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Planering av nytt bygge på den avstyckade tomten, gravsättningsresa till Härnösand, 

forskning om släkten Strokerke under medeltiden. 

1981 

Nyårshelgen firades hos Toppi och Totto i Salem. Vi bilade ned till Järna och besåg den skola 

där Ulrika och Linnéa går, Walldorfskolan, ett privat skolsystem uppbyggt på särskilt 

utvecklade pedagogiska principer. En mycket orginell anläggning med enkla och primitiva 

skolsalar och utrustning, jämfört med den nästan lyxiga skola som kusinerna Henrik och Lill-

Annchen har i Tungelsta. Det var rätt kallt och jag hade känningar av mina muskelbesvär. 

Bouppteckningsarbetet fortgick bra. Lösörevärderingen, som skulle företagas av en expert 

från Auktionsverket tog flera timmar. Först gick vi igenom våningen, sedan besöktes 

bankfacket och de olika silversakernas värderades, en del endast vägdes. På så sätt fick jag 

en genomgång av våra skilda antikiviteter, tavlor och silver. Vi hade ju tidigare värderat 

sakerna 1975. Bouppteckningsvärdena voro ju lägre, ungefär 1/6 av  de verkliga värdena, 

men de mer värdefulla sakerna blev ju markerade.  Det slutliga boupptecknings-

sammanträdet skulle ske i januari och Sven och Britta Dahlman voro vidtalade att ställa upp 

som förrättningsmän. 

Hela den omständliga bouppteckningsproceduren görs ju dels för att ligga till grund för 

arvsfördelningen, dels som basis för beräkning av arvsskatten. Värderingsnormerna äro rätt 

stelbenta och reglerna för beräkning av arvsskatten tar hänsyn till vissa 

sterbhusbelastningar, skatter etc. Jag besökte Tingsrättens arvskatteavdelning för att 

informera mig om rätt tolkning av reglerna och hade vissa kontakter med Handelsbankens 

Notariatavdelning men gjorde allt arbete själv. När bouppteckningsuppställningen var klar –

ett dokument på 25 sidor med bilagor sammankallades så arvingarna Agneta, Toppi och Carl- 

Gustaf till bouppteckningssammanträde med Sven och Britta Dahlman som 

bouppteckningsvittnen. 

I februari inlämnades så bouppteckningen. Sedan skedde en del telefonsamtal med 

Tingsrätten om avdragsberäkningen för arvsskatten och så godkändes bouppteckningen och 

först i juli månad kom slutgiltigt besked om arvsskatten. Bouppteckningen slutande på kr 

617.074:26 och arvsskatten blev kr 10.325. Så i februari vidtog det sedvanliga arbetet för mig 

själv med deklarationer för sterbhuset, Agneta och Tommy, Charlie och Marja och 

Hambergska fonden.  

För Eleonor Strokirks sterbhusdelägare fick jag hos Auktionsverket bevaka försäljningarna 

och redovisningen för Ulla Strokirk och Eivor Carlestam. Jag bevistade 

auktionsförättningarna och noterade de priser som erhölls och fick sålunda erfarenhet över 

prisnivån på antikviteter - av värde för för våra egna antikviteter. En del av pjäserna gick till 



rätt höga belopp och den totala ersättningen blev för Ulla Strokirk blev c:a 80.000 kr och för 

Eivor Carlestam C:a 60.000 kr. 

Slutligt besked angående delningen av den gamla tomten Ällmora 1:136 i Ällmora kom i 

början av januari från Lantmäteristyrelsen. Den nya avstyckade tomten fick nr Ällmora 1:170 

med kvm ytan 8.282 kvm och räkningen på förrättningen gick på 4.400kr. Genom att 

beslutet daterades i januari 1981 gick räkningen efter en förhöjd taxa! 

Nu vidtog en hektisk tid. Bygget av Agnetas tomt Ällmora 1:147 hade varit mycket jobbigt 

och då jag varit rätt krasslig det sista året hade jag beslutat mig för att ej göra några mer 

byggen. Men på vårvintern, efter skidträningen, började jag känna mig i form och satte i 

gång med att skissa på en ny stuga om tillåtna 50 kvm på den avstyckade tomten och se mig 

om efter material och kalkylera. Jag tog kontakt med byggnadsnämnden, arkitekt Jarefelt 

och byggnadsinspektör Holmen, fick bekräftelse om bygglovsdispens för 50 kvm. 

Då jag räknade med att bygga med stora fönster i söderläge i likhet med tidigare byggen, fick 

jag tag på åtta stora fönster 140 X 130 cm, en fönsterdörr och fyra mindre fönster hos 

Trollbäckens Trä till ett fördelaktigt specialpris på cirka 4.000 kr. Med gängse styckepris 

skulle det blivit cirka 12.000 kr, så jag reserverade dem men måste bestämma mig inom en 

vecka och avhämta dem inom två veckor. Jag gjorde upp preliminära ritningar, besökte 

byggnadsnämnden, Jarefelt och Holmen, och de sade att jag ganska säkert kunde få bygglov 

så småningom och därför kunde skaffa fönstren . 

Tommy skaffade bil med släp och Charlie och jag var med och hämtade hela lasset första 

veckan i mars en lördag. Men just då kom ett kraftigt snöfall. Först fick vi stopp i 

Trinntorpsbacken och måste skaffa sand. Sen kunde vi ej som beräknat köra lasset ända upp 

till garaget utan måste lassa av Utsiktsvägens början och skjutsa varje fönster på en liten 

barnkälke uppför backen och samt till garaget, ett  fönster i taget. Efter mycket pulsande i 

snödrivorna fick vi så upp de tretton kollina och lyckades lasta in dem i garaget på sidan om 

Volvon. Vi bestämde så preliminärt platsen för huset så att bästa möjliga utsikt skulle 

erhållas och med hänsyn till de redan befintliga småstugorna.  

När sedan Holmen kom utför att godkänna placeringen ville han ha huset skjutet längre in på 

tomten så att det ej blev så hög grund mot sjön, annars skulle byggnadsnämnden ej 

godkänna ansökan. Huset skulle nu komma att ligga just där småstugorna låg och vi måste 

då sära på dem (de voro ju ihopbyggda) och dra den ena stugan 6 meter och den andra 16 

meter åt var sitt håll för att få av byggnadsnämnden godkända avstånd till 

hvuvudbyggnaden. Detta måste jag nu acceptera men det skulle åsamka oss mycket besvär 

och arbete senare. För att tillåten yta av extra ekonomibyggnader (30 kvm) skulle uppfyllas 

fick vi räkna en av stugorna, den gamla lekstugan, som s.k. Friggebod, ett tillfälligt ”fribygge” 

med tillåten byggnadsyta areal av 10 kvm, som beviljats genom ett politiskt utspel av 

bostadsministern, fru Friggebo. 



Jag började nu med detaljkonstruktioner och materialanskaffning, ett omfattande 

telefonerande och besök hos materialfirmor och brädgårdar för att få material till lägsta pris. 

Då jag för detta bygge måste finansiera det hela över checkräkningskrediten gällde det att 

kalkylera rätt och sälja en del aktier. 

Kontakterna med byggnadsnämnden och hälsovårdsnämnden (för tillstånd till avlopp och 

slamavskiljare) fortsatte så under mars, april, maj och in i juni med besök, skrivelser, 

ritningar och telefonsamtal (totalt 22) innan bygglov äntligen blev klart i början av juni. 

Vi började iordningsställa byggnadsplatsen, jordavskrapning, formställning för grund, 

uppbärning och insättning av de stora fönstren i lilla stugan där de skulle grundmålas och 

kom så ganska bra i gång i början av sommaren. Cement, singel, sand och grundsten kördes 

hem i Duetten och kördes så upp på berget. Formställning avvägdes efter alla konstens 

regler och Tommy göt grund och murade och vi snickrade och avvägde och fick så fram en 

exakt, fin grund.  

Beträffande mitt hälsotillstånd hade ju den muskelinfektion jag fått i höstas börjat behandlas 

med cortisontabletter på tillrådan av doktor Wallin och med regelbunden medicinering och 

kontroller hos honom. Jag var angelägen om att få ned antalet tabletter per dag då cortison 

kunde ha vissa negativa biverkningar. Jag hade  även kunnat återuppta min regelbundna 

skidåkning, och kommmit upp till 51 skiddagar denna säsong, vilket var bra för mitt 

allmänbefinnande. 

På nyåret upptäckte jag plötsligt att synen försämrats på högra ögat och lyckades få komma 

in for undersökning på Södersjukhuset. Det visade sig därvid att jag hade begynnande grön 

starr på högra ögat och ordinerades droppbehandling dagligen för att få ned det höga 

trycket i ögat. Därefter följde daglig droppbehandling och regelbundna kontroller. På vänstra 

ögat var dock synen bra så jag kunde fortstätta med bilkörning. 

Annchen skulle gravsättas i familjegraven i Härnösand och vi bestämde att vi skulle göra en 

gemensam resa upp dit vid helgen för Kristi Himmelfärdsdag den 28 maj. Vi åkte upp i bilar 

och med tåg. Jag, Agneta, Tommy, Henrik och Lill-Annchen åkte i deras bil. Anna-Lisa, 

Annchen Jäderlund med sonen Mulle, Charlie och Kerstin och Johan åkte i Jäderlunds stora 

buss. Toppi, Totto, Ulrika, Linnéa och Susanna tog tåget och hyrde bil i Härnösand. 

Kerstin Karlsson i Härnösand hade ordnat med rum för oss alla i Härnösands nyuppförda 

folkhögskola, som ligger nedanför Murberget och då det just var slut där för säsongen 

disponerade vi hela huset med rymliga och bra rum och kokmöjligheter. Resan upp på  

torsdagen gick bra. På kvällen hann vi åka runt i staden och även besöka Myran, min morfars 

gamla egendom utanför stan. 



 

Ansa och Pecka pratar med Kerstin Karlsson som hjälpt till med organisationen av resan. 

På fredagen, gravsättningsdagen, hämtade vi blommor hos blomsterhandlaren på Torget och 

besökte först mitt gamla hem, Hushållninssällskapets hus, vid Domkyrkan, som nu var 

förvaltningshus för Landstinget, restaurerat och i mycket fint skick. Då fredagen var en 

mellandag vid en helg var alla institutioner stängda men vi hade tur, chefen för förvaltningen 

var just inne när vi kom uppför trapporna. När jag sade mitt namn visade det sig att han just 

höll på och gå igenom de handlingar och kostnadsplaner för husbygget vid sekelskifte som 

pappa hade gjort upp och han var mycket intresserad av att visa hela huset med 

påbyggnader och pappas kalkyler. 

Vi gick upp i vår gamla våning, som nu var vackert restaurerad och in i mitt gamla rum. Där 

fann vi till vår förvåning att väggarna hade tapetserats med samma randiga mönster, som 

Annchen utvalt vid omtapetseringen av vår våning i Årsta. 



 

Hela klanen utanför Peckas gamla föräldrahem. Fr.v. Ulrika, Lill-Annchen, Sanna framför 

Linnéa, Agneta, Charlie, Pecka, Ansa (skymd), Henrik ovanför, Mulle, Totto, Johan framför 

Toppi och Charlies sambo Kerstin. 

Vi samlades så vid tolvslaget vid graven på gamla kykogården och Kerstin var med. 

Domkyrkoklockorna ringde och vi hade en högtidlig gravsättning med sång av barnen och ett 

kort tal av mig. Därefter åkte vi upp till Murberget och intog gemensam lunch på gamla 

Spjutegårdens gästgivargård, varefter vi var inbjudna till Kerstin och Tage Karlsson på kaffe. 

 

Utflykt i Ådalen. Fr. v. Kerstin, Charlie, Henrik, Tommy, Mulle, Pecka, Annchen J. och Ansa. 



På lördagen gjorde vi en gemensam biltur uppefter Ådalen, över Sandöbron, Nora och upp 

till Nordingrå, där vi åkte runt och besökte de gamla platserna som vi så många gånger 

tidigare besökt, och på kvällen återkom vi till Härnösand.  

 

Spännande uppleverser för barnbarnen. Här utforskar Linnéa, Henrik, Ulrika och Lill-Annchen 

ett dolt rum. 

 

Henrik, Ulrika och Johan har smitit upp i ett torn. Sanna och Tommy stannar på marken. 



När vi nästa dag gav oss av från Härnösand och vandrade genom den gamla Östanbäcks-

gatan nedanför Domkyrkan, ringde domkyrkoklockorna än en gång.  

 

Lill-Annchen och Ulrika dansar Östanbäcksgatan fram. 

Vi bilade hem men Toppi och Totto tog tåget. På hemfärden gjorde vi en avstickare upp 

utefter lndalsälven, rastade på Utsiktsberget vid Indal, njöt av de vackra scenerierna och 

bilade så hem till Stockholm. 

 

Jag hade flera gånger sökt kontakt med den von strokirchska släkten, där en medlem, 

Jägmästare Carl von Strokirch, som gjort omfattande släktforskningar, på 1920-30-talen haft 

kontakt med arkiven i Lübeck och Schwerin i Mecklenburg och även gjort besök där. Han 

hade fått fram intressanta uppgifter om släkten från 1300- och 1400-talet och fått fram att vi 

härstammade från släkten Strokerken som bott i Mecklenburg under medeltiden. Genom två 

systersöner till honom, överstelöjtnant Bengt och kamrer Rudolf Friedner fick jag en del 

värdefulla upplysningar, bl.a. att det fanns två orter i Mecklenburg med namnet 

Strohkirchen varifrån vi härstammade och fick även fram kartor med dessa orter.  

Genom kontakt med Carl von Strokirchs sonson Bengt, länsassessor i Jönköping, fick jag en 

hel bunt med fotostatkopior av den brevväxling Carl von Strokirch haft med stadsarkivet i 

Lübeck och Riksarkvet i Schwerin med utförliga uppgifter på namnlängder, fastighetslängder 

och utdrag ur dokument, dock en hel del skrivet på tysk skrivstil och på latin. Dessa 

handlingar måste jag ju nu redigera, översätta och forska vidare i och det arbetet räknade 

jag med att göra senare på hösten. 

Jag flyttade ut tidigt på landet och arbetade mest med nybygget, så det blev ej mycket 

arbete på planteringarna. På helgerna kom Agneta, Tommy och Charlie ut så arbetet gick 

planenligt framåt. Jag detaljritade och beräknade och åkte växelvis till olika brädgårdar och 



transporterade rätt mycket på Duetten eller fick ut lassen successivt så att vi kunde lasta av 

och bära upp materialen till byggnadsplatsen. 

Det var rätt jobbigt att lasta på plankorna, eller de tunga grundstenarna. Takstolarna 

snickrade vi på verandan. Vi fick snabbt upp grunden, avvägde golvbjälkar, reste väggstolpar 

och byggde upp det speciella regelverket som exakt skulle innesluta alla fönster, ett 

synnerligen noggrant arbete, och lade så på de tunga takstolarna. Sedan spikade vi på 

fjällpanel till väggarna och lade på brädtaket vilket även var rätt vidlyftigt. Så, en regnig 

sensommardag, satte vi dit alla fönster samtidigt som grundmålningen färdiggjordes. Under 

hällande regn jobbade Tommy och hans vän Ove Ståhl med fru och Agneta och Charlie, de 

senare som målare så var huset helt ombonat. Men nu fattades allt inomhusarbete, foder, 

takpappläggning etc. 

På midsommaraftonen kom Charlie, Kerstin, Toppi och Totto ut. Även Tommys bror kom ut. 

Den senare hade skaffat kräftor och på kvällen dansade vi på verandan. På min födelsedag, 

den 12 juli kom Toppi och Totto och barnen ut och gamle Tropikträveteranen Hovis, Manne 

Johansson, dök överraskande upp och vi hade en trevlig dag. Min gamle barndomsvän Jan 

Stenström med fru Aina kom så ut en dag i Augusti. 

I september kom Sigfrid Lönegren med fru Virginia hem från U S A på sitt sedvanliga Sverige-

besök men han hade råkat ut för en olyckshändelse och kunde ej komma ut till Tyresö. Jag 

besökte honom på hotellet och vi fick då meddelande att vår gamle klasskamrat Hans 

Hedberg hastigt fått åka in på sjukhuset och han avled sen samma dag. Sedan deltog jag och 

Sven Dahlman i hans begravning men samma dag firade Carl Dahlman, den yngste av 

Dahlmansbröderna, sin 70-års dag och vi uppvaktade då honom. Strax därefter gick även min 

gamle vän Arne Ringblom i Härnösand bort. 

Jag var kvar ute på landet in i oktober och hela hösten fortsatte vi med byggnationen. Vi lade 

på underlagspapp på yttertaket, klistring och spikning, lade ut mineralullsmattor i golvet och 

i väggarna och bar upp allt golvvirket för att stapla upp inomhus till våren. Vi lyckades även 

få hem alla spånplattor som skulle gå åt till innertak, innanväggar och mellanväggar, få dem 

uppburna och inlastade i huset innan snön kom. 

I oktober fick vi ett olyckstillbud med elektriska ledningarna i det stora huset. Proppen till 

stora ytterrummet och mellanrumnet gick oupphörligt och när vi undersökte orsaken fann vi 

att det var en överbelastning på elnätet i dessa rum. Det berodde på att samma ledning 

användts även för nytillbyggnaden efter 1964, inkl. fyra värmeelement. Egendomligt nog 

hade det klarat sig i nära 20 år. I fördelningsdosan på väggen hade överhettning skett och 

brand uppkommit men branden hade tursamt nog ej gått in i väggen. Vi undersökte 

reparationsmöjligheterna men fann att det var inget att göra på hösten utan bäst att vänta 

till våren. Därför kunde ej de två stora rummen uppvärmas annat än indirekt med kaminen 

och öppna spisen så det blev rätt kallt på höstsidan och ej vidare trivsamt och då jag nu blivit 



rätt frusen av mig bestämde jag att helt flytta in till staden. Vattenledningen avstängdes och 

tillskruvades på bästa sätt även om det läckte rätt misstänkt. 

Nu fick husbygget vila till våren. Mina muskelbesvär, som jag behandlat med cortison på Dr 

Wallins inrådan, hade jag aldrig fått någon exakt diagnos på. Efter mina försök och remisser 

till olika sjukhus fick jag till slut tid på Södersjukhuset och fick, efter en omfattande 

provtagning, diagnosen svårartad muskelreumatism och beskedet att en behandling med 

cortison varit riktig. Då det var viktigt att behandlingen ej pågick fär länge skulle jag nu 

avsluta den och i oktober helt upphöra med cortisonet. Detta lyckades efter vissa 

omställningsbesvär och nu skulle jag bygga upp min kondition igen.  

När jag i oktober-november flyttade in till staden tog jag itu med den strokirkska 

släktforskningen. I de informationer som Carl von Strokirch på 1920-talet fått från Schwerin 

och Lübeck hänvisades på flera ställen till ”Mecklenburger Urkunden Buch”. Men vid min 

senaste korrespondens med Lübecks Staatsarchiv, 1980, fick jag till svar att de nu ej längre 

hade några dokument kvar - de hade förstörts under kriget. Därför sökte jag nu nya 

kontakter.  

Riksarkivets specialist på släktforskning docent Ingemar Carlsson, med vilken jag redan var i 

kontakt för bearbetningen av vårt släktarkiv, sade att jag kanske genom Kungliga Biblioteket 

kunde få kompletterande litteratur om Mecklenburg. Jag gick upp på Kungliga Biblioteket- 

en gammal ärevördig institution, där jag egendomligt nog aldrig tidigare arbetat. Där fann 

jag en hel del litteratur om Mecklenburgs äldre historia och till min stora förvåning och 

glädje hittade jag en orginalutgåva av  ”Mecklenburger Urkunden Buch”, ett samlingsverk, 

lika stort som Nordisk Familjebok, med ett tiotusental dokument från år 1000 till 1500-talet. 

Här fann jag nu alla de dokument som breven från Schwerin 1923-24 hänvisade till och det 

var detaljerade dokument över skilda händelser där Strokerken-medlemmar var inblandade, 

det första från 1316. Inalles var det ett 15-tal på antingen latin eller gammaltyska. Jag tog 

fotostatkopior på alla och gick även noga igenom en omfattande redogörelse för ”Ratzeburg 

Bistum Zehnten Register” från början av 1200-talet där släkten de Strokerke med angivet 

vapen samt två byar Strokirchen omnämndes. 

Jag lånade även hem några tjocka luntor om Mecklenburgs intressanta historia och kunde 

därigenom sätta in dokumenten och Strokerken-medlemmarna i sitt rätta sammanhang. Då 

böckerna var tryckta på gammal tysk stil var det, med hänsyn till mina ögon, rätt jobbigt. Jag 

gjorde regelbundna och längre besök på Kungl. Biblioteket och spårade upp intressanta 

uppgifter och skrev av mängder av text. 

Så började jag bearbeta materialet för att lägga grunden till en krönika om 

”Strokerkensläkten under åtta århundraden”. Jag skrev även till en forskare i Lübeck, Margot 

Wiencke, men hon hänvisade till ”Staatsarchiv i Schwerin” som nu tillhörde Östtyskland, då 

hon trodde att vi i Sverige lättare kunde få svar därifrån. 



I november vid Annchens och min bröllopsdag samlade jag alla barn och barnbarn, Anna Lisa 

och Annchen och Christer Jäderlund samt Sven och Britta Dahlman till en lyckad släktmiddag 

i vårt gamla hem. Det var visserligen trångt men det gick dock bra. 

Vintern kom tidigt och redan i början av december kunde jag ta upp min skidlöpning och 

musklerna verkade vara i god form så att min muskelreumatism tycktes vara överstånden. 

Ögat hade dock gradvis försämrats men ej mer än att jag kunde ta mig fram i terrängen. 

Julen firade jag hos Agneta i Tungelsta och Tommy hjälpte mig med att få en hel del 

dokument fotostatskopierade så att jag senare skulle kunna sända ut till skilda intresserade. 

Hos Agneta träffade jag även deras grannar Karl och Marita Schoultz  som hade ett 

intressant levnadsöde. Han var konstarkitekt och ursprungligen av Lübeck-släkt så vi hade 

mycket intressant att resonera om. 

1982 

Vintern  blev kall och snörik och jag tog nästan varje dag en skidtur men gjorde regelbundna 

besök på Kungliga biblioteket och fortsatte min inläsning av Mecklenburgs historia. Jag blev 

dock alltid rätt fysiskt trött av skidlöpningen, tog en tupplur efteråt, men det var tydligen 

nyttigt. 

Från Staatsarchiv i Schwerin fick jag så småningom ett utförligt svar med kompletterande 

upplysningar om skattelistorna för Strokerken-medlemmarna under 1500- och 1600-talen 

synnerligen värdefull kronologisk förteckning över Strokerkarna på olika platser. Härvid 

framkom också den intressanta uppgiften att en kvinnlig medlem, Anncke Strokerken år 

1496 betalt ”Kaiserbede”, 2 shilling i skatt till kejsaren i Lüttow. Här fanns alltså en namne till 

vår Annchen Strokirk, som cirka 500 år senare, på 1980-talet, utarbetade vår nya släktbok.  

I Schwerin fanns dock ej de äldre skatteregistern så de hänvisade till ”Bundesarchiv i 

Koblenz” Västtyskland, dit jag skrev. De, i sin tur, hänvisade till en släktforskare, Kurt Lemke, 

som kanske kunde få fram ytterligare uppgifter. Så jag sände ett nytt utförligt brev med mina 

önskningar till honom och nu började Lemke att forska. Han fick visserligen inga nya 

skatteregister men fick däremot från skilda källor (hantverks- och skatteregister i olika 

städer) fram uppgifter om Strokerkenmedlemmar från Reval i norr till Goslar i söder. 

Däremellan låg Königsberg, Thorn och Kiel. Det var orter som ingick i det Lübeckska Hansa-

väldet dit Strokerken-ättlingar alltså flyttat ut som medlemmar av Hansan. Kurt Lemkes 

uppgifter kom droppande under sommaren och hösten. 

Under vintern hade jag en viss föreningsverksamhet. Jag var ju fortfarande revisor i 1904 års 

män och i Ångermanlands Gille och fick avlämna sedvanliga rapporter. Besöken på olika 

sammankomster och föredrag var uppiggande som på Stockholms Byggnadsförening, 

Civilekonomföreningen samt Aktiespararnas Förening. Ett intressant sammanträde var 

bolagsstämman i det framgångsrika Graningeverken (med anläggningarna i Ådalen i 

Ångermanland) där vi som jag tidigare nämnt lyckats bevara de värdefulla aktierna inom 

släkten sedan 1912. Där fick jag även bekanta mig med de numera högt lysande 



finansstjärnorna Anders Wall och Per Sköld (tidigare bl.a jägmästare, Generaldirektör för 

Domänstyrelsen och chef för Statsföretag och senare utnämnd till den förnämliga posten 

Riksmarskalk). Sköld var son till statsmannen och tidigare finansministern och krigministern 

Edvin Sköld. 

Skidturerna fortsattes med en viss envishet regelbundet och i slutet av mars hade jag prickat 

in 81 gånger. Gudrun Strokirk, min svägerska som flyttat till Visby, gästade mig några dagar 

på vårkanten och vi fick prata igenom gamla minnen och var även inbjudna till våra 

gemensamma Härnösands-vänner Gudrun och Gunnar Lövgren. Gunnar var årsbroder och  

f.d. ordförande i 1904 års män. 

I början av april, till påsken, flyttade jag så ut till landet och satte igång med byggnationerna. 

Vi började med att lägga in golvet. Då det var begagnat, mycket bra men hårt virke, måste 

man noga vända och vrida för att få det exakt men Tommy var duktig när det gällde att med 

kofot pressa in plankorna. Charlie deltog även. Sedan satte vi upp spånplattorna i taket, ett 

precisionsjobb som dock gick mycket bra, och där hade vi hjälp av Tommys vän Ove Ståhl. 

Han passade även på att spackla och grunda alla skarvar, varefter följde väggarna och här var 

det mycket kapande och tillpassande för alla mellanrum  vid fönster och dörrar. Det var 

mycket vackert väder på våren så vi satt ute och åt och Anna Lisa kom över på morgnarna 

och till middagen och vi hade lyckade och trevliga måltider tillsammans. Med hjälp av en 

reparatör fick vi elledningen vederbörligen omlagd och nu fungerade värmen perfekt. 

I slutet av maj råkade jag ut för en obehaglig inflammation i ryggen, en kraftigt uppsvälld 

bulnad. Efter besök hos Dr Wallin, min gamle husläkare, ordinerade han penicillin och 

omläggning. Bulnaden fortsatte dock och först in i juni, när Wallin rest bort, åkte jag med 

Agnetas hjälp in till staden. Där hade under våren en helt ny vårdcentral  byggts intill gården 

till min bostad i Årsta. Bölden skars genast upp och sen fick jag vistas i 10 dagar i min våning 

med dagliga besök för omläggning. Men jag behövde ju endast gå ned på gården så det gick 

bra. Så småningom läktes såret ihop. Jag kunde under min vistelse i våning använda tiden väl 

till den forsatta släktkrönikan. Sen fortsatte jag vistelsen på landet och så småningom 

anpassade sig kroppen igen efter penicillinbehandlingen. 

Regelbunden kontroll av mina ögon gjordes var fjärde månad. På våren var synen på det 

vänstra ögat helt normalt, på det högra däremot hade synen gått ned, så att jag endast såg 

5:e raden. Det var nu både grön starr med tryckförändring, som dock var under kontroll, och 

begynnande grå starr som var allvarligare. Läkaren ansåg dock att jag kunde köra bil så vi 

använde nu åter Duetten. Det blev dock endast kortare turer till Bollmora för att handla, 

ibland för mig att ta snabbussen in till staden eller för en del transporter av material till 

bygget. 

Under vintern hade några av mina gamla vänner gått bort. Signe Ringblom, Arnes fru, Bertil 

Norgren, en gammal klasskamrat och Carl Albert Ledin, 88 år en medlem av Ångermanlands 

Gille och gammal ”Älgare”, idrottsman från Härnösand. Sigfrid Lönegren med sin fru Virginia 



kom på sedvanligt, tidigt vårbesök, men kunde tyvärr ej resa ut till Tyresö. Vi hade entrevlig 

lunch. Han led svårt av Parkinsonska sjukan och kunde ej, som han hoppats, resa med mig 

upp till Härnösand på Härnösands Läroverks årliga jubileumsmiddag, som jag bestämt mig 

för att besöka i början av juni. 

Då jag tänkt att besöka Annchens grav på kyrkogården i Härnösand anmälde jag mig till den 

sedvanliga jubileumsfesten vid Härnösands läroverk, även om jag som årgång 1924 

egentligen skulle jubilera om två år. Jag ringde till gamla vännen Kerstin Karlsson i Härnösand 

och blev vänligen inbjuden att bo hos dem. Avresan ägde rum fredag eftermiddagenden 4 

juni med buss. Det var rekordvärme och hela resan upp dånade radion med rapporten från 

den nya tennisstjärnan Mats Willanders segermatch i Paris. 

Hos Kerstin och Tage hade vi mycket att tala om när jag kom fram. På morgonen körde 

Kerstin mig in till torget för att hämta blommor och sen besökte vi graven. Enligt 

överenskommelse med en gravörfirma skulle inskriptionen på gravstenen ifyllas och 

restaureras. Sedan skjutsade mig Kerstin runt i staden, bl.a. upp till mina morföräldrars gård 

Myran och därefter deltog jag i Härnösands läroverks förenings årsmöte i den gamla skolan. 

Där träffade jag bl.a. de 60-årsjubilerande studenterna av årgång 1922 ävensom 1927 års 

jubilarer och sedan en mängd andra av yngre årgångar. Vi besökte Kyrkogården och våra 

skilda gravar och drack därefter gemensamt kaffe på gamla Spjutegården på Murberget. 

Sedan skjutsade mig föreningens ordförande Helleberg runt i staden och ut till Kerstin, där 

jag vilade några timmar innan hon åter skjutsade mig in till jubileumsmiddagen på st 

Petrilogen. Här placerades jag vid 1922-ornas bord. De hade fruarna med, Arne Asplund, 

med fru Ada, född Ramström, Bo Hedberg, med fru Iris, född Arnell, Arne Norberg och 

Bohman numera i Sundsvall. Det var talens mångfald och därefter dans. Jag träffade även 

Karin Thyresson, född Lundgren som varit lektor i språk vid läroverket och tillhört vårt glada 

1920-års gäng.  Även min svägerska Gudruns svägerska, Signe, Erik Bergströms fru, var där 

och likaså deras son, numera överläkare i Härnösand. 

På söndagen tog Tage och Kerstin mig med på en intressant biltur upp genom Päbrå, Stigsjö 

och Viksjö och de tidigare vildmarksområdena i norra Viksjö. I dessa områden var det förr 

endast en del mindre småbruk med dåliga kommunikationer och mest skog. Nu var där 

välmående byar med gedigna hus och befolkningen var sysselsatt i det mekaniserade 

skogsbruket, i småindustrier eller i tätorterna. Vägarna var fina. Så besökte vi deras son 

Håkan i Timrå utanför Sundsvall där Tage hade byggt ett gediget tvåvåningshus med mycket 

trä. De hade avverkat en del skog och låtit såga upp i exakta dimensioner och byggt tjocka 

väggar. Det hade gått åt 40.000st 60 mm spik, enligt min mening rekord! Det blev ju nästan 

ett järnhus. Hemfärden till Stockholm i den varma vårkvällen gick fint.  

På landet fortsattes så byggnationen under sommaren, foder och fönsterbleck runt alla 

dörrar skulle tillpassas. Lucka till vindsutrymmet gjordes och en del målning och drevning 

utfördes. Charlie och hans grabbar kom ut ibland. De snickrade kojor av brädlappar uppe i 



tallarna! Trädgårdslanden iordningsställdes så gott det gick. Ett 30-tal rosor hade frusit de 

senaste åren, men 12 nya planterades på våren, av vilka endast en del tog sig, bättre att 

plantera på hösten. Vinrankorna ansades. Den myckna snön hade skyddat dem så de kommo 

väl i gång likaså jordgubbarna men jag orkade numer ej med jobbet med orgäsrensning. 

Midsommaren firades, numera på traditionellt vis på den förra året nyreparerade verandan 

med dans och uppträdanden av Lill-Annchen, Ulrika och Linnéa. Tommys bror Rolf deltog 

likaså Ove Ståhl. Vädret var vissa veckor mycket varmt med värmerekord över 30 grader och 

jag återtog badandet i Trollsjön -  alltid under vederbörlig tillsyn av Angneta – och min 

kondition stärktes. I juli ringde min gamla Tropikträ-kompanjon Arne Adenstam, som annars 

bodde på Teneriffa. Han och gamle Hovis, Manne Johansson, kom ut och vi hade en trevlig 

lunch som Agneta iordningsställt.  

 

En annan dag kom Jan Stenström och Aina ut, numera bosatta i Portugal. Jag hämtade dem 

med Duetten i Bollmora och det gick rätt bra även om det troligen blev sista gången jag 

gjorde en långtur. Vi hade en god lunch arrangerad av Agneta. 

I Augusti la vi på yttertakspappen som skulle helklistras. Tommy skaffade en gasolbrännare 

och en hel säck med asfaltkakor inhandlades. Papprullarna kapades upp i 18 + 18 = 36 

stycken exakta längder om c:a 3 m och så började läggningen med Ove Ståhl på taket. 

Tommy sprang upp och ner (via den ena lillstugan som lämnats kvar vid gaveln) med den 

varma asfalten och Agneta skötte kokningen. Vädret var varmt, asfalten skvätte och skorna 

blev stora som klumpar av den fastklibbande asfalten. 

Pappraderna kom så på plats i perfekta rader och läggningen gick bra. Av småstugorna, som 

vi måste flytta för att få rätt placering av huset, hade den ena stugan släpats fram mot väster 

c:a 16 m redan första året och hamnat på ”tre kvart” och blivit stående där för senare 

justering. Den andra lillstugan, den gamla lekstugan, hade fått stå kvar mot husgaveln som 

hjälp vid byggnationen och takläggningen men måste nu flyttas bort. Vi fick skaffa en mängd 

björkstockar som rullar och med hjälp av plankor, domkrafter och kedjespel kom stugan så 

småning om på plats c: 6 m mot öster. 



På höstkanten tillkapades hörnbrädor som sattes på plats och takbrädor målades och 

uppsattes. Karm och ytterdörr hade anskaffats men det visade sig att de ej passade ihop. En 

annan dörr skaffades men den var smalare i karmen så karmen fick kapas av och limmas om 

för att passa och nu sattes dörr och karm in. Men nu blev det en öppning vid sidan i väggen 

som måste utfyllas med plank och mineralull, tätning och med små fjällpanelbitar. Det blev 

ett knåpgöra med tätningslister och drevning men så var ytterdörren på plats. Men denna 

hade ej hunnit grundmålas så när höstregnen kom svällde dörrytan och dörren gick trögt. Jag 

hade då flyttat in till stan och fick passa på en dag när det var plusgrader att åka ut och 

ordentligt grundmåla ytan. Sen torkade den och dörren gick perfekt. 

På sensommaren märkte jag att synen på högra ögat blivit sämre och att det gick dåligt att 

köra bil. Jag kontaktade Södersjukhuset, där jag skulle få kallelse ”var fjärde månad”. De 

hade olika läkare på ögonavdelningen, vilket visade sig olämpligt vid behandlingen - den blev 

i min uppfattning ryckig. Senaste gångerna var det en ungrare, Koranyi, som i våras varit rätt 

nonchalant, men sa att jag kunde köra bil än så länge. Nu fick jag komma på provtagning. Det 

var fortfarande Koranyi. Nu kunde jag endast se första raden på syntavlan, i våras 5:e raden. 

Han sade att jag förutom grön starr, som behandlades med droppar, även hade grå starr 

men gav för övrigt inga andra förhållningsorder än att jag ej skulle köra bil.  

På höstkanten skulle vi plantera nya rosor och åkte i oktober till Kumla handelsträdgård med 

Tommy vid ratten men när vi kom dit hade inga rosor inkommit så vi inhandlade en del 

perenna blomsterplantor och buskar i stället. När rosorna sedan, i november, inkommit var 

Tommy på militärtjänst (jagande ryska U-båtar i Hårsfjärden), så jag kunde ej åka med bil 

efter rosorna. Charlie, som ju bodde i närheten av plantskolan gick och hämtade en del som 

fanns inne och de blevo vederbörligen planterade. Sedan åkte jag själv till plantskolans 

försäljningsställe vid Hornsgatan och kompletterade det som fattades och transporterade 

dem i kärra ut till landet där de  vederbörligen planterades.  

Angneta hade av en bekant fått ett antal Berberisbuskar och dem planterade vi på lämpliga 

ställen. Vinrankorna hade gått bra under sommaren, efter noggrann skötsel och beskärning, 

och givit riklig skörd så att i september fick vi ca 5 kg som överlämnades till Agneta för vidare 

förädling till Ällmoravin. Tidigare vinbrygder hade givit ett starkt vin som vi brukade göra 

Ällmora-champagne av vid högtidliga tillfällen, genom att servera det i blandning med cider. 

Tommy hade skaffat ett 20-tal höns och medelst ståltrådsstängsel och ett litet hus byggt en 

hönsgård och nu kom regelbunet stora leveranser av ägg. Det blev dagligen alla sorters 

äggrätter och kraftiga sockerkakor.  

Jag hade fått anmaning på våren om att min slamavskiljareanläggning för den nya tomten 

måste utföras inom två år efter tillståndet och i särskilt brev påpekades att jag endast hade 

ett år kvar för tillståndet... Då jag räknade med inflation och stegrade priser satte jag i 

november in en annons och fick svar med erbjudande om en slamavskiljare som fanns i 

Huddinge till hyggligt pris. Jag åkte ut, buss och pendeltåg och kom överens med säljaren om 

priset, som blev en tredjedel av gällande, samt fick den stora otympliga apparaten 



uttransporterad till Tyresö en lördag där jag själv tog emot den och hade sålunda ordnat 

avloppsfrågan. 

Jag var ute på landet till slutet av september. Sen alternerade jag så att jag var halva veckan i 

stan och halva veckan plus veckoslutet på Tyresö och fortsatte så oktober – november. Först 

den 5:e december flyttade jag in för gott, stängde av värmen och vattenledningen och fick 

bilen besiktigad, avregistrerad och vederbörligen insatt i garaget . Sista månaden var 

dagarna korta och jag var rätt frusen när jag jobbade på bygget men fick dock trädgården i 

gott skick med Agnetas hjälp. Rosorna blev kupade och vinrankorna täckta med ris. 

Jag tog kontakt med Södersjukhusets reumatologiska avdelning för blodkontroller då det var 

ett år sen jag slutat med cortisonbehandlingen. Proverna var bra och läkaren sade att det ej 

fanns något kvar av reumatismen och att jag även i fortsättningen kunde åka skidor dock  ”åk 

endast 80 gånger”. På min skrytsiffra  hade jag skrivit 81 gånger förra året!! Genom Dr Wallin 

tog jag vederbörligt EKG  och blodprov på Björkhagens sjukhus, och proven var bra, dock 

skulle jag vara försiktig med hjärtat , inget cementarbete eller grävning. 

I slutet av november samlade jag barn och barnbarn, Anna-Lisa, Christer och Annchen, även 

Sven och Britta Dahlma till en minneshögtid för vår gemensamma Annchen. Agneta hade 

gjort i ordning en mycket god middag och festen blev lyckad. 

Gravstenen i Härnösand som under sommaren transporterats bort för gravering blev klar 

med kompletterad text, den gamla ifylld och hela stenen renoverad. 

När jag flyttat in till staden tog jag upp arbetet med släktkrönikan. Jag hade under sommaren 

fått en del kompletterande upplysningar om Strokerken-medlemmar i skilda tyska städer 

som Reval, Königsberg, Thorn, Kiel och Goslar och då jag vid forskningar om Hansan fann att 

alla dessa städer varit medlemmar i Hanseförbundet lånade jag hem en del litteratur om 

Hansan och skrev av för att använda i krönikan då tydligen medlemmar från Strokerken-

familjen i Lübeck utvandrat på Hanseuppdrag till dessa städer. 

Jag hade fått en del av den latinska texten översatt men ännu återstod en del så jag fortsatte 

att söka någon lämplig hjälpreda. Min gamla skolkamrat som varit lektor i Franska i 

Härnösand, Karin Lundgren, erbjöd sig först vid vårt sammanträffande i Härnösand i våras, 

men när hon fått upp hela min samling, backade hon ut - det var för svårt. 

Då räntekostnaderna på lånen för fastigheten Ällmora 1:147 hos Sparbanken och på min 

checkräkning, på grund av den höga räntenivån, ca 18 %, årligen blivit rätt höga , medan 

däremot avkastningen på mina aktier (som skulle utgöra min pensionsförsäkring) på grund 

av de under de senaste årens kraftiga aktiestegringarna (en följd av inflationen) endast 

utgjorde Ca 0,6 - 1,2 % på aktiernas aktuella kurs, ansåg jag det lämpligt att sälja ut en del av 

aktieinnehavet och i stället inlösa sparbankslånet på 87.000 och en del av checkreditskulden 

för att ej ha några stora skulder. Jag hade tidigare succesivt måst sälja andra aktier, t.ex. 

Ericsson och S K F, för att få loss pengar till byggena på Ällmora och till arsvskatter etc. Men 



värdena på just de två kvarvarande aktierna ASTRA och Cementgjuteriet hade under hösten 

kraftigt stegrats så jag bestämde mig, efter konsultationer med skilda aktieexperter och 

bankförbindelser, för att sälja en del av dem i november då jag trodde att de nått toppen. 

Lånet på bygget Ällmora 1:147 inlöstes och då jag tidigare amorterat en del blev fastigheten 

skuldfri. 

Efter överenskommelse med övriga arvtagare efter Annchen beslöts att avräkna det inlösta 

sparbankslånet plus värdet av den till Agneta överlåtna tomten, upptagen i den formella 

bouppteckningen som partiellt skifte, och en formell överenskommelse, ”delskifte”, skrevs 

och undertecknades. 

Stockholms Byggnadsförening, där jag varit medlem sedan 1938 råkade under året ut för en 

del egendomliga händelser. I det pampiga huset nära Norrmalmstorg som ritats av den 

kände arkitekten Markelius och där även Evert varit med vid konstruktionen fanns 

färnämliga klubblokaler och en restaurang. Även jag med Tropikträ hade fått leverera trä till 

inredningen 1937, Evert hade varit ordförande i den nobla föreningen grundad redan 1848. 

Där hade jag under de senaste 40 åren, som flitig medlem, åhört många intressanta 

föreläsningar och diskussioner av framstående experter inom samhällsvetenskapen och 

byggenskapen och även tillsammans med Annchen deltagit i glada fester med dans i deras 

vackra festsal. Den 1 december deltog jag i den årliga höstfesten med spex. Restaurangen 

hade under hösten varit föremål för en mordbrand och måst helt restaureras och det var just 

då nyinvigning av de restaurerade lokalerna. 

Så på nyårsaftonens morgon brakade en stor explosion lös i centrala Stockholm. Folk trodde 

att kriget hade brutit löst. En 20 kg bomb hade apterats i restaurangen och hela huset blev 

demolerat, väggarna rasade in och omkringliggande  byggnader blev skadade, fönstersplitter 

föll över hela Norrlandsgatan och en mängd affärer fick sina lager och inredningar förstörda. 

Det såg ut ”som i Beirut, Libanon”, varifrån vi vant oss att i TV se skadorna från 

inbördeskriget. 

Jul och nyårshelgen firade jag ute hos Agneta i Tungelsta med mycken och god mat. Vädret 

var varmt så någon skidlöpning blev det ej i december. 

1983 

Vintern var mycket snöfattig, så min sedvanliga skidåkning kom ej i gång förrän in i februari. 

Först tänkte jag åka varannan dag, eftersom jag blev rätt trött, men det blev nästan varje dag 

som det var bra före. Turerna blev dock rätt korta, balansen var sämre men konditionen kom  

så småningom - när säsongen var slut. I mars hade jag hunnit med 55 skiddagar. 

Jag arbetade rätt intensivt med att bearbeta material till Strokerken-krönikan. Fortsatte 

besöken på Kungliga Biblioteket och jagade översättare av Medeltids-dokumenten. En 

gammal bekant och framstående medlem av Geneaogiska Föreningen, Kanslirådet Nils av 

Malmborg, som Annchen och jag träffat på vår resa till Gardasjön 1973, gick igenom en del 



av materialet och fick fram en del översättningar. Genom pensionärstidningen fann jag en 

kvinnlig tysk doktor, expert på gammal tyska, som översatte dokumenten på ”altdeutsch” 

och från Stockholms Universitets latinska avdelning fick jag en expert som översatte 

munklatinet. Jag fick sålunda alla dokumneten helt översatta och kunde infoga de däri 

beskrivna händelserna i samband med det historiska material jag fått fram. Likaså fick jag 

fram utförliga uppgifter om Hansans historia och kunde sätta in de skilda Strokerken-

melemmar som jag fått uppgift om från släkforskaren Lemke i Koblenz. Kompletterande 

uppgifter fick jag även från Holsteins Genealogiska förening. 

Jag hade fått fram från Tyskland att i Hamburg fanns det en släkt Strokark. Jag fick tag på 

Hamburgs telefonkatalog och fann där 17 personer med namnen, Strokark och Strohkirch. 

Jag sände ett långt brev till 15 st. och avvaktade med intresse svar. Endast ett brev från en 

dam som var ingift, gav mig en ledtråd tillbaks till Lübeck. 4 brev återkom från Hamburgs 

Postverk. Jag hade ej angivit postnummer! 

På  våren stod det en artikel i Skidfrämjandets tidning ”Friluftsliv” om mig och mina skidor av 

en veteranskidlöpare Curt Evert, där han prisade de av mig lanserade teakskidorna som hållit 

i 45 år! 

 

Jag gick även på en del sammankomster hos Genealogiska föreningen för att få idéer och tips 

på mitt krönikeskrivande. Andra föreningar som hade sammankomster eller årsmöten där 

jag gick för att få träffa bekanta var Byggnadsföreningen, Ångermanlands Gille och 1904 års 

män. Jag deltog även i en del bolagsstämmor där det bjöds på flott traktering t.ex. 

Graningeverken och Astra i Södertälje och där jag träffade intressanta personer. 

Var tredje månad gick jag på ögonkontroll på Södersjukhuset men det högra ögat 

försämrades stadigt då däremot det vänsta ögat fortfarande var bra. Det blev dock numera 

ingen mer bilkörning för mig. I början av april till Påsken flyttade jag åter ut till Ällmora. Jag 

alternerade nu mellan Stockholm och Tyresö några dagar på varje ställe. På Tyresö 



återupptog jag arbetet på bygget och arbeten i trädgården och fick sålunda god motion. På 

Agnetas födelsedag den 26 april åkte jag över till Tungelsta och sedan hem. Dagen därpå 

besökte jag Riddarhussekretraren Möller och resonerade om min släktkrönika. Han var 

mycket intresserad. På kvällen var jag på Genealogiska föreningens sammanträde.  

Dagen därpå fick jag en häftig fökylning halsont och så småningom snuva. Då jag några dagar 

senare gick på mitt sedvanliga halvårsbesök hos öron-Professor Barr var det mycket var i 

örat. Han la in en tampong och jag skulle behandla med droppar. Dock fortsatte flödet trots 

daglig behanling med örondroppar. Jag fick sedan besöka honom varje vecka.  

Halsinfektionen gick såsmåningom bort men flödet i örat fortsatte. Dropparna gjorde ingen 

verkan, så att han fick tillgripa en ny specialblandning som skulle droppas in flera gånger om 

dagen. Det  var rätt knepigt att få tag på hjälpsamma ”sjuksystrar”. På Årstavägen Ella 

Hallengren, på landet Agneta eller grannarna Ingmarie Wenngren eller Astrid Andersson. Det 

tog 6 veckor innan örat hade läkt och jag fick resa in till professor Barr varje vecka, 

promenera till och från bussen i Brevik och fick på så sätt god motion. Infektionen hade väl 

haft en nedtryckande verkan, men konditionen återkom så småningom. 

Den 20 maj åkte vi över till Charlie och firade hans 35 årsdag i Vendelsö. I juni flyttade så 

Agneta och Tommy ut till landet. Tommy hade skaffat några får och byggt en fårhage och 

han hade nu mycket arbete med ett sköta och utfordra djuren. Han hade ju även höns. 

Arbetet på bygget fortsattes, vi skaffade och hemkörde takrännor och stuprör och 

avloppsledningar till slamavskiljaren. Slamskiljaren grävdes ned på plats och besiktigades av 

Hälsovårdsnämnden. Det skulle ske före 30 juni – byråkratiskt påbud - men blev godkännt. 

Takrännor och stuprör kom på plats. Inomhus fortsattes fönstermålningar, dörrtillverkning 

(de erhållna dörrarna måste helt repareras) och karmar tillverkades. En noggrannt planerad 

och uträknad ingångstrappa tillverkades och monterades såsmåningom. Ytterväggarna 

målades i blått, knutbrädor och foder i  vitt och det blev mycket bra. På midsommar var det 

endast några personer med. Det var dåligt väder på kvällen så det blev ej någon dans på 

altanen. 

På min födelsedag kom Tropikträs gamle trotjänare ”Hovis” Johansson ut. Anna-Lisa kom ut 

på våren och var ute nästan hela sommaren och vi drack vårt regelbundna kaffe och hade 

middagar tillsammans. Sommaren var rätt varm och vacker och jag badade i Trollsjön en del 

gånger men hade svårt att ta mig ned i vattnet. Lättare gick det vid den bortre viken, där 

Agneta gjort i ordningoch tagit med en pall så att jag kunde kliva i lätt. Min släktning Margit 

Wachtmeister – bromska släkten – som var ute förra sommaren, ringde och kom ut en 

vacker sommardag tillsammans med maken Rutger, deras son och min syssling Ulla Strokirk. 

Senare på hösten var jag bjuden till dem på Lidingö. 

Utsiktsvägens förening i Ällmora ordnade ett trädgårdsparty, som blev rätt lyckat, trots regn. 

Möjligen blev jag förkyld då jag blev genomvåt och denna förkylning satte sig i halsen och 

lungorna och resulterade sedan ien långvarig luftrörskatarr i september och oktober. 



Under hela sommaren blev det ingen bilkörning for mig, då min syn blev allt sämre på högra 

ögat. Jag besökte i augusti Södersjukhuset, nu för 14 gången och med den sjätte läkaren. På 

min förfrågan om eventuell operation av högra ögat med grå starr, sade läkaren, 

Zetterström, att det på grund av den gröna starren ej var tillrådligt men jag kunde ju 

konsultera en privat läkare för att få kompletterande råd. Jag fick så tid hos en läkare i 

augusti, Dr Jahnberg, som gjorde en mycket grundlig undersökning och var mycket hygglig. 

Vänstra öget var fortfarande helt intakt, ingen starr. Högra ögat hade grön starr, under 

kontroll, men grå starr i framsskridet tillstånd. En operation var tyärr rätt vansklig och jag 

måste ha kontaktlinser eller extra starka, tunga glas. Det var bättre att vänta tillsvidare. Det 

kom ju även fram bättre metoder succesivt. 

Min gamle vän Fritz Kaijser jr från Härnösand avled och jag deltog i begravningen och 

träffade där den ende kvarvarande av 5 söner, Olov, som varit ambassadör i ett  antal länder. 

Genealogiska föreningen hade 50-årsjubileum med ett heldagsprogram med föreläsningar 

och då jag trodde att jag skulle få nya impulser för min släktkkrönika gick jag på alla 

förreläsningar. Jag träffade en hel del intressanta personer och fann hur stort intresse det 

var för släktforskning, särskilt äldre pensionerade personer lade ned mycket arbete. 

Efter åratal av förhandlingar med hyresvärden på Bråviksvägen, skulle jag äntligen få nytt 

badkar och kylskåpet utbytt. Då vi var rädda för jobbare i våningen, kom vi överens med 

grannfrun Ella Hallengren att hon skulle vakta, vid arbetet, men Agneta och Tommy åkte 

ändå in och tog bort sakerna från väggarna i hallen, svärd och och prydnadssaker samt 

krucifix från salen, och bar in allt i det inre sovrummet. 

Fredagen den 9:e, samma dag jag var på Ångermanlands Gille, kom leveransen av kylskåpet, 

genom en lastfirma, men de bar endast in skåpet i köket. 

Ångermanlands Gille hade surströmmingsfest i Gamla Stan. Den var talrikt besökt och där 

harrangerades jag som äldre medlem. Men det fanns en ännu äldre medlem som var 95 år, 

C. J. Östman den gamle väderleksexperten från Radiotjänst och han var student i Härnösand 

1909, så vi kom överens att vi möjligen kunde få fira 60 respektive 75 års jubileum nästa vår. 

Han kom även mycket väl ihåg min pappa när han reste kring och var jordbruksapostel på 

den ångermanländska landsbygden. 

Den 16:e och 17:e var jag inne i våningen, i samband med Genealogiska föreningens 

sammankomst, och väntade på ev. besked om reparation och åkte så ut den 18:e. Tisdagen 

den 20 ringde Ella Hallengren vid tretiden att det varit inbrott i min lägenhet men att hon 

inte ville gå in. Jag ringde genast polis-larm men fick vänta 30 minuter innan jag kom fram. 

Sedan ringde jag igen och då meddelade Ella att polisen redan varit där och att det var en del 

saker borta. Jag ringde Agneta och Tommy, som hade Volvo-bilen. 

Tommy kom inom någon halvtimme med en snabb liten bil och Agneta åkte direkt in med 

tåg. Dörrkarmen var uppbruten och vi såg att de tagit en hel del tavlor från väggarna, bl.a. 

det lilla porträttet av min pappa från 1876, samt en serie med ostindiskt porslin från väggen. 



Jag ringde kriminalen som meddelade att de skulle komma om några timmar - det tog fem 

timmar. Hyresvärden kom även och vi började att gå igenom vad som tagits. De hade 

försiktigt plockat ut de värdefulla småsakerna men även ett konsolur, en kandelaber, 

skeppsklocka och en stor kopparkruka. Av mängden av varor att döma måste de ha varit två 

personer och inbrottet skett mellan kl. 2 och 3 em då grannfrun varit ute just då. En granne 

på andra våningen, Andersson, hade kommit vid halv tretiden och sett en person komma 

springande ut genom porten med två kassar och sprungit ned till höger runt huset.  

De hade även tömt en kasse med barnböcker som stod i hallen för att få en extra kasse. 

Tydligen har de sprungit runt huset och haft en bil klar. Kriminalpolisen kom vid 8 tiden, tog 

fingeravtryck men hade ej mycket ett säga. Man kunde räkna ut att det var ”kännare” som 

plockat sakerna. Dörren var nu helt öppen så att Tommy och Agneta stannade kvar. 

Hyresvärden meddelade att en snickare, som skulle montera kylskåpet, skulle komma nästa 

dag och då även laga dörren och sätta in nytt lås. 

Vi gjorde nu noggrann genomgång efter de gamla listor från 1975, vid värderingen 

tillsamman med Silversvärd, och kunde sålunda ganska väl få fram vad som tagits. De hade 

haft mycket bråttom, gått igenom skivbordslådor, det lilla svarta skåpets alla lådor (där de 

tagit Annchens ringar) och byrån i hallen. De hade också brutit upp barockskåpet och 

guldvitrinskåpet där de tagit en hel del små dosor och mässingsdosor. Nästa dag ringde jag in 

till försäkringsbolaget med preliminär anmälan för att få formulär, fick likaså formulär från 

polisen, - men deras formulär var felvänt och svårt att passa in i en vanlig skrivmaskin. 

Jag arbetade så med Agnetas hjälp från en detaljlista på 22 numrerade enheter med delvis 5 

underavdelningar, tavlor, dosor totalt cirka 46 saker! En preliminär lista gjorde jag i ordning 

till en polis som var bekant till Agneta och som trodde sig kunna hitta något! Han fick även 

med ritningar och fotografier från gamla hemmet , från 1918. Toppi kom även upp och 

fotograferade väggarna likaså Charlies vän Oskar- som fotograferade en hel serie av saker. 

Jag hade en hel del telefonsamtal med skilda personer som rådde mig att anskaffa larm, eller 

ännu bättre, en ståldörr. Jag bestämde mig för det senare och Oskar skulle kunna skaffa en 

sådan till specialpris så jag beställde en s.k. Rosengrensdörr gjord av samma fabrik som gör 

kassaskåp. 

Genom att gå igenom de gamla fotografierna kunde vi med förstoringsglas identifiera det 

mesta så att i den slutliga polisanmälan och försäkringsanmälan fick jag en ganska noggrann 

beskrivning av det stulna.  

Sen satte Agneta i gång med ordentlig storstädning. Så i mitten av veckan kom gubbarna 

som skulle sätta in nytt badkar. Det gamla fick rivas ut med mycket damm och buller och ett 

nytt kopplas in. Det tog flera dagar och var rätt besvärligt och vi ville vakta så att de ej hade 

någon kontakt med eventuella inrottstjuvar. Man kunde vänta att de skulle komma åter. Ett 

mystiskt telefonsamtal kom, likaså även senare, man ringde på och lade på luren!  



Genom Auktionskammarens kvalitetsavdelning, Sundblom och Ajaxson, med vilken jag 

tidigare varit i kontakt, fick jag anvisat Handelskammarens värderingsman, Lars Arbin. Sedan 

hantverkarna lämnat våningen kom han upp och vi gick noggrannt igenom de skilda saker 

som stulits och han synade fotografierna med omsorg, det tog c:a tre timmar. Sedan ringde 

jag försäkringsbolaget, Folksam. Jag hade tidigare haft fem skilda telefonsamtal och 

meddelat att jag skulle ordna värdering men deras skadereglerare kunde ej komma förrän 

den 10:e oktober så jag fick vänta ytterligare och när han så kom gick vi ånyo noggrannt 

igenom beskrivningarna och fotografier. Han fick en dossier med fem bilagor, Agnetas 

teckningar och kopia och min anmälan och sedan skulle jag få besked.  

Jag hade de sista veckorna blivit sämre i bröstet och kände mig rätt ”vissen” men fick tag på 

en lungläkare på  samma läkarstation vid Odengatan som Professor Barr arbetade på. Trots 

att det var lång väntetid så fick jag en återbudstid och fick komma dit den 5:e. Läkaren, dr 

Lennart Holmberg, gjorde en snabbundesökning, lyssnade noggrannt och sade att det var en 

infektion i bronkerna och ordinerade en penicillinkur på 10 dagar som jag började med den 

6:e. Då jag fått lämna Ällmora  hastigt hade jag ej fått med mig min medicin, öron och 

ögondroppar m.m. samt en del underkläder men hade ej vågat lämna bostaden. 

Måndagen den 9:e oktober åkte jag så ut med bussen som nu gick sista gången till Ällmora. 

Agneta mötte i Bollmora och senare kom även Charlie ut. Vi hann utföra en hel del arbete, 

bära upp virke till bygget, gräva om rosor, skörda en hel hink vindruvor, 5 kg och packa ned 

en hel del persedlar som jag skulle ha med hem. 

Jag hade under dessa påfrestande veckor ej velat åka ut på stan eller  besöka några 

föreningssammanträden.  Dock, den 12 oktober hade Byggnadsföreningen en sammankomst 

med middag på Stockholms Universitet vid Frescati med visning av det beryktade nya 

bibliotekt av den kände arkitekten Ralp Erskine. Vid ankomsten träffade jag två årsbröder, 

Kvarnzell och Hjortelius, 1904 års män och det blev en trevlig middag.  

Så uppenbarade sig då den skotsk-svenske arkitekten, en verklig upplevelse, som höll ett 

föredrag och vi vandrade runt i de vidlyftiga byggnaderna. Biblioteket var helt enkelt 

fantastikt. 25.000 kvm. Det hade kostat 110 miljoner och rymde 2 miljoner böcker. Jag som 

under mitt liv besökt så många bibliotek blev helt överväldigad över den flotta dispositionen 

med läsrum, forskningsrum och lättillgängliga bokhyllor. Ett allrum med kombinerade 

restauranger och sällskapsrum hade byggts om från gamla byggnader och Erskines ovanliga 

träkonstruktioner med ”limträbågar” var fantastiskt, nästan inga raka linjer.  Han var en 

riktig skådespelare och mycket sympatisk. Vi gick runt i flera timmar och jag kom hem rätt 

sent efter en mycket givande dag. 

1904 års män gjorde ett intressant besök i mitten av november på den nya postterminalen i 

Tomteboda. Det råkade vara en kall dag med ishalka och vi hade synnerligen jobbigt att ta 

oss från T-banan till de pampiga byggnaderna. Anläggningen på cirka 100.000 kvm, ett 

femvåningshus, med hela brevsorteringen mekaniserad och intressant. Vi hade en trevlig 



lunch gemensamt. Vid föreningens årsmöte i slutet av november måste jag avstå på grund av 

den tilltagande hostan. På sammanträde med Tyresö Vägförenings styrelse avsade jag mig 

revisorsskapet,  jag hade varit med i Vägförvaltningen i skilda sammanhang sedan 1947. 

Min svägerska Gudrun Strokirk, som nu bor i Visby, kom i mitten av november och stannade 

några dagar och vi hade mycket intressanta minnen att diskutera. Sven Dahlman bjöd mig i 

mitten av november tillsamman med Lena och Sven Byström och Greta Kastman på en 

mycket trevlig lunch. Jag var även ditbjuden till en julluch tillsamman med hans brorssöner 

och –döttrar. 

En stor överraskning fick jag från min gamle vän Sigfrid Lönegren i mitten av november där 

han skriver att i han samband med testamente och arvsdispositioner sänder mig en check till 

minne av all den tid vi haft tillsammans. Beloppet av den förnämliga checken kommer jag att 

använda vid utbyggningen av Annchens minneshus i Ällmora ”Taj Ma Hall” , vilket jag även 

meddelade honom. 

Under höstmånaderna fortsatte jag med finslipandet av Strokerken-ättens krönika. Jag tog 

kontakt med Rudolf Friedner. Han var son till Anna Friedner von Strokirch som skrivit en del 

om släkten och som var syster till jägmästaren Carl von Strokirch som forskat en del i 

Mecklenburg. Vi överenskom om vidare preliminärt samarbete med krönikan. 

Inbrottsärendet hade under september avancerat så att jag fått en stadig järndörr 

inmonterad men som ännu i början av januari ej var helt färdig. Jag hade också fått in alla 

anmälningar och papper till Kriminalen och Folksam. Efter en del telefonsamtal med Folksam 

fick jag så ut hela bruttoersättningen kronor 66.730 i slutet av oktober. Samtidigt fick jag så 

meddelande från Kriminalen att de hos en hälare i Bromma funnit en del saker, bl.a. 

konsoluret, som de kände igen från mina noggranna ritningar samt en plånbok med mitt 

namn. 

Jag och Agneta besökte så Kriminalen för att gå igenom sakerna som återfunnits. Det var en 

del småprylar, mässingsdosor och mina prisbägare men även en del andra saker som vi ej 

tidigare noterat att de stulits. Dessutom fanns det en del matsilver. Vi hade tidigare trott att 

allt silver var i banken men då flera lådor var tömda kom vi fram till att en del vanligt 

bordssilver etc. funnits hemma och vi fick göra en noggrann genomgång av gamla listor och 

fann att ytterligare cirka 75 pjäser fattades men att därav 15 återfunnits. Vi fick besöka 

Kriminalen ytterligare två gånger och formellt kvittera ut det som återfunnits.  

Sen fick vi göra en noggrann avprickning av det som återkommit och lägga till en fordran på 

det som ytterligare framkommit att det hade stulits. Efter en ytterligare värdering av Arbin 

gjordes en uppställning och räknades fram vad som skulle återbetalas till Folksam vilket 

insändes. Beloppet blev 18.275 vilket formellt skulle inbetalas på deras postgiroblankett. 

Den kom mig till handa först vid årsskiftet så att i början av januari blev beloppet inbetalt 

och hela ersättningsbeloppet formellt klart. Det blev netto kr 48.458 att insättas på  kontot 

för att användas till fastigheterna på Tyresö. 



Mina hostbesvär fortsatte under hösten, trots antibiotika och hostmedicin. Vid min 

sedvanliga allmänna provundersökning på Björkhagens läkarlaboratorium (genom Dr. 

Wallin) varvid de vanliga proverna, EKG, blodprover etc. voro bra, var däremot sänkan 

extremt hög, 119 mot min vanliga c:a 20 och Wallin blev mycket bekymrad . Vi antog att en 

grundlig undersökning på Södersjukhuset skulle vara lämplig. Förr hade det enklaste varit att 

jag åkt dit direkt men nu fordrades det särskild remiss - annars hade man väl långt tidigare 

kunnat åka dit.  Då jag väntade på tid hos dr. Wallin - han är 79 år och har endast några få 

besöksdagar - vände jag mig genast till Årsta vårdcentral i huset bredvid mig men där måste 

jag vänta 14 dagar på företräde innan jag kunde få någon remiss. 

Wallin skrev så småningom ut en remiss som postades till Södersjukhuset men hamnade hos 

den medicinska avdelningen och först den 22 fick jag kontakt med en läkare, som föreskrev 

en del prover för att fastställa orsaken till den höga sänkan. Den var nu fortfarande over 100. 

Medicine doktorn och docenten Jan Palmbad verkade hygglig, gjorde en rätt noggrann 

undersökning och nu skulle lungröntgen och ytterligare prover tas men jag fick tid först den 

2/1. Hostan fortsatte och konditionen blev sämre. Arbetet med släktkrönikan blev vilande 

under november och december. Jag gick ej heller på några sammanträden under hösten. 

Julen och nyåret firade jag hos Agneta i Tungelsta. Charlie kom ut på julaftonen efter att ha 

firat jul med sina barn hos Marja och han stannade kvar över natten till juldagen. På 

Nyårsnatten var jag uppe länge men blev rätt trött. Hostan var besvärlig, särskilt när jag satt 

hopklämd i en länsstol. Dessutom märkte jag att aptiten var sämre, trots Agnetas goda 

julmat. 

 


