till sena kvällen och var själv rätt utpumpad - hela tiden med besvär i mina muskler. Agneta 

stannade kvar på kvällen. Annchen bad Agneta: ”gå ej nu”- hon ville att hon skulle stanna 

över natten. 

Agneta satt och vakade hela natten. När jag ringde på morgonen var det läkarrond med 

undersökning. Jag skulle så komma ned och avlösa Agneta. Jag åkte så ner vid 10-11-tiden. 

När jag kom mötte mig Agneta och meddelade att Annchen hade haft det svårt på morgonen 

och vid 11-tiden andats ut sin sista suck. Jag fick tala med läkaren som förklarade att hon 

varit för svag att orka med alla komplikationerna. Vi ringde genast till Toppi och Charlie som 

var på sitt arbete samt till Annchen Jäderlund och Anna-Lisa och så småningom kom alla och 

vi fick ta farväl av vår kära Annchen.  

Tommy åkte runt och hämtade upp barnen och på kvällen var vi alla samlade på Årsta. 

Agneta som fått åka ut och in från Tungelsta, arbeta några timmar på sina jobb i Handen 

eller Jordbro, men för det mesta varit påsjukhuset och i bland vakat där, var ju rätt trött och 

låg nu kvar i våningen i Årsta och hjälpte mig att planera för begravningen.  

Själv hade jag ju haft ont i mina muskler i två månader och haft mycket svårt att sova om 

nätterna. Jag försökte nu få läkarkontakter - specialister - för att få en undersökning, men 

förgäves, så jag tog åter kontakt med Dr Wallin, och nu var sänkan 90, alltså mycket hög, och 

han bestämde sig för att försöka med cortison och vi började med högre dos, 4 tabletter per 

dag, som så småningom skulle minskas. 

Vi bestämde att begravningen skulle ske den 20 november i Heliga Hoppets kapell på 

Skogskyrkogården och Agneta hade kontakt med kyrkoherden i Dalarö, Åke Gunnesjö, som 
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skulle förrätta jordfästningen. Vi besökte honom den 6 november och gick igenom vilka 

sånger och psalmer vi ville ha . Begravningen blev mycket högtidlig med en stor 

blomsterskörd och en stor anslutning av vänner och bekanta. Alla barn och barnbarn var 

med. Ett 70- tal personer kom och Gunnesjö förrättade en mycket persolig jordfästning och 

hyllning av Annchen. 

Efteråt var det begravningskaffe på Skogskonditoriet för ett 70-tal gäster och även där talade 

Gunnesjö varmt för Annchen. Av våra släktingar och vänner, som rest till Stockholm för att 

övervara jordfästningen var Gudrun Strokirk från Visby, Birgitta Holmström (Evert och 

Gudrun Strokirks dotter) med man Erik, från Norrtälje, Bo Westling (Annchens brorson) med 

fru Siv, från Eksjö, och Kerstin Karlsson, från Härnösand, som bott så länge hos oss på Tyresö. 

En mängd släktingar, Strokirks, Hambergs, Dahlmans och Jäderlunds hade kommit samt flera 

av våra vänner från Utsiktsvägen i Tyresö och flera grannar i huset på Bråviksvägen 1. 

Blommor och kransar hade kommit från nära hundra personer, Annchen var ju mycket 

omtyckt. Vi samlades sen hemma i våningen de närmaste släktingarna, alla barn och 

barnbarn, Anna-Lisa, Annchen Jäderlund, och Leif Jäderlund, Ing-Marie Vogman  

(systerdotter), Gudrun, Birgitta och Erik Holmström. Agneta hade ordnat med en fin middag. 

Jag fick nu ordna med min mathållning men det gick bra. Agneta kom in regelbundet och 

hjälpte till. Testamentsbevakning och bouppteckning fick påbörjas och jag fick anpassa mig 

till en ny livsrytm. Jag hade fortfarande besvär med mina muskler och fick ta cortison 

dagligen. Om jag missade någon dag fick jag genast mycket ont. Regelbundna besök hos 

doktor Wallin som kollade sänkan. Den gick sakta ned , först till c:a 50 sedan till omkr 26, där 

den höll sig en längre tid. Jag fortsatte så med cortison i flera månader men fick vara mycket 

försiktig då jag var mycket känslig för köld och hade dålig balans. 

 Jag fick ej börja åka skidor på länge. Trädgårdsarbetet på landet hade under hösten helt 

försummats som omgrävning, täckning av rosor och vinrankor. På grund av min muskelvärk 

hade jag ej kunnat arbeta där. En dag i slutet av november åkte vi ut. Tommy skulle se till 

båten och jag och Henrik började gräva och kupa upp rosorna. Jag var ju rätt otränad men 

Henrik var duktig, så att vi fick rosenlanden ”kupade”. Det var rätt kallt inne i huset och jag 

blev rätt kall. Samma dag hade jag haft otur och tagit fel medicin (Toppis hostmedecin, som 

såg likadan ut som cortisonet) så att på kvällen och natten den dagen fick jag mycket ont. 

När jag rättat till doseringen blev det bra igen. Likaså när jag för snabbt gick ned från 1 1/2 

till 1 tablett märkte jag det och fick därför mycket sakta gå ner mot 1 1/4 tablett i slutet av 

december. Julhelgen var jag hos Agneta och Tommy i Tungelsta.  

 


