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1 MIN NÄRMASTE SLÄKT 

Jag, Björn Olof Lindberg 341125-0016 föddes i Stockholm på BB 25 November 1934. 
Familjen var min mor Gerda Margareta Lindberg (f. Johansson) född 27 Juli 1904, fader Tore 
Erik Hjalmar född 3 Juli 1901, min äldre syster Maud Margareta född 15 November 1932, 
senare gift Berg, och 10-talet år senare föddes min bror Hans Olof 30 Augusti 1944. 

Min närmaste släkt bestod då av mormor Ida Amalia  född 1870 i Dillnäs, och morfar Carl 
Johan Albert Johansson född 1872 i Frustuna,  bägge i Södermanland. Farfar Gustav Hjalmar 
Lindberg född 1875 i Frustuna och farmor Anna Adolfina född 1874 i Lid, också bägge 
Södermanland. Farmor dog tre veckor före min födsel och begravdes på min födelsedag. 
Moster Märta Albertina Bååth född 1902 dog 1936 och efterlämnande barnet Sten Ivar Anders 
född 1935, morbror Arne Ivar född 1901 gifte om sig med en ”ny” Märta och dom fick 
dottern Kristine. På far-sidan fanns även Faster Eva Maria Adolfina Lindberg född 1900, 
ogift. Faster Ella Helena Charlotta född 1909 gift med Olof Lennart Ljungqvist med barnen 
Anna-Lena (Nilsson) född 1940 och Olof Stefan född 1937. Farbror Rune Olof Lindberg född 
1916 gift med Margareta ”Greta” Viola  Elisabeth och med barnen Eva Marianne (Kennerö) 
född 1945, Lars född 1949 och Annika Elisabeth (Palm) född 1957. 

Större delen av släkten härstammade från 1800-talet från stora delar från Södermanland och 
trakterna kring Gnesta, Frustuna, Svärta,  Björnlunda, Stjärnhov och Eskilstuna. Någon, vet 
inte vem, har antytt att det skulle finnas vissa kopplingar till Vallonsmeder som 
”importerades” från nuvarande Ardennerna i sydöstra  Belgien/norra Frankrike. Dessa skulle i 
så fall tyda på något släktskap till kunniga järnsmeder som arbetade vid många av järnbruken 
över hela Mellansverige. Uppgiften kan inte bekräftas. Hela den tidiga svenska järnhistorien 
kan spåras till Södermanlands Bergslag, Uppland och Bergslagen som sträcker sig som ett 
band över Mellansverige. 

Några av släktingarna på morssidan emigrerade i slutet av 1800-talet till USA och 
efterföljande släkt finns fortfarande i Des Moines, Iowa. Min mamma Gerda brevväxlade 
under många år med en äldre moster Amanda där, som var född 1873 och som var 
svensktalande och svenskskrivande.  Hennes dotter Linnea tog sedan över korrespondensen 
efter moderns död men svenska språket tunnades väl ut och upphörde troligen helt. 
Släktingarna var i huvudsak bönder. 

Mamma Gerda, med sina föräldrar och syster, bodde under uppväxten på Fleminggatan i 
Stockholm, där mormor Ida hade en liten livsmedelsbutik (mjölk- eller köttaffär), samt på 
morgnar och kvällar hade servering av mat i bostaden för ensamstående arbetare. Hon drog 
nog ett tungt lass. Kungsholmen var då belagt med mängder av industrier typ Separator, 
Bolinder, Munktell och Wiklunds. Mamma Gerda jobbade på varuhuset NK fram till sitt 
giftermål. Exakt vad hon gjorde vet jag inte men tror att det rörde sig om någon form av 
kontorsarbete eftersom hon kunde skriva maskin och eventuellt som ung, stenografera.   

En ”namnfyndighet”  som berättades från det flotta varuhuset var om kundtoaletterna på NK. 
Där var det vådligt eleganta, servicebemannade, och det kostade pengar och dricks vid 
besöken. Jag minns ännu i min ungdom att man knappt fick/vågade besöka dessa inrättningar 
vid besöken på NK. Troligen var jag rädd om mina veckoslantar. Damtoaletten sköttes av en 
dam populärt kallad ”Lorthusblomman” och herr-dito av en dam kallad ”Karldassförstinnan”. 
Sällsynt fyndiga namn. När mamma sedan träffade och gifte sig med pappa lovade han att hon 
skulle slippa arbeta utanför hemmet när han fått inkomst på 600:- kr per månad. Som kuriosa 



 5

hade jag inte så mycket högre inkomst när senare Viveka och jag gifte oss 1959. Mätt med 
nästan 30 år och låg inflation. 

Vad min riktiga moster Märta gjorde som ogift vet jag inte. Hon träffade blivande morbror 
Arne Bååth, från Fagersta i början på 30-talet, och fick sonen Anders 1935, ett år efter 
giftermålet. Denna Märta gjorde en bröllopsresa till USA med Arne men bägge fick efter 
hemkomsten senare någon allvarlig sjukdom som han dock överlevde, men smittade då 
samtidigt Märta och hon avled och efterlämnande den ettåriga sonen Anders. Morfar Carl 
arbetade på Kungsholmen, bl.a. på Wiklunds Verkstäder, som tillverkade Nordstjernans cyklar 
som var ett vanligt märke då. Företaget gick senare upp i Nymanbolaget som tillverkade 
Crescent och flyttade till Uppsala. Tror inte att han hade någon speciell utbildning eller 
arbetslivskarriär. Han skaffade bestämt på 30-talet två cyklar av märket Nordstjernan, en röd 
damcykel till mor Gerda och en svart herrdito till pappa Tore av vilka den svarta herrcykeln 
fortfarande finns i Märsta och är fullt funktionsduglig och tämligen obegagnad ännu efter mer 
än 80 år. Den röda ärvdes av Viveka senare, men skrotades efter diverse större fel och ersattes 
av en cykel inhandlad från Märsta Cykel o Sport på 60-talet. 

EV: FOTO PÅ BÅT USA 

2 OM FARFAR HJALMAR 

Farfar Hjalmar var en mycket duktig, delvis självlärd, byggnadssnickare som enligt uppgift 
nästan aldrig varit arbetslös, vilket däremot drabbade nästan alla andra byggnadsarbetare, inte 
minst vintertid, på den tiden. Han var tidvis lagbas och arbetade, som brukligt var, iförd hög 
hatt eller plommonstop. Under de svåra tiderna på 30-talet var nästan alla bygghantverkare 
arbetslösa periodvis och speciellt under denna depressionstid. Farfar hade en hopfällbar 
hyvelbänk som flyttades med jobben. Hans välskötta verktygslåda skingrades litet för vinden 
när han dog men vissa verktyg märkta med HL finns i min ägo i Märsta. Dom såg nog bättre 
dagar i farfars ägo, för vi barnbarn fick då aldrig röra dem. Tyvärr för farfar skulle kunnat lära 
oss så mycket om han hade haft viljan. Stilig i plommonstop! 

EV FOTO SNICKARLAG PLUS FOTO STORHOLMEN 

Farfar hade ett fritidshus på Storholmen nära Lidingös norra sida. Sjötomten var litet unik 
såtillvida att till den hörde en liten platt klippö på ca 30-50 m2 till vilken gick en ca 25 m lång 
brygga. Vid bryggan låg en välskött, klinkbyggd roddbåt med en gammal aktersnurra som 
vevades igång med en träknopp på svänghjulet. Han hämtade oss alltid vid våra besök vid 
Sticklinge Udde på Lidingö där vi tvingades parkera bilen. Ibland roddes vi över och ibland 
fick snurran göra jobbet. Övriga gäster/släktingar som inte var bilburna, och som vi träffade 
på diverse bjudningar på ön, fick ta ångbåten från Ropsten till Storholmens brygga. Därifrån 
det var någon halv kilometers promenad. Ett antal sommarveckor när vi bodde där på 
Storholmen lekte jag med en grannpojke i samma ålder och vi roade oss med att paddla i ett 
s.k. baktråg och bada mest hela dagarna, med vissa avbrott för abborrfiske och annat. Enligt 
foto åkte vi också baktråget med en liten Elfo utombordare som pappa köpt från USA. 
Flytvästar var nog nätt och jämt uppfunna då och tillsynen av oss ganska sporadisk. Man var 
inte så petiga på den tiden. 

Av någon anledning åkte vi i familjen eller med farfar aldrig runt Storholmen med roddbåten 
och gjorde heller inga upptäcktspromenader runt på själva ön. Trots att det redan då fanns en 
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italienskinspirerad lyxvilla/slott som säkert hade varit intressant att se, liksom kanske mycket 
annat. I närheten fanns dock två små öar, Tallholmen och Tistelholmen som vi paddlade till 
från farfars ställe.  

Farfars uppväxt och liv, från Sörmland till Stockholm, gick via Södertälje där han arbetade 
bl.a. på Södertälje Vagnsverkstad som tillverkade tågvagnar. Företaget ombildades senare till 
Scania Vabis. Han hade rekommenderats av några byggmästare och ansågs vara mycket 
yrkesduglig och lättlärd. 

Till vardags bodde farfar Hjalmar under sitt 82 åriga liv, som brukligt var, på många olika 
adresser i Stockholm. Det var vanligt att ofta byta bostad på 30-talet, när bostäder var svåra 
att hyra ut. Det var tider det! Många fick bo hyresfritt ½-årvis bara för att hyresvärdarna 
skulle kunna skylta med fullbelagda hus och lägenheter. Hoppet var ju då att hyresgästerna 
skulle stanna kvar även efter detta första halvår. Adresser jag kunnat finna, där han och farmor 
bodde, är Blomington och Jennyhill i Södertälje, Tegnergatan, Valhallavägen, Riddargatan, 
Brännkyrkagatan och Tunnelgatan. Förutom de som nämns nedan.  

EV. FOTO FARMOR 

Min farmor Anna, som jag tyvärr aldrig fick träffa, dog plötsligt 1934 och begravdes samma 
dag som jag föddes. Fram till dess hade hon en liten köttaffär på Riddargatan.  

Farfar Hjalmar, som tidigt blev änkling, levde sedan mycket ensam, men också periodvis 
tillsamman med äldsta dottern, min faster Eva. De flyttade runt till olika adresser, av vilka jag 
kommer ihåg Torsgatan 72, i Vasastan, Köpmangatan 8, i Gamla stan, (ett halvt stenkast från 
S:t Göran och Draken) samt  Pontonjärsgatan, på Kungsholmen. Flera andra adresser nämns i 
bl.a. farfars memoarer som han berömvärt skrev vid 82 år ålder under titeln "mina minnen 
från 2 till 82 år”. De senaste nämnda adresserna besökte vi regelbundet och där firades årliga 
julgransplundringar i regi av faster Eva. Hon var ogift och barnlös men en god administratör. 

Jag hatade dock dessa tillställningar och vägrade absolut att dansa runt någon j…a gran med 
levande ljus och sjunga några löjliga julvisor. Jag gick nog mest och gömde mig, även om det 
lockades med fiskdamm och godis. Min faster Eva var under 2:a världskriget mycket 
engagerad i flyktinghjälp och hade bl.a. en del norrmän inneboende. Eva arbetade för 
Marinstaben som hade sina kontor i Långa Raden på Skeppsholmen. 

Slutligen flyttade farfar via Snörmakarvägen i Bromma till ett inneboende hos änkan 
Lundberg med dottern Stina på Åloppevägen i Ängby. (Bara ca 100-talet meter från de villor 
som på tidigt 30-tal byggdes av, och gränsade till faster/farbror Ella och Lennart och mamma 
Gerda och pappa Tore med respektive familjer på Bergslagsvägen 142 respektive 144 i början 
av 30-talet). Där avled han av magcancer 1960. Foto på 4 generationer manliga Lindbergare 
hann tas innan dess och finns som minne från hans sista år i livet. 

EV. FOTO BERGSLAGSV OCH 4 GENERATIONER LINDBERGARE PÅ KIVIKSSV: 

3 OM MORMOR OCH MORFAR  

Morfar hade körkort tidigt och jobbade som vedutkörare hos Carl Anderssons Ångvedssågeri 
och Vedhandel på Strandvägen 3 i Stockholm. Och senare hos Elliot & Co samt slutligen hos 
A Wiklunds Maskin & Velocipedfabrik på Kungsholmen som tillverkade Nordstiernan. 
Mormor drev en liten affär (mjölk- eller köttbutik) på Fleminggatan. Dom hade även lägenhet 
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på samma gata. Kanske var det i samma hus som dom själva bebodde. Samtidigt hade hon 
”matinackordering” i lägenheten för ett antal ensamstående, och på olika håll, inneboende, 
karlar. Hon fick nog slita mycket hårt. 

EV. FOTO MORMOR IDA 

Mormor och morfar hade efter, pensioneringen, en kolonistuga i Ekbacken/ Fredhäll, där 
Tekniska Gymnasiet senare byggdes. Troligen var det den som flyttades till ett koloniområde i 
Abrahamsberg där dom då hade en liten fruktträdgård och trädgårdsland några år. Dom sov 
över där ibland trots att det var trångt, ca 10m2. Kommer ihåg besök där, en liten bit ovanför 
och söder om nuvarande Abrahamsbergs tunnelbanestation där Abrahamsbergsvägen delar sig 
i ett Y. På en stor triangelformad yta fanns en mängd kolonistugor. Området hörde också i 
öster ihop med det koloniområde som fanns och ännu lär finnas ända bort till Bromma 
Läroverk vid Stora Mossen..  

EV.  FOTO KOLONISTUGA 

Till vardags bodde de när jag föddes på den trånga Kreutzgatan vid Thorhildsplan. Snett över 
innergården på Geijersvägen bodde moster och morbror Bååth med mina kusiner Anders och 
Kristine. Jag har ett suddigt minne av att någons inackorderade stora hund, av typ Grand 
danois, en dag var instängd i köket och roat sig med att tugga sönder hela korkmattan, ”till 
mattes och husses förtjusning”. Senare flyttade mormor och morfar till en nybyggd, pytteliten 
pensionärslägenhet på Knypplerskevägen i Åkeshov, några stenkast från Brommaplan som då 
var nybyggt. De bodde i ett litet rum med kokvrå, utan kylskåp och med en toalett i trapphuset 
som delades med tre andra hyresgäster. Några hundra meter från ostsidan av Åkeshovs slott 
hade de en ny koloniträdgård, i en del av slottsparken, till sin död 1952.  

Morfar var en mycket ängslig person som oroade sig för allehanda saker som t.ex. att inte 
hinna odla och skörda allt i rättan tid, dåligt väder och mycket, mycket annat. Han var dock 
till stor hjälp för mina föräldrar i Ängby med trädgårdsarbete och vissa enklare sysslor som 
min far Tore bad honom om. Knappt om pengar var det nog, och ibland fann vi honom 
pliggande sina och mormor Idas skor i sitt källarförråd i huset där de bodde. På den tiden 
kunde man inte limma klackar och skosulor på skorna som idag, utan man hålade i läder och 
skinn med en syl och knackade in träpliggar á la tändstickor i hålen eller sydde sömmarna 
med svinborst och becktråd. Mormor hade onda ben och fötter och var måttligt intresserad av 
hans skolagningar men hade väl inget val utan fick använda skorna trots kvalitén. Hon var en 
gullig, tålig gumma. Vi barn satte oss gärna på cykeln och gjorde besök och begåvades då 
med Konsums vörtlimpa, med extra salt smör från en kruka, eftersom kylskåp saknades. 

När mormor Ida dog av sitt dåliga hjärta floppade morfar Carl ur helt, och sörjde henne så 
mycket att han knappt var kontaktbar för oss anhöriga. Det har ofta visat sig att äkta makar 
följer varandra i döden en kort tid efter den andres död. Redan efter ett par veckor följde 
morfar sin Ida på hädanfärden och en ny begravning blev följden. Carl hade periodvis varit 
instabil och alltid behövde mormor som stöd i livet, och klarade nu inte den stora sorgen. 

Han var däremot, och samtidigt, under sin livstid mycket vetgirig och vandrade mycket ofta 
vida omkring i de nya bostadsområden och byggplatser som då växte fram i det nya Västerort 
t.ex. Riksby, Abrahamsberg och Brommaplan. Han gjorde sina dagliga rundor i flera år och 
visste att berätta om allt som var på gång. 
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4 BEGRAVNINGAR - UTAN KÖRKORT 

När mormor och morfar dog fick jag i uppdrag att agera chaufför åt begravningsgästerna, som 
nästan alla saknade bil. Jag var då knappt 17 år gammal men fick ”förtroendet” att med bil 
skjutsa ett flertal från och till spårvagnshållplatsen vid Åkeshov. Körkort var väl inte så noga 
då. Mottagningarna för släkten hölls, vid båda begravningarna, alltså hos oss på Kiviksvägen 
6, där vi då bodde från 1944.  

Jag körde regelbundet pappas bilar runt kvarteret, i samband med biltvätt, och lärde mig att 
backa in bilen i ”världens tuffaste” och trängsta infart och garage. Det var fråga om cm-
passning. Vid ett tillfälle 1951 åkte pappa och jag till Göteborg med tåg för att där hämta ut en 
ny Chevrolet som han köpt och lyckats få importtilldelning på. Antalet importer från USA var 
alltså ransonerade. Jag körde då hela vägen från Göteborg medan pappa mest sov. Undantaget 
var i Gränna där vi köpte en massa polkagrisar,som visade sig vara det bästa antisömnmedel 
man kunde tänka sig. I många små butiker på den orten tillverkades denna specialitet. Det 
urfärska godiset fastnade i tänderna och inte f…n kunde man brottas med detta och somna 
samtidigt. Vet inte om man var en stor trafikfara. Vi åt visst på Gyllene Uttern. Den nya bilen 
var klart större än de vi tidigare hade haft i familjen och därför svårparkerad. 

Åtskilliga fotografier finns som nämnts, gällande släktingar på såväl fars- som morssidan men 
tyvärr vet jag inte namnen på många av de avbildade personerna och släktkontakterna med de 
flesta slutade nog sedan i samband med mina föräldrars dödsfall. De frekventa kontakterna 
som förekom på den tiden upphörde till stor del på 1960-talet när TV:n erövrade landet. 
Högsta nöje var att värdfolk och gäster tittade på ”dumburken” istället för att prata och 
umgås. Detta trots att allt fler skaffade sig bil och kommunikationerna förbättrades. Av 
ovanstående kan man lära att alla ni barn ska passa på att ställa frågor NU om historia, 
samhälle och ”foto-offer”, innan den som kommer ihåg något har gått bort. Där av delvis 
denna s.k. ”memoar-publikation” som kanske redan den kommit till i ”sista minuten”. Att den 
sträckt ut på tiden har dock delvis varit bra, för en och annan ”ny” pusselbit har ramlat in trots 
allt, och man kommit ihåg nya händelser och personer. 

När första försökssändningarna av TV gjordes från Tekniska Högskolan hade far lånat en 
gammal apparat med runt bildrör; avmaskat till något rektangulärt. Den hade tagits till 
Sverige av en svensk-amerikan vid namnet Ray Gyllenspira. Denne bytte senare efternamn 
till Sidhall. Vilken sensation med TV, trots allt. 

5 ÅTER TILL PAPPA TORES ÄVENTYR I USA - MUSIKINSLAG 

År 1919 fick äventyrslusten övertaget på pappa Tore, då 18 år gammal, och han åkte båt till 
USA för att där komma att stanna i nästan 7 år. Vad han gjorde där är något oklart men han 
måste ha rest omkring och arbetat med det ena och andra på flera platser. Mycket var nog 
koncentrerat till Chicago, Svenskbygderna i Des Moines Iowa, Ohio, Minnesota, Chicago och 
Denver i Colorado. Resan över Atlanten var som båtpassagerare, enligt vissa foton, men han 
arbetade på fraktbåten MS Luosea, på vägen hem till Sverige. Kanske var pengarna slut. Han 
gjorde nog diverse som t.ex. jobba  i jordbruk  och djurhållning, varit som ”cowboy” någon-
stans och studerat till elingenjör i Denver, m.m. Han tycks ha rest omkring på många platser 
och enligt foton varit litet av en modesprätt. En bror till framlidne, mycket kända, 
skådespelaren Willy Peters, Kurt (Kucke) Peters, torde varit en trogen kompis och 
följeslagare. Denne blev sedan konstnär i Sverige och en tavla av honom finns i vår ägo. På 
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färderna runt USA tjuvåkte de bl.a. under godsvagnarna på den amerikanska präriens 
järnvägar. Ganska riskabelt kan tyckas, och inte särskilt bekvämt, och dessutom kallt. Enligt 
foton måste han själv och kompisar periodvis levat ganska hårt liv och ibland, när pengarna 
tröt, bott på YMCA som hade en billig form av hotellverksamhet och drevs av scoutrörelsen. 
Hos oss kallat KFUM. Han skaffade sig amerikansk el-ingenjörsexamen och lärde sig det 
amerikanska språket till fulländning.  

EV. FOTO USA 

Redan innan avresan till USA var fader Tore del i en musiktrio i Sverige som hette ”Kapellet 
Glädjen”, där han spelade på sitt första egna knappdragspel 1918. Han var klart musikalisk 
och trakterade skapligt bra, senare i livet även piano, fiol, gitarr, mandolin, banjo, och ukulele. 
Tror bestämt han klarade även munspel och fiol hjälpligt och kanske fuskade med andra 
instrument. Klart musikalisk alltså. Troligen spelade trion på diverse fester och logdanser i 
Sörmland där släkten kom ifrån. Var han fick sina ganska skapliga musikaliska kunskaper 
ifrån är dolt i det förflutna eftersom jag inte tror att någon mer i hans familj var särskilt 
musikalisk och trakterade något instrument eller sjöng. Kanske lärde han sig en del i USA? 
Troligen träffade pappa Tore sin blivande fru Gerda vid någon övning i Södermanland. 

I Denver utbildade han sig som sagt till elektroingenjör av något slag och helt säker med 
koppling till radio, som var alldeles nytt då, och som sedan skulle följa honom hela livet. 
Senare sa pappa många gånger att man aldrig borde vara borta från hemlandet mer än max 6-7 
år eftersom man då inte finner sina rötter på riktigt någonstans. Hans amerikainfluens följde 
honom sedan genom livet. Någonstans på den amerikanska färden lyckades pappa kapa av sig 
halva tummen på ena handen. Detta tycks dock inte ha varit något större handikapp vare sig i 
jobb eller musiken. 

 Naturligtvis lärde han sig prata en perfekt, mycket kultiverad amerikansk/engelska vilket 
senare blev ett föredöme och hjälp för mig när jag så småningom i jobbet hade behov av att 
omfattande tala och skriva engelska. Både för min egen och mina arbetskamraters skull. De 
flesta var klart sämre än jag, visade det sig. Framtida affärsbrev, rapporter och föredrag 
klarade jag ofta bättre än många. 

6 TORE TILLBAKA FRÅN USA 

När pappa Tore hade kommit hem från sin vistelse i USA, 1919-1926, tvingades han att göra 
en försenad värnplikt 1927 på Artilleriregementet A 1, som låg nära Armémuseum på Öster-
malm i Stockholm. I Sverige arbetade han efter ”lumpen” som elektriker och installerade 
nymodigheten elektricitet på bl.a. bondgårdar i Södermanland och Uppland, där han träffade 
mamma Gerda på någon logdans i Gnesta/Björnlundatrakten. Bägge två hade en stor del av 
sin släkt i Sörmland i t.ex. Gnesta, Björnlunda, Frustuna, Stjärnhov, Svärta och Eskilstuna. 
Sonen Peter har gjort en del utforskningar i ämnet. 

Pappa arbetade också i Hoffströms Radioaffär i Stockholm 1928 där han troligen fick stor 
nytta av sina nya amerikanska kunskaper och blodad tand för vidare radiobyggande. Denna 
hobby följde honom hela hans liv och han byggde och lagade många radioapparater till familj 
och släktingar. När andra familjer knappt hade skaffat sin första radio hade vår familj haft 
sådana i flera år, och nästan en i varje rum. Han byggde på senare år även radiogrammofon, 
(även för musik på stenkakor), och med inbyggd polisradio för att kunna följa 
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Stockholmspolisens utryckningar. Troligen skulle han gärna ha blivit radioamatör, om han 
haft tid, och han lyssnade periodvis mycket på kort- mellan och långvågsradio kvällar och 
nätter med kommunikation mellan radioamatörer världen över. Mottagningen var ofta bäst 
nattetid. När Sveriges Radio startade, Stockholm-Motala, hade han amerikansk radiolitteratur 
en masse. I källaren på alla våra villor, hade han inrättat radioverkstad, både på 
Bergslagsvägen, senare Kiviksvägen och slutligen  i Sigtuna. Han tillbringade var och 
varannan helg, och ofta även på kvällar, byggande och reparerande diverse radioapparater. 
Han läste kopplingsscheman som andra läste böcker och hade mängder med utrustning för sin 
hobby. Han tillverkade egna chassin och byggde in utrustningen i gamla eller nya, tomma, 
radiolådor av trä som fanns att köpa i slutet på 20-talet. Efter hans död skänkte vi barn i 
dödsboet många unika årgångar av amerikanska och europeiska Radiotidningar från 20-30-
talen, samt mängder av radiomaterial, till Televerkets Radioklubb. Dess medlemmar behövde 
allt som fanns att tillgå av reservdelar för sina stora samlingar av radioapparater och för att 
reparera och restaurera dessa. Radiomuseie-gubbarna var jublande glada och tog med sig allt 
material dom kunde få. 

I de utrymmen som var avsedda för kol/koks i källarna hade han inrett med arbetsbänkar 
fyllda av instrument, transformatorer, radiorör, likriktare, motstånd och kontaktdon, 
banankontakter, kondensatorer, krokodilklämmor,  motstånd, o.d. Han hade likström och 
växelström,12, 110, 220 V och alla andra spänningar installerat. I stort sett var och varannan 
helg under min uppväxt satt pappa i pannrummet/verkstaden, där han ritade 
kopplingsscheman, bockade plåtar till radiochassin och monterade och lödde elkomponenter. 
Lådorna vi skänkte till Radiomuseet var fulla av allt, även kristallmottagare. Han gjorde sina 
egna kopplingsscheman och testade ofta elen genom att spotta på ett finger och försiktigt 
känna om något var strömförande. Det kliade nog i kroppen då och då för det var ofta 110 
eller 220 V som gällde även då och ingenting var väl skyddsjordat. Ibland skaffade han 
utrustning från utlandet som var byggd för 110 V så provbänk med diverse mätinstrument var 
ett måste. Vare sig S- eller CE-märkning existerade. 

Jag fick tidigt ta över en Trådspelare där ljudet lagrades på en tunn, tunn pianotråd. 

Någon gång på tidigt 30-tal fick pappa jobb på General Motors Svenska AB som då byggt 
upp import och sammansättning av amerikanska bilmodeller och Opel i Hammarbyhamnen. 
Han var på inköpsavdelningen, och i någon form av ledande ställning, och kom nog då i 
kontakt med färgleverantörer omkring 1933, vilket avgjorde hans senare avhopp till AB Dulac 
1939. Dessa var importörer, och senare licenstillverkare, för DuPont de Nemours & Co i 
USA, som var dåtidens kanske största tillverkare av billacker. Leverantör till GM, Ford, 
Chrysler m.fl. Koncernens huvudkontor var i Wilmington i ”svenskstaten” Delaware, USA.  

Dulacs svenska kontor var placerat på Stureplan 4 i Stockholm, på första våningen över 
nuvarande Sturegallerian. 

7 MITT EGET LIV 

Låt mig nu först konstatera att mitt liv, som presenteras här, nog måste betraktas som ganska 
lyckligt och positivt på det stora hela taget. Min mor Gerda var en typisk dåtida hemmafru 
och ”hönsmamma”, som säkert gjorde sitt bästa för familjen. Hon fick ju tidigt löftet att 
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”slippa” jobba när pappa Tore tjänade tillräckligt många kr i månaden. Konstigt nog saknar 
jag helt uppgifter om deras bröllop och när och var detta skedde. 
Pappa Tore var mycket inriktad på sina jobb och hörde till den gamla typen som inte hjälpte 
till så mycket med hushållet, och kom oftast hem från jobbet väldigt sent för middag och sin 
kvällstidning. Jag tror sällan vi hade ätit middag på vardagarna tidigare än vid 7-8-tiden. 
Ryktet sa att han inte var särskilt hörsam för andra som ville avsluta arbetsdagarna vid 5-
tiden. Då satte han igång andra att jobba över. Även mig senare när jag börjat på Dulac, enligt 
Viveka. Kvällsjobben smittade av sig frivilligt eller ofrivilligt. 

Annars var han tämligen händig, när han ville hade lust och hann, och väldigt mån om att vara 
omtyckt och smidig som chef i sina olika chefspositioner och affärskontakter under livet. Han 
var däremot absolut ingen macho! Han hade av naturliga skäl stor nytta av sina osedvanligt 
goda kunskaper i ett mycket kultiverat engelsk/amerikanskt språk, som jag nämnt att han 
behärskade till fullo. Han behandlade språket mycket bättre än t.ex. de allra flesta 
amerikanare jag mött och inspirerade indirekt även mig, på något konstigt sätt, utan att därför 
läsa läxor med mig en ända gång. Det förekom aldrig vad jag minns. Något direkt stöd, i mina 
dagliga struliga studier, fick jag absolut inte och mamma Gerda hade absolut inte kunskaper 
nog för detta. Snarare fick jag diverse extra studiestöd, från externa ”lärare” i vissa ämnen, 
när det knep och jag behövde hjälp på traven. Framför allt gällde det tyska och matematik, 
som jag ibland fick läsa upp extra på fritid eller under sommarlov. Inte var jag speciellt 
studiemotiverad heller. Diverse sporter hade nog under studietiden tagit för mycket av min 
fritid. Senare, när båda pappa och jag jobbade samtidigt på AB Dulac vid Stureplan 4, var han 
dock ett stöd just i engelska språket, när det mer och mer ankom på mig att skriva brev, 
offerter, anföranden, texter, rapporter, översättningar o.d. på engelska åt mig själv och olika 
arbetskamrater i våra kontakter med framför allt huvudkontoret hos DuPont i USA, 
europakontoret i Geneve, systerbolaget i Belgien och olika generalagenter i Europa, som 
under många år levde under vårt marknadsansvar. Jag fick ofta hjälpa kollegor, som nästan 
alla var ”språk-sämre” än jag, att sköta deras engelska korrespondens, så gott nu detta gick. 
Även senare skriva och hålla hela anföranden inför internationella säljmöten och konferenser. 

8 BEGRAVNINGAR – GRAV 

Bägge våra föräldrar, mamma och pappa, begravdes på Norra Begravningsplatsen mitt emot 
Solna kyrkogård. Farfar Hjalmar hade där en urngrav med 9 platser. Begravda där var då (före 
mina föräldrar) bl.a. farmor Anna, faster Eva, farfar Hjalmar, faster Ella och senare tillkom 
kusinen Anna-Lena. Jag fick låta byta ut gravstenen eftersom pappa önskat texten ändrad till 
”Hjalmar Lindbergs Familjegrav” på framsidan och med etsade kopparplåtar på baksidan, 
beskrivande uppgifter på alla de övriga som har sina urnor i graven. Detta godkändes dock 
inte av Kyrkogårdsförvaltningen utan jag fick skapa ordet ”Hjalmar Lindbergs Släktgrav” 
vilket nog inte tidigare fanns någonstans på hela Norra Begravningsplatsen. Kreativt? 

9 BARNDOMEN I NYA ÄNGBY 

När jag föddes var ju familjens första egna hem på Bergslagsvägen 154 i Ängby, Bromma, 
där pappa Tore, till stor del själv, liksom många andra kommande grannar, byggde sina första 
småhus. Detta skedde nog i samband med arbetslösperioder omkring 1930-talet. 
Grupphusbebyggelsen levererades 1932 och hanterades av Stockholms Småstugebyrå, som 
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var en ganska ny kommunal företeelse. Detta kommunala företag hade, och har sedan i många 
år, administrerat ett flertal liknande egnahemsbyggen runt Stockholm. Husen var gruppvis av 
samma modell, vilken bestämts vara exakt lika inom olika begränsade områden, och 
levererades som färdiga prefabricerade element av trä. För Ängbys del tror jag det var totalt 
4-5 modeller. Totalt byggdes 1600 villor i Ängby under perioden 1932-1936. Husbyggarna 
stod själva för grävning av källargrund och kunde själva resa element, bygga eller leja ut 
monteringsbygge och inredning. Hela byggprojektet var i stort orienterat kring de 2 vägarna 
Bergslagsvägen och Beckombergavägen. Den förstnämnda vägen fungerade som delare 
mellan Norra och Södra Ängby. Södra Ängby, var däremot ett helt separat villaområde med 
litet lyxigare funkishus i olika modeller, allt placerat på höjderna söder om kommande 
spårväg/tunnelbanan, mellan Bergslagsvägen och Mälaren. Detta område hade klart högre 
status. Reveterade, fyrkantiga villor med i stort sett platta tak.  

 Separat har ni barn fått boken ”4 x ÄNGBY” där ni, på första och sista omslaget, ser planerna 
och verkligheten. På ett par sidor finns hustypen föräldrarna byggde, vilket nog var den näst 
minsta typen. Dock med övervåning, totalt 3 rum och kök, blomsterrum och med hel källare, 
garage och tvättstuga i källaren. Troligen stod pappa Tore, farfar Hjalmar, morfar Karl för 
större delen av bygget och pappa Tore för all elinstallation. Detta passade ju bra i den 
depressionsperiod Sverige då genomgick i början på 30-talet. Men alla skall veta att det var 
ett jätteprojekt när de flesta husfäder, som ännu hade jobb, arbetade 6 långa 8 timmarsdagar 
per vecka och sedan på kvällar och helger skulle orka med och klara dessa ovana byggprojekt. 

Småstugebyggnationen i Ängby skedde till större delen på leriga åkermarker tillhörande 
Ängby Slott/Gård och ligger mellan Åkeshovs Slott i öster, Råcksta Gård och Beckomberga 
Sjukhus i väster, Judarnsjön och Mälaren i söder samt Bromma kyrka och kommande 
Bromma Flygplats i norr samt även Kyrksjön. Granne var min faster Ella med maken 
Lennart.  

Norra Ängby, delen norr om Bergslagsvägen, var i stort en ny förort för befolkning av 
arbetarklass och medelklass. Ett litet undantag var området mellan Beckombergavägen och 
Kyrksjön, som då kom att kallas ”Tjänstemannaområdet”, samt området bakom Ängby skola 
där det hade insmugit sig 2 litet större hustyper. Området norr om Kyrksjön, omkring 
Bromma Kyrka, var däremot delvis äldre och blandat, och bestod av hustyper av alla de slag. 
Bebyggelsen startades just under den period när många, framför allt män, var arbetslösa i 
början av 30-talet. Detta gjorde exempelvis att min pappa Tore hade tid att bygga snabbare. 
Tjänstemannaområdet byggdes ungefär samtidigt (ca 1932-33), och bestod av vägarna 
Hågavägen, Kiviksvägen och Snorrevägen och ligger NO om Ängby Torg och söder om 
Kyrksjön. Mer om detta senare. 

Hela det nya villaområdet i Ängby präglades av nybyggaranda. 1600 hus och mängder med 
barn som med dagens mått mätt fick otroligt stor frihet och skaparanda, utan inverkan på 
samvaro, och i stort helt utan brottslighet. Fritidsverksamhet och barntillsyn existerade 
absolut inte. Mycket om detta nya samhälle kan ni själva läsa i boken, 4 x Ängby, och se hur 
även mitt eget liv och uppväxt gestaltade sig. Det allra mesta som de 4 författarna till nämnda 
bok upplevt stämmer även på mig, vår familj, skolgång och mina kamrater. Av de 4 
författarna bodde 3 st bara några 100 meter från Kiviksvägen, dit vi senare flyttade 1944, och 
en, ca 1 km bort mot Beckomberga sjukhus. Med dagens mått mätt fanns absolut inga 
kommunala stödfunktioner för familjerna, men de allra flesta husmödrar var hemmafruar och 
fick ta det dagliga övergripande ansvaret. Som komplement till nämnda bok förärades jag  av 
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sonen Peter boken ”Norra Ängby - Vår del av världen” som gavs ut 2006 i samband med 75-
årsfirandet av” Norra Ängby Trädgårdsstadsförening”. Ängby är idag ett mycket eftertraktat 
villaområde med oanat höga huspriser. Från att ha varit ett arbetarområde är det idag, till 
större delen, ett synnerligen ”moderat" samhälle. 

10 DE FÖRSTA 10 ÅREN 

De första 10 åren av mitt liv bodde familjen vid innervägen av Bergslagsvägen. I hörnet av 
Asmundsvägen och Bergslagsvägen 154. Den senare vägen började vid Brommaplan, som en 
avstickare/förlängning rak väster ut från Drottningholmsvägen och slutade då några hundra 
meter väster om Islandstorget. De kommunala förbindelserna med Stockholm skedde helt 
med de röda bussarna nr 71 och 71N, den första vände vid Islandstorget och den andra vid 
Ängby torg eller Beckomberga. Någon spårväg eller tunnelbana var inte ens påtänkt, medan 
däremot 12:ans spårvagn redan då (samtidigt) fanns från Stockholm via Alvik till Nockeby, 
som var en äldre villadel av Bromma. På södra sidan av Bergslagsvägen, mitt emot huset vi 
bodde i, fanns Judarnängen, Jurdarnskogen och Judarnsjön. Ett stort strövområde och en stor 
lekplats för oss barn där vi spelade fotboll, lekte indianer och cowboys, lärde oss åka träskidor 
(med tårem) och de första stapplande skären av skridskor (spiskrokar med skoremmar och 
nyckel). På sommaren var det simskola vid Ängbybadet, som byggts söder om och nedanför 
det höga Södra Ängby. Jag minns att vi också krigade mot andra grabbgäng från olika 
villadelar, jagade huggormar och spelade fotboll, idrottade m.m. vid den s.k. Stora Stenen.  

FOTO SKIDÅKNING I JUDARNSKOGEN 

Naturligtvis fanns inga idrottsplatser, lekplatser o.d. med undantag för en enkel fotbollsplan 
mitt emot folkskolan på Vulteusvägen, några hundra meter norr om Ängby torg. Dock icke att 
förglömma kälkebackar i Karsviks Hage och bad vid Ängbybadet. 

Judarnområdet blev senare delvis avskärmat för oss när vi senare fick spårvagn nr 11, istället 
för bussar, och det gjorde att vi tvingades klättra över spåren eller gå runt via 
Färjestadsvägens viadukt. Ibland lekte vi dock olovandes på spåren och plattade till spikar, 
hästskosömmar och annat av metall som vi lagt dit - för att tillverka små svärd till 
tennsoldaterna o.d. Min första kontakt med metallbranschen. Man fick höra på rälsljudet om 
en spårvagn var i antågande, för att hålla sig undan. 11:ans spårvagn utgick från Tegelbacken, 
mitt emot Stockholms Stadshus, och vände vid Islandstorget på en slinga. Den var då Sveriges 
modernaste spårvagnstyp kallad Mustangen, och samma modell (dock brunmålad) kom 
senare att användas även till Lidingö från Humlegårdsgatan i Stockholm. 

11 AFFÄRER I SÖDRA DELEN AV ÄNGBY 

Vi handlade det mesta som behövdes vid Ängbyplan (och i viss mån Färjestadsvägen) där det 
fanns livsmedel, tobak, sybehör, kläder, skomakare, fisk, cykelaffär, färghandel m.m.. Dit 
gick, cyklade, skidade eller åkte vi sparkstötting beroende på årstid. Det senare skedde ofta 
med villig draghjälp av vår fantastiska foxterrier Kiddie. Ingen var snabbare än jag, till och 
från affärerna, på sparkstötting. Hon var litet folkilsken mot barn, när hon stod bunden utanför 
affärerna, eftersom barnen retat henne med pinnar och annat, och en och annan unge fick sig 
nog ett nyp. Trots sin litenhet satte hon sig trots allt i stor respekt hos andra passerande 
hundar, stora som små, som passerade vårt hus på 154:an. 
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Vid Färjestadsvägen fanns några affärer bl.a, blommor och Martin Olssons Livs samt järnaffär 
och något annat jag glömt. 

Allt som rörde växter till de nya villaträdgårdarna fick köpas vid Råcksta gård där den vänlige 
trädgårdsmästaren Svärd huserade, eller vid något växthus på Spångavägen eller i Hässelby. 
Närmaste Brädgård fanns vid Alvik. 

Det som inte fanns lokalt att handla fick vi åka in till Stockholm för att köpa. Jag tror att PUB, 
EPA Drottninggatan och Tempo Fridhemsplan eller Hötorget var vanliga mål, liksom flera 
andra nu försvunna affärer och varuhus (MEK, Mets, Sidenhuset, m.fl.) Buttericks och 
diversebutik fanns på Drottninggatan. Någon shoppingsjuka, á la dagens, existerade inte av 
många skäl, folk hade helt enkelt inte råd, men kvalitén på det mesta var högre än idag.  

12 GRANNAR  

Som i alla nya samhällen hjälptes man åt, och både sämja och osämja fanns i strukturen, med 
trätor mellan grannfruarna och samarbete mellan gubbarna. Alla hjälpta alla vid resning av 
huselementen, takstolar o.d. Det var dock mer noga med en viss distans mellan 
grannfamiljernas fruar, och tilltalsordet Du fanns ofta inte på kartan, i varje fall inte när det 
gällde kvinnorna. Närmaste grannar var släktingarna Ljungqvist i nr 152 och mitt emot 
familjerna Fredin med kompisen Sture och dottern Ingegerd (Olympiasimmerska 1948 i 
London). Andra var Röcklinger, Holmbom, Nyqvist, Lundberg (vars man blev över/ihjälkörd 
av en buss på Tranebergsbron), Björn, Åslund, Jansson, Brottarna Kreuger, 10-kamparna Åke 
och Erik Nyqvist m.fl. som jag inte kommer ihåg. Mamma Gerda och fru Fredin mittemot var 
nog litet som hund och katt till och från tror jag (det var det nog flera som var med fru F). 
Brottarna tränade ofta på gräsmattan i sin trädgård på Åloppevägen. Jag tror att en eller båda, 
var med i landslaget och kanske vid någon olympiad. Själv var jag nog i minsta laget för 
någon organiserad sport, före 1944 i varje fall. Alla jobbade och gnodde i sina trädgårdar på 
helgerna, som ju inte var så långa. På höstarna plockades bär och svamp i skogarna. Alla 
drygade ut ekonomin med diverse grönsaksodlingar, bärbuskar, fruktträd och ibland kaniner 
som husdjur och mat. Maskrosor repades av många på Judarnängen till Kaniner i 
trädgårdarnas burar. Alla cyklade mycket, i mån av ålder, och deltog i den årliga s.k. 
Riksmarschen. Minns några besök på Drottningholms Slott. 

                                                  

13 GAMLA SNÖRIKA VINTRAR 

På vintrarna  åkte vi skridskor på Judarnsjön, kälke och skidor vid Karsviks hage, där det 
fanns minst 2 skidbackar och 2 härliga spolade kälkebackar, med fina vallar, från 
Tacitusvägen. Farbror Pettersson, simläraren vid Ängbybadet, skötte visst om backarna. Ofta 
åkte vi också nedför Gummans Backe, som är en gångstig mellan Tacitusvägen och 
Tegnebyvägen. Vi tillverkade också s.k. Rallare (bobar), vilket var en träplatta med 4 
Järnkroksskridskor under. Bästa kälkar som fanns. På en sten i en kurva körde vi ”sönder” 
flera kälkar och skadade underliven. En och annan mjölktand fick nog stryka med också. 
Bredvid backen fanns en fin långstuga i timmer, som tidigare bebotts av en gammal gumma 
förstår jag. Backen kallades Gummans Backe. Vet ej namnet på gumman, men senare 
övertogs stugan av Stockholms Stads Parkavdelning, och därifrån utgick Ängbys 
parkpersonal med sina små hästdragna kärror och träplogar. 
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Någon kommunal barntillsyn fanns som sagt inte men de flesta husmödrar, som då var 
hemmafruar, hade nog ganska litet kontroll på vad vi ungar sysslade med. Genom 
hemmafrusystemet fanns det dock alltid någon som såg om man gjorde alltför mycket hyss, 
och någon som kunde pyssla om och trösta den som gjort illa sig. Minns att jag minst en gång 
också var tjuvaktig, och i många år hade dåligt samvete för en gul/blå emaljerad skylt med 
siffer-beteckning på, som jag knyckte från en av Gatukontorets arbetarvagnar. Den vågade jag 
inte visa hemma utan gömde i en häck mellan ”titta-påtillfällena”. 

En fördel var på den tiden att pedofili, knark o.d. inte tycktes vara uppfunnet och barnen fritt 
kunde använda sina ben och cyklar för förflyttningar, utan rädsla för bilar. Inga oroliga 
föräldrar tycks det. Visst fanns det nog en del ”Lördagsfylla” här och där men motboken, som 
levde kvar ända till 1956, satte väl stopp för en del supaktiga avarter. Det var i varje fall vad 
jag minns. Alla familjer var drabbade av knaper ekonomi vilket också bidrog till 
begränsningar. 

14 VÅR 1:A CYKEL – JOBB PÅ GM 

När jag var ca 4 år fick Maud och jag gemensamt en begagnad blå barncykel med bara 
handbroms som tryckte på framdäcket, och som vi lärde oss cykla på. Det var en flickcykel. 
En dag kom pappa Tore kom hem från jobbet, som ofta i en fin amerikansk lånebil från GM 
där han jobbade på inköpsavdelningen. Jag visade mina nyförvärvade kunskaper genom att 
vingla till och cykla rakt in bland grenar och blad i en hög Poppel bredvid garageinfarten. 
Vilket fiasko - applåderna uteblev. På dagen innan hade det ju gått så bra. Pappa fick sig nog 
ett gott skratt, men efter missödet kunde jag cykla. Inte fanns det just några bilar att ta hänsyn 
till. Som sagt arbetade far på GM:s inköp och som löneförmån disponerade han demobilar. 
Bilar var något mycket unikt bland villaägarna i Ängby, och jag minns nog ingen annan familj 
i området som hade tillgång till bil över huvud taget. Som ett unikum kan nämnas att pappa 
fick eller köpte billådor från GM. I dessa stora plywoodlådor fraktades hela amerikanska bilar 
till Sverige från USA. Några av dessa lådor kom att tillsammans bli ett helt fritidshus åt 
moster och morbror Bååth vid Hemviken på Värmdö (mer om detta senare). 

15 HUSET OCH GUNGHÄSTEN 

På vårt hus, 3 rum och kök, fanns ett blomsterrum och på övre våningen ovanför detta ett litet 
fönster i den övre hallen. Fönstret vette ut mot utbyggnadens takås, ca 4 m ovanför 
omgivande mark. Vid ett tillfälle hittade föräldrarna mig sittande gränsle på taknocken mitt i 
natten i ett försök att gå i sömnen på taket. Skräcken var stor och tilltaget måste indirekt ha 
hoppat över en generation i släkten och landat på vår son Lars, fast då många år senare. Han 
gick också i sömnen till en granne på gatan i Märsta utan familjens vetskap. 

I källaren hade vi garage och kombinerad tvättstuga och ”badrum”. Tvättmaskin var naturligt-
vis inte uppfunnet då, utan man kokade tvätten i en gaseldad kopparkittel och sköljde den 
sedan i en murad bassäng s.k. pannmur. Denna fick man ibland också bada i. Minns dock inte 
att det skedde så ofta. Vi hade också pannrum med kolbox som blev till pappas hobbyrum 
samt potatis- och matkällare. Koksen beställdes och hälldes av stadiga gubbar ner genom ett 
källarfönster.  
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På bottenvåningen fanns bara kök, vardagsrum och blomsterrummet, kombinerat med hall 
och trappa till övervåningen. Där fanns två sovrum, ett något större för föräldrarna och ett för 
Maud och mig. Någonstans fanns toalett, men naturligtvis inget badrum. Skulle bli ganska 
trångt med tiden eftersom Hans var på tillväxt i mamma Gerdas mage under första delen av 
1944.   

I huset fanns då enligt ett fotografi den gunghäst som Viveka och jag restaurerade på Fogdö i 
samband med att vårt 1:a barnbarn, Josefin, föddes. Det hade jag lovat mig själv i flera år. 
Hästen visade sig vara tillverkad av Diö Leksaksfabrik i norra Skåne, för Gemla 
Leksaksfabrik, ca 1890. Gemlas fabrik hade nämligen brunnit och under ca 10 år 
legotillverkade Diö de olika gunghästmodellerna. Att hästen har ögon av glas, istället för av 
skuret trä, torde vara beviset för tidpunkten enligt mina kontakter med den man som jag 
brevväxlat med på Gemla Leksaks-museum. Hästen var köpt begagnad men hade renoverats 
när Maud och jag fick tillgång till den omkring 1936-38. Den ”förföll” dock till stor del under 
och efter Hans barndom 10 år senare, liksom de flesta andra leksaker vi haft. Bidragande var 
nog flyttarna till Kiviksvägen 1944 och senare Sigtuna 1962. Bilder visande det erbarmliga 
skicket före, under, och efter reparation, fram till färdig häst. Fotodokumentation finns 
bevarad. Hästen har våra barnbarn fått använda på Fogdö, och den fina hästen hoppas jag 
skall gå i släkten. Den var mycket illa medfaren och stora delar fattades. Hästen var 
ursprungligen limmad av stora trästycken, spacklad med någon sorts gips/krita-produkt som 
ej höll. Enligt senare information av leksaksexperten Peter Pluntky på TV-programmet 
Antikrunden påstod han att det nog till dags dato inte finns ett enda oreparerat exemplar kvar i 
landet p.g.a. materialfel och ålder. Omfattande renovering med ”gott samvete” alltså. 

FOTO GUNGHÄSTEN O HUSBYGGET PÅ 154:AN 1932  

16 PAPPA FÅR NYTT  JOBB – FAMILJENS  BILAR 

Fram till 1939 var allt frid och fröjd. Pappa hade det året bytt jobb till inköpschef på AB 
Dulac, dåvarande generalagent för DuPonts, i USA, färger och lacker. Dulac var då leverantör 
till GM:s sammansättningsfabrik i Hammarbyhamnen och kanske också till de övriga 
bilfabriker som fanns i Stockholmsområdet. Ford i frihamnen, Automobilfabriken (först på 
Norrbackagatan och senare Augustendal i Nacka) samt ANA (AB Nyköpings 
Automobilfabrik). Dulac hade sitt kontor på första våningen på Stureplan 4 ovanpå nuvarande 
Sturegallerian med den gammalt kända restaurangen Sturehof, Norma, Mjölkbaren, Dufvas 
Guld och Hedengrens Bokhandel. Företaget hade också lager, och från 2:a världskriget, 
omfattande licenstillverkning av Du Ponts, USA billacker, i Mariehäll.  Där låg bland andra, 
också Europafilm, Samefa, Nilssons Maskin (Caterpillar) (på Tappvägen, Peters anm.) 

Pappa tillträdde befattningen som försäljningschef på Dulac precis 1 september 1939 när 
Nazi-Tyskland anföll Grannlandet Polen och 2:a Världskriget utbröt. 

Pappa hade då, innan han slutade på GM, köpt en ny Opel Olympia Rekord och livet lekte. 
Den bilen kom senare att tvångsinkallas till försvaret ett par gånger under 2:a världskriget, 
som skulle komma. I bilen kunde familjen till en början göra besök med oss fyra i familjen 
hos alla släktingar som fanns. Under kriget blev det trängre när också gengassäckar, hund och 
ett nytt barn 1944 skulle få plats.  
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Bilar kom av naturliga skäl att följa familjen genom livet. Kommer inte ihåg alla märken, men 
efter Opel Olympia kom, vad jag minns, Opel Kapitän, Oldsmobile, Hansa Borgward, 
Chevrolet, Vauxhall, Mercedes och kanske ett par märken till. Den senare hos mamma och 
pappa ända fram till 1980-talet och deras död. Viveka och jag har sedan vi gifte oss haft 
följande bilar: Opel Caravan 2 st, VW-Bubbla, Volvo Amazon, Ford Taunus, Ford Granada, 
Volvo Cross Country och Lexus RX 400h 2st. 

17 2:A VÄRLDSKRIGET BRÖT UT 1939 

Då, 1939, bröt 2:a världskriget ut och allt ändrades för alla människor i landet. De flesta 
vuxna män blev till och från inkallade till militärtjänst, industrierna fick ställa om 
produktionen till krigsmaterial, många ersättnings- och surrogatprodukter kom att tillverkas. 
Många kvinnor som dittills varit hemmafruar på heltid eller t.ex hembiträden, tvingades av 
många olika skäl börja jobba utanför hemmet och också inom försvaret. Lottakårer bildades 
och flygspaning transporter, djurskötsel m.m. sköttes av kvinnor. Hela landet mobiliserades 
och försvarsanläggningar byggdes överallt. Det var skyddsrum, skyttevärn, vägspärrar, 
luftbevakningstorn, bunkrar och försvarsmaterial överallt. Faktum var dock att Sverige var så 
dåligt rustade för krig, att det inte ens fanns vapen att sätta i händerna på de inkallade soldater 
som skulle bemanna otaliga försvarsanläggningar. Främmande underrättsverksamhet förekom 
nog litet här och var och mot detta myntades t.ex. uttrycket ”En Svensk Tiger”. Detta p.g.a. 
risken för spioneri som ju snabbt blev aktuellt eftersom att ”halva” landet var tyskvänligt, 
sedan före kriget, och andra halvan västmaktsvänligt. Efter kriget visade det sig ”egendomligt 
nog” att nästan ingen hade haft sympatier för Nazi-Tyskland. Detta trots att t.o.m. Kungahuset 
och försvarsmakten också var delat i, för eller emot, Tyskland och Hitler respektive England/
USA. Sverige hade på grund av detta, och rädslan för att då dras in i kriget, exporterat 
järnmalm och stål och andra produkter, både till Tyskland och till de s.k. Axelmakterna. Man 
tillät senare även tåg- och båttransporter genom landet, med tyska trupper från och till Norge 
och Finland. Vid ett tillfälle returnerade vi dessutom estländare till en säker död hos ryssarna. 
Mycket konstigt kan idag tyckas av ett s.k. neutralt land. Kniven på strupen kanske? Eller 
kallas det diplomati? Tiotusentals Ester och Letter flydde via Gotland och Finland till Sverige 
och många av dessa lever än idag bland befolkningen i hela Roslagen och på Gotland.  

Världskriget hade en för många idag omedveten, egendomlig upptakt. De första åren var 
Tyskland och Ryssland allierade, och planerade att dela upp östra Europa mellan sig. Ryssland 
hade t. ex. planerat att lägga under sig Finland, Estland, Lettland, Litauen, Ukraina, halva 
Polen och många andra Östeuropeiska länder. Tyskland skulle däremot ta andra delen av 
Polen och vissa andra centralmakter i Europa. Pakten Stalin-Ribbentrop upplöstes dock 1941 
och Tyskland förklarade även Ryssland krig. Detta är än idag flertalet ryssar och även många 
finländare omedvetna om. 

Det blev steg för steg ont om det mesta på marknaderna i Sverige. Ransoneringskuponger 
infördes på allt i matväg, kött, fett, mjöl, frukt m.m. men även på t.ex. skor, textilier, tobak, 
läder, gummi, bensin, ved, kol, koks m.m. Jag tror att Viveka någonstans har ett antal 
exemplar av kuponghäften. I samma takt tillkom svartaffärer där de som hade råd, eller hade 
goda kontakter med t.ex. affärsinnehavare eller lantbrukare, snyltade sig förbi en del av 
kupongeländet om de bara kunde. Vår familj kunde till viss liten del köpa vissa varor svart 
tack vare att en stor del av släktingarna hade bondgårdar i Sörmland. Vi åkte dit då och då 
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med vår gengasbil fullastad med ungar, hund och gengaskol. Som tack bjöd ibland pappa 
släkten på en del bilfärder till olika evenemang, eftersom ingen av dem själva hade egna bilar. 
T.ex. hörde årliga lantbruksutställningar och kreatursmarknader på olika håll till färderna. Det 
var minst sagt glest med bilar på vägarna. 

På lokalgatan utanför vårt hus på Bergslagsvägen byggdes det upp långa, nästan ”ändlösa” ca 
3 m höga vedstaplar. Staplarna löpte hela vägen i flerdubbla rader från Alvik i öster till 
Islandstorget i väster. Stora delar av Karsviks hage och andra ängar, liksom t.ex. många 
parker, skolgårdar, gångvägar var belamrade.  Ladugårds Gärde var t.ex. fullt med staplad 
ved. Detta för att ersätta den kol och koks som man dittills hade importerat för 
uppvärmningen av alla fastigheter.   

På den tiden fanns inte Abrahamsberg eller Riksby annat än som bondeägor, men vedtravarna 
löpte kilometer efter kilometer efter bl.a. Drottningholmsvägen och Bergslagsvägen. I slutet 
och början av varje vedlänga på cirka 50 m staplades veden upp i krysstaplar som stöd för att 
inte ramla och för att lämna passageluckor. Det gav oss barn fantastiska ”kojor” som liknade 
torn man lätt kunde klättra upp och ner i och gömma sig i. Vilken tur att inga staplar rasade 
ihop på oss barn - det kunde gått illa. Jag förmodar att många villaägare på kvällar och nätter 
stal litet ved i sin nöd när tilldelningen av ransonerad ved eller pengarna var slut. Nöden hade 
kanske ingen lag och brotten är preskriberade sedan evigheter. 

På sommarhelgerna såg man dessutom massor av villaägare ligga på knä bland maskrosorna,  
på t.ex. Judarnängen, Karsvikshage och andra kommunala ängsgräsytor, för att repa ogräset 
och fylla säckar med mat till sina kaniner i burar, som sågs på mången villatomt. Kaninkött 
förekom alltså då och då på middagsborden. Det ryktades om att en och annan katt och fågel 
strök med, men kallades då i affärerna kanin, hare eller höna eller kanske annat. Det blev 
vanligt att, på tilldelade kolonilotter överallt i Stockholmsområdet, odla potatis och grönsaker 
men för villaägarna var detta ju inte så nödvändigt eftersom trädgårdarna utnyttjades så 
mycket som möjligt till detta. Utanför tätorterna eller i småstäder hade många hönshus även i 
villaområden. Dock inte i Ängby och Stockholmsområdet där husen låg för tätt och detta var 
förbjudet. 

Bilarna, som ju inte varit så många ens före kriget, försvann till stor del helt från gator och 
vägar och många av dem ”inkallades” av/till försvaret på vissa perioder. Från de bilar som 
inte behövdes av militärmakten rekvirerades alla däck eller hela hjul in av försvaret. Dessa 
bilar fick då pallas upp i sina ägares garage. Vår bil, Opel Olympia Rekord, modell 1939, 
inkallades av något skäl i sin helhet vid ett par tillfällen och såg mer eller mindre skamfilad ut 
vid återlämnandet. Den reparerades dock då hjälpligt på försvarsmaktens bekostnad. 

Pappa Tore blev liksom nästan alla andra män inkallad ett par gånger under krigets första år, 
och blev en gång avkastad av en flakvagn efter en skenande häst, och bröt benet/foten. Hela 
benet blev gipsat och han gick med kryckor månadsvis. Som plåster på såren fick han 
deltidsarbete på Statens Industrikommission och för att kunna ta sig dit och därifrån fick han 
till att börja med en liten tilldelning av bensin för att kunna köra fram och åter till 
myndigheten med sitt gipsade ben. Han var också tvungen att samtidigt sköta viss del av sitt 
ordinarie jobb på Dulac. Företaget var ju också uttaget som leverantör av t.ex. kamouflagefärg 
och annat till försvaret. Familjen var alltså i viss grad bilburen under krigets första del. Hur 
det nu gick till att köra bil med gipsat ben och kryckor i en relativt liten bil? Inte vet jag. 
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Bensinen blev snabbt en ransonerad bristvara och så småningom hade nästan alla av de kvar-
varande personbilarna, lastbilar, taxi och bussar byggts om till gengasdrift. Detta gällde såväl 
civila som militära fordon. Jag minns att man trots detta även i mindre skala tillverkade 
svensk bensin till speciella behov, av skifferolja som pumpades upp ur marken vid Kvarntorp 
nära Örebro. Stora områden vi passerade såg ut som ”piggsvin” med nedslagna rör som stack 
upp ur marken. Bensinmärket Koppartrans och kanske IC kom nog till på den tiden. Vårt 
gengasaggregat hette Lilla Källe, och satt monterat fram på fronten av vår Opel Olympia. Till 
skillnad från de flesta andra aggregat, som då satt på sidan av lastbilarna och bakpå bilar och 
bussar. Alla bensinstationer sålde mest bara gengaskol och bilarnas bagageutrymmen och 
takräcken var ständigt fyllda av bruna papperssäckar. I handskfacken förvarade bilägaren 
speciella långa gengaständstickor för att tända på kolen i aggregatet i god tid före varje 
färdtillfälle. Ingen visste då hur farligt detta kunde vara och många bilförare fick lungskador 
av kolmonooxidförgiftning och men för livet vid antändningen av aggregaten, om detta av 
misstag skedde inne i garage och andra utrymmen istället för utomhus. 

18 KRISTIDERNA FORTSÄTTER I 6 ÅR – OCH LÄNGRE 

Temperaturen i husen var låg, med dagens mått mätt. Alla husägare fick snart brist på kol, 
koks och ved för uppvärmning och gjorde alla möjliga installationer för att värma husen med 
briketter, sågspån, torv och ved inlindat i blött tidningspapper. Tilldelningen på koks var 
nästan 0. Jag minns att att vi en tid hade ett sågspånsaggregat kallat Kalmartrumpeten. Bristen 
var stor och man kunde i bästa fall möjligen få varmvatten för bad någon, eller ett par gånger i  
månaden. Troligtvis inte ens det. Vi barn badade då tillsammans eller efter varandra i samma 
vatten, för att spara på uppvärmningen. Naturligtvis fanns ofta inte några vackra badrum eller 
duschrum i de flesta av husen, utan de glesa baden skedde oftast i tvättstugorna, som var 
enkla kalla och mörka. När vi började i skolan fick vi, kanske ett par gånger per läsår, bada 
där. Badavdelningen bestod av långa rader små sittbadkar, ett par dm djupa och ca 80 x 40 
cm. Disciplinen var ganska hög, och vi barn skrubbade då varandra på ryggen i en lång rad, 
under uppsikt av en barsk badmadam i vit rock. Efter skrubbningen fanns, i vår skola, en liten 
grund bassäng på ca 3x5m som avslutning.   

Skoltandvård fanns redan då, men den undvek alla de som kunde. Tandläkaren kallades  
Bergsprängaren och var inte precis mjuk i händerna. Utrustningen var tämligen ålderdomlig, 
med dagens mått mätt, vilket inte gjorde det bättre. För att man inte skulle skrika, grina, eller  
skrämma dem som väntade i kön utanför tandvårdskliniken, lockade hon med bokmärken.  
Någon gång blev vi också läkarundersökta och vaccinerades mot TBC och difteri. 
  
Vinterskorna/kängorna försågs ofta med Luffarnubb under sulorna samt med klack- och/eller  
tåjärn. Det lät högt och tufft men skorna blev jättehala, och nubbarna ramlade ofta ur, och när 
någon råkade cykla på en sådan blev det minst 3 hål i cykelslangen av varje nubb istället för  
normalt ett. Att laga var inte alltid så lätt för gummit i slangarna var av surrogatkvalitet och 
solution till lagningslapparna fick man ibland tillverka själv av gummit från t.ex. gamla 
rågummisulor upplösta i Bensol. Skräddarna och husmödrarna hade ett knog att lappa och 
vända, lägga upp och ned gamla kläder för återvinning. Plaggen fick gå i arv inom familjerna. 
Skjortkragar och manschetter vändes eller byttes genom att klippa bort nederdelen av 
skjortorna baktill, och klippbiten fick då sys om till ny del. Byxor skarvades på knän och 
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nedtill, när man växte, men de flesta ökade nog inte midjeomfånget särskilt mycket under 
rådande kristider. Ärmar på kavajer lappades med skinnbitar på armbågen, vilket blev mode 
senare och kanske är evigt mode i England. Själv hade jag nog kortbyxor från tidig vår till sen 
höst och ”äppelknyckare” (golfbyxor) resterande årstider fram till konfirmationen. 

Alla villaägare och andra tvingades skaffa mörkläggningsgardiner eller fönsterskivor under 
beredskapen, för att mörklägga hela samhällen under överflygningar som skedde av tyskarna 
då och då. Alla militärbilar, lastbilar, bussar och taxin körde med starkt avskärmade lysen; 
billyktor var täckta och spred ljus ur en smal springa. Första måndagen i varje månad kl 15.00 
gick över landet Flyglarm för att hålla människor uppmärksamma och för att kolla att det 
fungerade ok - "Fara” och därefter ”Faran Över”. Detta larm ljuder väl än idag?  

En massa kvinnor stickade mössor, vantar, halsdukar, tröjor, hjälmunderlag och andra 
värmande plagg till sina familjefäder och andra värnpliktiga, gjorda av gammalt upprepat och 
återanvänt yllegarn. Allt fick tas om hand och uppfinningsrikedomen var stor. Vid denna tid 
uppfanns cellull d.v.s. cellulosafiber till tyger, och kvalitén var usel. Kallas nu för tiden 
viskosfiber och har fått en renässans, men nu med god kvalitet. Damernas stumpor för finbruk 
var av silke, hiskligt dyra, nästan omöjliga att få tag på, och svåra att skydda från s.k. 
löpmaskor. Nylonet hade då ännu inte nått Europa. Det skedde först långt efter 1945. I bägge 
fallen hade strumporna söm på baksidan av benet. och det var ”dödsviktigt” att sömmen var 
absolut rak på benet. Speciella uppmaskningsapparater fanns att köpa för lagning av nämnda 
maskor på strumporna. Alla husmödrar ägnade mycket tid åt detta och alla militärer åt att 
stoppa Kronans yllestrumpor. Det fick alla vi senare värnpliktiga i lumpen också göra ända in 
på 50-60-talet. 

19 SKOLDAGS VID 7 ÅR 

Någon förskola existerade inte, men 1940 började jag första klass i Ängby Folkskola, som var 
den enda skolan i Ängby. Maud hade då gått där i 2 år. Skolan var gigantiskt stor för oss 7-
åringar. Åren 1941-42 blev de kallaste i mannaminne vilket inte gjorde krigstidssituationen 
lättare. Skolvägen var ca 2 km och mamma, liksom andra husmödrar, fick lov att följa oss 
barn till skolan för att kolla och undvika risken för förfrysningsskador i den extremt stränga 
kylan. Vi hade vissa dagar och morgnar minus 41- 43 grader C. Det har jag nästan aldrig 
upplevt sedan dess, utom i fjällen och någon enstaka dag och i lumpen. I skolan var det 
ganska kallt men trösten var att man tvingades ha stängt vissa dagar, och vi fick då ledigt. Vi 
blev naturligtvis tvungna att ibland ha ytterkläderna på inomhus. Någon skolmat fanns inte 
för alla. Fanns det någon, var den nog behovsprövad för vissa elever? Ett par kalla mackor 
med pålägg fick räcka, för alla som inte kunde gå hem på frukostrasten. Vissa vinterveckor 
stängdes skolan helt för att spara på energin. Detta kallades Kokslov, alltså brist på 
eldningskoks till uppvärmning, oljeeldning var inte uppfunnet då. På vissa orter, framför allt 
på landsbygden, fanns som sagt också potatislov på vår och höst, för sättning respektive 
upptagning av t.ex. potatis, rovor och andra rotfrukter. Lov förekom också i samband med 
skörden av hö och vissa andra grödor. Koksloven blev föregångare till dagens sportlov. Som 
nybörjare fick man ha gymnastik i lilla gymnastiksalen och ha teckning och syslöjd, träslöjd 
och eller metallslöjd i speciella klassrum. 

EV FOTO SKOLAN 
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De vuxna i samhället, av vilka många bodde i hyresrum, kunde inte bada, duscha heller tvätta 
sig ordentligt i bostaden eftersom badrum oftast saknades, och tvingades åka in till till 
speciella badinrättningar. I Stockholmarnas fall var det t.ex. Sportpalatset som då låg vid S:t 
Eriksbrons södra fäste, Centralbadet på Drottninggatan, Medborgarhuset och Eriksdalsbadet 
på Söder, Sturebadet  vid Stureplan eller i vissa skolor. På mindre orter fanns det ofta 
vedeldade tvättstugor med bastu som användes av hela byarnas innevånare. När vi Ängbybarn 
fick åka med skolan till ”Sportis”, ett par gånger varje termin, var det som att komma till 
himmelriket med dess 50-metersbassäng, hopptorn och 6 tävlingsbanor. En sådan 
badinrättning hade Stockholm inte haft tidigare. Alla simtävlingar i Stockholm på vintern 
hölls där. Centralbadet ”Centan” på Drottninggatan var en lämning från 
Stockholmsolympiaden 1912 och hade endast en vacker bassänglokal med 4 banor och en 
banlängd av 25 yards (ca 22.5m) - en vacker sekelskiftesbassäng och häftig arkitektur. Man 
simmade då där alla sträckor i yards. Detta Jugendinspirerade badhus som än idag lever i all 
önsklig välmåga har jag som vuxen, med mina kommande kompisar från Hågaligan i Ängby, 
bevistat åtskilliga gånger. Idag fantastiskt upprustat. Erikdalsbadet var i en bassäng som stod 
ute i Årstavikens vatten tror jag. 

Ängby Folkskola var så stor, så stor, för oss 1:a Gluttare-Småglin, med Lilla gymnastiksalen 
tillsammans med Aula och Bibliotek i södra flygeln och Stora, Stora, gymnastiksalen och 
skolans toaletter i norra flygeln. Utanför skolan i öster, på andra sidan Vulteusvägen, låg 
Ängbys enda halvskapliga fotbollsplan, med stora nätade fotbollsmål på en stor äng. De var 
de första av det slaget jag hade sett. Närmast vägen hade ordnats med en längdhoppsgrop och 
ansatsbana, tillika också 60-metersbana. I skolan lekte alla åldersgrupper på skolgården på 
rasterna med hopprep, hage, (negerboll), kulspel, o.d. på sommarhalvåret. Slangbellor hade 
nog var och varannan litet större kille i fickan, men dessa var absolut förbjudna i skolan. I 
varje killes ficka fanns också jo-jo som man var fena på. Kalmartrissan var en av de bästa 
märkena. Snatterpinnar fick man göra själv av brända träpinnar. Flickorna hoppade mest hage 
i rutorna som dom ritade på asfalten. På skolområdet fanns också, i norra delen gränsande mot 
festplatsen, ett trädgårdsland där vissa elever fick lära sig odla grönsaker. Vilka vet jag 
faktiskt inte. Kanske behovsprövat för de som inte hade trädgård utanför bostadshuset. 

Allas skräck i skolan var de s.k. hjälpklassarna, som man inte vågade mucka gräl mot eller bli 
ovän med. Dom var ”kungar” på skolgården och slogs ofta inbördes eller med de som ens 
vågade sticka upp.  Förmodligen var dom något av dagens ADHD eller annan typ av 
bokstavsbarn. De flesta av dem blev det dock folk av, men en del hamnade nog i kriminella 
kretsar eller fick andra problem i vuxen ålder.  

På söndagarna var det matinéer på Ängbybion och vi stod i långa köer för att komma in. 
Somliga killar hade små ”ståltråds-bellor” som användes att skjuta ärtor småsten eller 
blyhagel med. Blåsrör att blåsa gula ärtor med, var vanliga men också förbjudna i skolan och 
på bion. Här gällde vissa naturliga restriktioner eftersom även gula ärtor var ransonerade och 
måste knyckas av mammorna. På vintern i skolan var det snöboll, kana, herre på täppan, 
mulning o.d. På andra tider var det t.ex. rephoppning, jojo, och (nigger). Spela kula var 
killarnas nöje nr 1, framför allt på vårarna, ex. långkrock, streck, grop och pyramid. Man 
spelade om stenkulor och i bästa fall om glaskulor och ståldankar. Fotboll var mindre vanligt 
eftersom vi inte fick lämna skolgården på skoltider, annat än möjligen på frukostrasten, och 
inte fick korsa Vulteusvägen och äntra fotbollsplanen. Inte fick vi heller kila över till 
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festplatsen och dansbanan strax norr om skolgården. Lärarna hade ögonen på oss och man 
luggades eller hamnade hos rektorn vid behov.  

Första åren hade vi alla syslöjd med start av en liten grovmaskig duk som man fick dekorera 
med färgat garn. En handduk syddes också. Jag vet att vi också senare fick sy en svensk 
flagga, en liten midjeväska och påse för gymnastikkläder. Tro´t eller ej men min svenska 
flagga, urblekt så att den idag liknar en konverterad finsk flagga, används fortfarande i toppen 
på midsommarstången på Barrvägsängen i Märsta. Några klasser senare fick flickorna 
fortsätta med mer avancerad syslöjd medan klassernas killar slussades över på antingen 
träslöjd eller metallslöjd. Jag fick det senare och tillverkade bl.a. isdubbar, klämtång för 
varma saker, huggmejsel, skidskrapa, ställ för eldgaffel, ljusstake och ställ för varma kokkärl. 
m.m. Några av alstren finns kanske kvar efter alla dessa år, i bästa fall.  

I skolan var jag nog inget större ljus eller ens studiemogen och hade kanske splittrade 
intressen? Vet inte. Eftersom det med stigande ålder fanns sånt som diverse sporter, blev det 
kanske mycket sådana i stället. Jag minns att jag hade en 1:a lärarinna som hette Haglund som 
alltid blev pionröd i snoken när hon blev stressad eller arg. Magistern i metallslöjd hette 
Hacke och var snitsare på att ge örfilar när detta var befogat, och det var det ibland. Hans 
förmåga att se med ögon i nacken, 360 grader runt., var berömd. Hade man gjort något bus 
kunde man vara säker att han sakta kom släntande. Fintade med ena handen och örfilade med 
den andra. Inte så jättehårt dock. En annan magister hette Sedwall, och bodde förresten längst 
ner på Hågavägen, skötte kristendom, sång och musik och örfilade vänligt med bägge 
händerna, samtidigt, som han drog händerna mot sig. Det kändes då knappast. Vi busade nog 
så gott vi kunde och vågade. Men respekt för lärarna gällde dock faktiskt, och jag tror att det 
var tämligen lugnt i klassrummen. Inga mössor och vinterkläder på! Man fick inte prata utan 
att först räcka upp handen och säga” Fröken”. Allt i jämförelse med dagens omtalade ”kaos”. 
Jag skulle en dag demonstrera en ny fickkniv jag fått, för en flicka i klassen. Hon tjallade 
dock för fröken som då ”lade rabarber” på kniven hela resten av den terminen. Man skall 
aldrig lita på ”kvinns”. 

När vi lärde oss skriva fick vi aldrig texta, utan alltid använda s.k. ”lutningspapper” bakom 
aktuella skrivsidan. Sneda linjer syntes då igenom papperet och skrivstilen, som var ett måste, 
blev förhoppningsvis snyggt lutande till sirliga bokstäver. Kallades välskrivning minsann. 
Böckerna var alltid, av mamma Gerda, snyggt inslagna i någon sorts brunaktigt skyddspapper, 
med vit och blå syltetikett och namn och klass på framsidan. Mamma hade förkärlek för detta 
brunaktiga papper som ”förföljde” oss hela skoltiden. Gymnastikkläderna bars alltid i en 
speciell blårutig tygpåse som jag själv sytt, och försett med stort, rött BL på framsidan. Första 
åren hade alla tjejer och killar livstycken på vinterhalvåret för att kunna hålla/ knäppa upp 
långstrumporna, som var av ganska stickigt ylle och förhatliga. Inget kul att visa sig för tjejer 
och man kunde bli retad. På sommaren var det blåa ”kortisar” som gällde och blåa jympaskor. 
Reservation för krigsåren när det ofta var ransonering på gummi. Gummisulorna höll dåligt 
och kunde ha variationer på kulörer. När man blev äldre gällde förstås ”äppelknyckare” för 
killar och kjolar och blusar och ibland yllelångstrumpor för flickorna på vintern. Gymnastiken 
var då senare alltid könsåtskild. Skulle aldrig komma på tal att blanda tjejer med killar. 

GRAMMOFON - KOMPISAR 

Minns en sång och musiklektion för Munken Sedvall när vi fått löfte att ta med en 78-varvs 
stenkaka för att spelas. Det var inte så många som hade grammofon alls och kunde visa upp 
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en sådan skiva. Jag hade fått en platta med Pawel Rammel och hans berömda ”Johanssons 
Boogie Woogie Vals”. Men ”smart” som jag var klämde jag tyvärr fast den på pakethållaren 
på vägen till skolan. Resultatet kaputt! Sådana var dåtidens grammofonskivor. Kunde inte ens 
tappas i golvet. Kallades 78-varvare, med en raspig ca 3 minuters låt på varje sida. Det fanns 
också större typer för klassisk musik. För övrigt har jag inte så många minnen av skoltiden. 
Minns dock att flickorna, på fotbollsplanen fick lära sig kasta slungboll medan vi pojkar fick 
kasta med liten boll. 

I hemmen spelades eventuella skivor ännu oftast på trattgrammofon eller vevgrammofon av 
resetyp. Hemma hos oss var nog pappa ganska tidig med en något modernare utrustning, en 
radiogrammofon han hade byggt med erfarenhet av sin utbildning inom el och elektronik. 
Men vi fick dock aldrig någon flådig skivväxlare för upp till 10 skivor att skryta med, som 
vissa andra kompisar senare hade. Däremot hade vi polisradio att lyssna på Stockholms-
polisens kommunikation med. 

Vid några tillfällen, när vi hade flyttat till Kiviksvägen, spisade kompisarna och jag skivor på 
vår futtiga låga vind genom att ”para ihop” en trattlös men fungerande gammal trattgrammo-
fon av märket His Masters Voice med en resedito på vilken uppdragningsfjädern var kaputt. 
Picupen från den ena nådde precis över till skivtallriken på den andra. Där satt vi med öppen 
taklucka på vinden och spisade och satte betyg på varandras skivor. Varmt som tusan ibland. 

Under hela skoltiden var mina föräldrar väldigt liberala gällande kompisungar i huset. 
Faktiskt kommer jag inte ihåg några restriktioner på vare sig antal kompisar i huset eller 
ljudnivåer. Ändå härjade vi från källare till vind. Speciellt när Hågapojkarna hade möten. 

20 FESTPLATSEN -  ALLMÄNNA NÖJEN 

Granne med skolgården låg Ängby Festplats, där det ofta förekom artist-uppträdanden av 
någon kändis och dans till någon dragspelstrio. Uppträdare var ofta artister typ Kalle 
Reinholtz, Åke Grönberg, Åke Söderblom, Lasse Krantz, Tre Knas, John Botvid, Elof Arle 
m.fl. Dansbanan var naturligtvis de vuxnas nöje framför andra, men annat var också skytte 
med pilgevär, kastpilar, tombolahjul o.d. Tror också att Ängbys midsommarfester firades där, 
medan vår familj nästan nästan alltid var på Kalvsvik på Värmdö hos släktingarna Bååth. Inte 
hade vi killar några pengar att betala inträde med, så det fick ibland bli plankande över 
staketet på skogssidan eller staketet mot stora gymnastiksalen. 

På ängen mitt emot skolan ordnades varje år Ängbys Valborgsmässoeld med sång. Festplats 
och eld sköttes av Norra Ängby Trädgårdsstads Förening. I flera veckor fraktade olika 
människor dit (oftast brännbart) material för brasan, och efter denna eldafton lekte vi ungar 
olovandes i flera dagar med de brinnande resterna efter elden. Naturligtvis var detta inte 
sanktionerat av föräldrarna, och var och varannan hade nog brännblåsor både här och där. En 
klasskompis brände sig också ordentligt på ena benet och fick uppsöka sjukhus och fick ärr 
för livet. Jag tror det var Ove Andersson eller kanske Lasse Grafvé (som sen blev duktig 
fotbollsspelare i för Ängby IF och senare AIK). 

Nu ett hopp framåt i tiden. Ängby festplats var den första och enda nöjesaktivitet som fanns 
till buds, förutom biografen och en restaurang som inrymdes i en vinkelbyggnad till bion på 
Tegnebyvägen. Senare kom i Västerort Lillsjönäs/Ulvarnas festplats, som låg i det koloni-
område som fanns vid Lillsjön mellan Riksby, Ulvsunda och Abrahamsberg. En annan dans-
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bana fanns senare mitt emot Brostugan vid Kärsöns brofäste på vägen mot Drottningholm. 
Utöver dessa fanns bara Hässelby Strandbad och i Stockholm diverse nöjesställen, som t.ex. 
Skansen, Björknäspaviljongen. Men vi var väl för små för de flesta och inte så rörliga. 

21 ÄNGBYBION - PINGSTKYRKAN 

På Tegnebyvägen vid Ängbyplan, mitt emot en av de absolut första ungdomsgårdarna i 
Stockholmsområdet Ängbygården (som tillkom 1951), fanns sedan mitten på 30-talet en 
funkisbetonad vit byggnad inrymmande Ängbybion. ”Ängbymuggen” kallad, en restaurang 
med festlokal, och i den västra ändan en fotoateljé tillhörande hovfotografen Bergne. (Senare 
övertagen av och namnbytt till ateljé Rejbrandt). Dit gick man för ”plåtslagning” i samband 
med dop, bröllop, konfirmationer och bemärkelsedagar.  

Lokalen köptes dock upp av Pingstkyrkan, som gjorde om den till kyrkolokaler, och vi 
Ängbybor blev av med ett stort nöje. Vackra muralmålningar av t.ex. späda, nakna 
sagoflickor, övermålades genast med baddräkter för att de tycktes vara oanständiga och inte 
förenliga med Pingstkyrkans ideal. I början busade vi grabbar där då och då, när kyrkan 
bedrev värvning och frälsningsmöten. Vi drev en del med alltför religiösa 
församlingsmedlemmar. Kanske inte snyggt gjort men vi hade ju inga ambitioner att bli 
frälsta och saknade nog vår gamla bio. 

Fram till detta ägarskifte gick vi var och varannan vecka på söndagsmatiné och stod i kö för 
att titta på Walt Disneyfilmer, Helan och Halvan, Fyrtornet och Släpvagnen, Vårat Gäng, 
Rännstenspojkar, Anderssonskans Kalle, Barnen från Frostmofjället, massor av cowboy- och 
indianfilmer, Tarzan och andra. Kommer inte ihåg vad en biljett kostade men tror det var ca 
en 25-öring. På kvällarna var det vuxenbio, och jag såg, tillsammans med min pappa Tore, 
min första Barnförbjudna film. Trettio Sekunder över Tokyo med Van Johnson i huvudrollen 
och June Alison som motspelare. Efter matineérna hade vi lekt indian/cowboykrig eller 
Tarzan e.d. i skogarna omkring. 

I Västerort fanns följande andra biografer – Brommabion vid Alvik kallad ”Brommamuggen”, 
Höglandsbion i Nockeby och närmast i Stockholm biografen Draken vid Fridhemsplan. Tror 
bestämt att det också fanns två biografer i Spånga men dom var ju långt ute på landet. Bio var 
det enda nöje som stod till buds förutom sommardanserna. Svenska filmer spelades in av/på 
SF Svensk Filmindustri i Solna, Europafilm i Mariehäll och Sandrew Ateljeerna. Varje film 
inleddes med nyhetsjournaler och kortfilmer under ungarnas jubel.  Rena Kortfilmsbiografer 
kom senare i Stockholm, typ Hollywood, London och Svarta Katten. Dessa spelade nästan 
dygnet runt men övergick senare till att spela mer oanständiga filmer. 

22 FLYTT TILL KIVIKSVÄGEN 6 

I slutet av kriget d.v.s.1944, flyttade vår familj inom Ängby, från Bergslagsvägen 154 norr ut 
till Kiviksvägen 6 i Tjänstemannaområdet, en sträcka på minde än 2 km. Vi fick då ett klart 
större hus, vilket verkligen behövdes med anledning av att broder Hans fötts i Augusti samma 
år. Vi köpte huset av en operasångare vid namn Kristian Edvardsen. Han hade bott ensam i det 
stora huset tillsammans med ett hembiträde i jungfrukammaren innanför köket. ”Fy så 
skumt!” Det unika var att nästan alla hus i detta villaområde hade just jungfrukammare. Det 
betydde ett litet rum på ca 5-8 m2, med endast handfat för hygieniska behov. Ibland fanns 
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också en egen ingångsdörr utifrån. Vad jag minns hade dock inget av hushållen i området 
längre någon jungfru 1944 utan rummen oftast blev till pojk, flick eller matrum. Unga flickor 
behövdes p.g.a. bistra krigstider bättre ute i industri, kontor, hantverk och handel; alla 
behövdes p.g.a. kriget, och militärtjänstgöringen drabbade nästan alla fäder i familjerna. 
Pigsamhället var över, kanske med någon reservation för här och där i södra Ängby, Nockeby, 
Ålsten, Lidingö, Djursholm och Östermalm, där ”kanske” hemhjälp fortfarande önskades och 
kunde bekostas. Kanske var förändringarna resultatet och början till unga kvinnors frigörelse. 

I vart och vartannat hus i vårt nya område fanns ännu kvar ringanordningar i flera rum, som i 
köket indikerades av en siffertablå. Detta för att, tidigare jungfrur, då kunde se vilket rum de 
skulle springa till för att ”betjäna” herrskapet som ringt på en liten hängknapp i något rum. 
Våra sista knappar hängde över matsalsbordet och i badrummet en trappa upp. 

Huset var naturligvis ved/kokseldat och hade en svart gasspis i gjutjärn (modell äldre) från 
början av 30-talet i köket. Inget kylskåp fanns men relativt tidigt införskaffades ett dito av 
märke Fridgidaire av pappa från GM. Något år efter krigsslutet 1945 installerades också en 
begagnad gasspis från USA, som var vådligt flott. Dock var den något för hög för mor Gerda, 
som var ganska liten till växten, och hon klagade över ont i rygg och axlar.  

Den första natten efter flytten till Kiviksvägen uppstod ”panik i bygget”. Vår hund Kiddie, en 
liten tuff Foxterrier, som släpptes ut på den nya tomten för ”aftonkissandet”, försvann till allas 
förtvivlan. Lyckan kom dock åter när familjen Holtsberg, som köpt vårt gamla hus på 
Bergslagsvägen, ringde mitt i natten, och meddelade att en vit-svart-brun hund stod och 
skällde på deras trappa. Snabb hämtning. Kiddie hade, utan att någonsin gått vägen till det 
nya området i Ängby tidigare, hittat tillbaka till ”gamla hemmet” på några timmar. 

23 DAGENS REFLEKTION – ÅTERBESÖK 2015 OCH 2016 

I sanningens namn hade jag inte besökt och studerat mitt gamla ”kära Ängby” i vuxen ålder 
på många år, men år 2015 och 16 blev detta äntligen av. Viveka och jag gjorde en grundlig 
rundtur med bil, men allt det nostalgiskt fina, vackra och spännande var inte så märkvärdigt 
längre. De 1600 villorna var alla fortfarande åt det vitare hållet, låg mycket tätare än jag 
mindes dem, tomterna var pyttesmå, gatorna var smalare och i sanningens namn ganska 
misskötta av Stockholms Stads Gatukontor. Inte ens vårt hus på Kiviksvägen 6 var något 
speciellt. Kyrksjön kunde vi inte ens se alls från bilen p.g.a. det trista kalla vädret och all 
igenväxning. T.o.m. Södra Ängby var inte så märkvärdigt. Förändringar och förtätningar hade 
skett på många ställen, med t.ex. garage och annat, så att tomterna hade blivit allt mindre. 
Visserligen var valet av årstid inte så förskönande och alltså inget bostadsområde inbäddat i 
grönska, så den verkliga sanningsbilden kanske hade varit en annan på sommaren. Litet 
besviken var jag nog ändå. 

24 VECKOPENG EJ AKTUELLT 

Vid tidpunkten för flytten till Kiviksvägen införde mina föräldrar ett nytt belöningssystem. 
Maud och jag fick 5 öre för varje tjänst vi gjorde t.ex. handla, bädda säng, duka, duka av, 
diska, torka disk, ”städa”, kratta, skotta snö, klippa gräs och mycket annat. Vi hade en 
teckningslista i köket där vi prickade för utförda jobb. Jag var nog flitigast och ivrigast och 
det blev faktiskt några kronor i fickan då och då, som dåtidens välförtjänta veckopeng. Eller 
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var det månadspeng? Eller kanske ”barnarbete”? Sedan den tiden har jag nog försökt att aldrig 
vara helt utan pengar i livet. Med ”Guds hjälp och en tandborste” har jag och senare Viveka 
aldrig varit ”helt” luspanka. Även om det varit på håret många, många gånger. Några SMS-
lån fanns inte heller att fly till. Tack och lov. Vi fick allt hårdprioritera i stället många gånger. 
Ganska snart byggdes vårt hus om, så att övervåningen förvandlades från 2 rum, badrum och 
stor hall till 1 stort och 3 mindre rum, badrum och en liten hall. Jungfrukammaren innanför 
köket blev till matplats i köket och vi installerade så småningom en tvättmaskin i källaren så 
att vi kunde riva pannmuren och slänga ut den handdrivna tvättmaskinen av trä (av fabrikatet 
Ruriks Patent Solidar), och med en spak/pinne på toppen för att rotera tvätten genom att 
trycka och dra den fram och åter långa stunder. Många grannar installerade gaseldning, dock 
ej med gaspolletter, som ännu användes på flera andra håll i Stockholmsområdet. Vi själva 
fick oljeeldning med en stor oljetank i garaget, vilket inkräktade på platsen för ett gammalt 
pingisbord jag köpte. På bottenvåningen fanns nu hall, kök med matrum, matsal med utgång 
till en terrass, gästtoa och vardagsrum. I matsalsdelen sattes det in ett fönster på östra väggen. 
I pannrummet revs kolboxen så att pappa fick sin elektriska hobbyverkstad. Trädgården var 
till hälften av skogstyp, och liten, men vi hade ändå plats för 2 äppelträd, 1 plommonträd, 1 
sur-körsbärsträd och ett par vinbärs- och krusbärsbuskar. Sen var det bara 3 granar, häggar 
och något annat i trädväg. Tomten var på kanske ca 500 m2.  

25 AFFÄRER - ÄNGBY TORG OCH DIV. 

Familjens dagliga inköp flyttades nu till Ängby Torg, som låg närmast, och där det fanns 
många affärer att välja på. I södra ändan fanns dam- och herrfrisör, skomakare, tvättstuga med 
stenmangel, tandläkare och sportaffär. På östra sidan fanns Konsum med 3 separata 
avdelningar, (Mjölkprodukter, Specerier respektive Kött) och Ängbys postkontor. På västra 
sidan fanns Anderssons Järn o. Färg, Hedströms Livsmedel, Fisk, Tobak, Sybehör, 
Bosättningsaffär med apoteksförråd och Kafé. Norra sidan var Beckombergavägen i öst-/
västlig riktning och Vulteusvägen norrut, förbi Ängby Folkskola och mot Bromma kyrka. 
Vägen till Ängby Slott gick från torget sydväst ut. Mitt i detta affärscentrum fanns en 
blomsterprydd oval plantering som bussen och trafiken rundade. Folk handlade ganska ofta, i 
brist på dåliga kylmöjligheter i hemmet. Ambulerande affärer fanns också - en godiskiosk 
som ägdes av en gammal gumma. Hos henne kunde man bl.a. köpa klubbor. I järnaffären 
köptes smällare av olika slag, t.ex. knallkorkar som vi lade under hjulen på parkerade bilar. 
Ofta förekom att omkringliggande villaområden besöktes av diverse säljare och hantverkare. 
Ibland kom en fiskbil, en skärslipare som slipade husets köksknivar och saxar och ibland 
borstförsäljare från de Blindas Förbund 

När vi flyttat till Kiviksvägen fick Maud och jag varsin ny cykel, inhandlade på Monarks 
sportaffär på Birger Jarlsgatan i Stockholm. Jag fick en silverfärgad Monark med blåa 
dekorränder och Maud en beigegul med gröna ränder, bägge cyklarna med svenska Novonav. 
Men vissa kompisar som hade Torpedonav på sina cyklar tyckte inte våra var lika bra. Dom 
fungerade dock lika bra men hade ett tickande ljud. På den tiden fanns många svenska 
cykelmärken. Kommer inte ihåg dem alla, men några är Apollo, Crescent, Hermes, 
Husqvarna, Monark, Rex, Nordstjernan och Svalan. Min morfar Karl arbetade (som nämnts) 
före kriget på Wiklunds Verkstäder som då låg på Kungsholmen. Där köpte han en röd 
damcykel åt mamma Gerda och en svart herrcykel åt pappa Tore, bägge av märket 
Nordstjernan. Den senare finns fortfarande kvar i Märstagaraget och fungerar nog faktiskt, om 
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inte gummidäcken spruckit helt och kan ersättas. Wiklunds gick sedan upp i Nymans 
verkstäder i Uppsala, senare Monark-Crescent i Varberg, MCB. 

Cyklarna reparerades vid behov i Sportaffären vid torget av en trevlig, något överviktig kille, 
därför kallad ”Snöret”. Han var också ”världsmästare” på att skålslipa skridskor och att välja 
lämplig ishockeyutrustning på vintern. Vissa kunder ville ha planslipning och andra skål i 
olika grad. Sirius-hockeyklubbor i rätt vinkel, 4-6, för höger- eller vänsterfattning. Mina 
älskade skridskor ”Östblads Elit” har jag ännu kvar och några klubbor från t.ex. Sirius i 
Uppsala, Jofa, Northland e.d. Mina allra första riktiga s.k. helrörsskridskor, = fast känga på 
skenan, var dock bandyrör som var orsak till att jag föll omkull vid häftiga svängar, och 
skadade höfterna. En plåtkant runt kängans framdel tog i isen för tidigt i svängarna och man 
tappade greppet mot isen. Jag sydde då egna höftskydd för att slippa skador. En gång nyttjade 
jag då mammas Singersymaskin och sydde även målvaktsbenskydd med träribbor i söm-
kanalerna, för att kunna vara också bandymålvakt. Av en amerikansk kille fick jag ärva ett par 
riktiga CCM hockeyrör, men dessa var alldeles för smala i skon för mig. 

EV FOTO ÄNGBY TORG 

Då och då cyklade familjen på utflykter till olika platser av typen Drottningholm och ut i 
skogen för att plocka bär och svamp. Alla familjer cyklade jämt och ständigt under och efter 
kriget för alla ärenden, eftersom bussar inte fanns överallt och väldigt få hade bil. Vid ett 
tillfälle varje år genomfördes Riksmarschen, vilket var en gångtävling, och en landskamp 
mellan alla Nordiska länder och Sverige. Framför allt tävlades mot Finland. Alla vuxna gick 
minst någon mil tror jag. Själv var jag för liten. 

26 KOMPISAR PÅ NYA ADRESSEN 

För oss barn betydde flytten 1944 en massa nya kompisar i 8-12 årsåldern, och att vi fick 
mycket närmare till Ängby Folkskola. Vi fick då också närmare till Kyrksjön, som jag skall 
återkomma till. En del av mina nya kompisar har jag fortfarande kontakt med mer än 70 år 
senare. Kompisarna var Ingvar och Hilding Rune, Ulf, Hans och Göran Redtzer, Olle Giejer, 
Ove Rosell, Björn Ahlborg, Björn Rundin, Sven Lindh, Lars-Olof, Lars-Peter och Lars-Erik 
Glas, Jan och Peter Freund, Tage Blomqvist, Göran Sedwall m.fl. Flickor fanns det några 
stycken i området, men umgänget med dem fick allt vänta några år. Olle G. dog senare som 
nygift i en drunkningsolycka där ett av hans barn försökte rädda honom ur en isvak. Detta 
lyckades ej. Av alla de andra vet jag bara att, Sven ”Grungas” Lind och Ingvar Rune gått ur 
tiden. Sven Lind var speciell och kunde t.ex. rabbla alla schackresultat från flera år tillbaka, 
och allt annat konstigt. Han gifte sig aldrig, vilket jag väl kan förstå av alla flickors 
berättelser. Björn Rundin flyttade efter ett par år till Södra Ängby. I stället kom familjen 
Ribbhagen med lillsönerna Björn och Jan (juvelerar- och silverexperter i Antikrundan på TV). 
På Snorrevägen mot Kyrksjön bodde en familj Andersson, med 3 barn. Mona och 2 bröder. 
Dessa var visst litet äldre och ingick inte i vårt grabbgäng liksom många yngre barn på 
diverse ställen. Längst upp på Hågavägen bröderna Undén som var några år äldre. 

Till kända grannar hörde Pappan Kurt Ribbhagen,som var olympiaseglare i Melbourne. En 
annan granne, mitt emot dem, var Nisse Engdahl som var gammal framgångsrik 400-
meterslöpare från olympiaden 1936 i Berlin. Bröderna Glas pappa var stadsfiskal och ledde 
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bl.a. en beryktad mordrättegång i det då kända s.k.”Gerdmålet” där mördaren Olle Möller 
fälldes.  

Senare tillkom tre killar i kompisgänget från andra områden nämligen Bernt” Haren” 
Johansson, från Hildebrandsvägen några hundra meter bort, Bengt Fasth från, Roslinvägen i 
södra Ängby, samt Jörgen ”Jugge” Eriksson, från NV hörnet av Ängby i Eneby, Bengt F. har 
nu bott i New York sedan ca 1955 och kommer då och då till Sverige på besök. Han talar ännu 
idag helt perfekt svenska trots åren som gått. Han gifte sig med en flygvärdinna på dåvarande 
Pan Am, Lena Skagman, vars föräldrar visade sig bo på Södergatan i Märsta. Vi ringer 
varandra då och då, framför allt i samband med respektives födelsedagar. Bengt var faktiskt, 
enligt honom själv, det första barnet att bebo Södra Ängby, vilket var år1934. Jugge 
konverterade från duktig klassisk pianist till jazzpianist, och senare till skrothandlare på Stena 
Metall. Han lär ha bott i Norrtälje under senare år. Ingen av oss andra har haft kontakt med 
honom på många år. 

27 VÅRAT GÄNG - ”HÅGALIGAN” – NU OCH DÅ 

Kompisarna i Tjänstemannaområdet brukade som vuxna, under ett antal år, träffas i 
Stockholm 1-2 gånger per år, ända tills för några få år sedan. Vi träffades då oftast på 
Centralbadet för ”lögning”, men vid ett par tillfällen på Hotell Reisen på Skeppsbron, där det 
finns en mindre badavdelning med bassäng. Efter bad och bastu gick vi i samlad tropp till 
något bra matställe som t.ex. Minerva, Reisen, Prinsen, Vinkällaren eller Matvarufabriken, 
där vi under förfärlig ljudnivå intog diverse delikat mat och dryck. Vid ett annat tillfälle hade 
vi också bjudit med oss våra fruar på en mat- och jazzbåtstur med SS Blidösund. Tror dock 
inte fruarna njöt lika mycket som vi av Bunta Horns Dixieband blandat med Hågaligans ljud-
nivå. Allt under ledning och organisation av bröderna Lars-Olof (Slatte) och Peter ”Pjotter” 
Glas. Av någon anledning upphörde detta arrangemang för ett par år sedan, och får väl skyllas 
på stigande åldrar och oförmågan från oss andra att ta över och hjälpa till när Glasarna 
tröttnade. Det var nog ganska unikt att vi i så många år har kunnat ha dessa samkväm. Ett 
stort tack till bröderna G. 

I övrigt sysslade vi tidigare, som grabbar, med det mesta inom vår klubb, IK Håga. Jag var 
kassör och inhöstade en månadsavgift på 25 öre och förde protokoll på diverse utgifter och 
inkomster. Vi var i Ängby idrottsligt ”beryktade” och deltog som nämnts i 
pojkfotbollsturneringar, ishockeydito och drev själva en årlig 10-kamp och dess emellan 
diverse friidrott. Jag hörde dock till de sämsta i den årliga 10-kampen, eftersom jag inte 
gillade att springa 1500 m runt Kyrksjön, vilket drog ner mina i övrigt acceptabla totalpoäng. 
När hela gänget tröttnat på klubbverksamheten plundrade gänget mitt kassaskrin, under mina 
protester, och åkte till Sten Sture Konditori vid Runstensplan och käkade/drack upp alltihop. 
Vissa dokument finns dock kvar från klubbverksamheten, liksom kassaskrinet, som jag gjort i 
träslöjden. Vid ett tillfälle ordnade jag en fotbollsmatch mot ett duktigt lag i Älvsjö. Vi 
cyklade alla dit och trots matta ben vann vi förstås och cyklade åter till Ängby nöjda och 
stolta. Flera av medlemmarna var faktiskt duktiga i olika discipliner. T.ex. Ingvar Rune, 
elitklass i 10-kamp, spjut och stavhopp. Hilding Rune och Bernt Haren Johansson mycket 
goda A-lags-fotbollsspelare, Peter Glas och jag själv duktiga skridskoåkare, och jag var också 
en lovande sprinter och friidrottare. Flera i gänget var goda representanter i Ängby IF:s A-lag 
i ishockey och kvartersfotboll. 
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I klubben spelades coronne, bordtennis schack och kort vid veckomöten. På vintern spelade vi 
hockey på Kyrksjön och idrottsplatsen. Klubben löste upp sig själv när vi blev flick- och 
familjevuxna. 

Varje sommar, och ibland även annan tid, har Viveka och jag träffat Kerstin och Peter Glas på 
Askholmen väster om vårt fritidsställe på Fogdö. Ingrid och Bernt ”Haren” Johansson brukar 
vi också träffa hos oss eller dem på norra Gräsö där de har en ö utanför Norrboda, nära 
Örskärs fyr. Dom är ”golfomaner” i Öregrunds GK liksom också Peter Glas. Nyligen träffade 
vi också Eivor och Ulf Redtzer hemma hos Johanssons. De bor på Gotland stora delar av året. 

Som grabbar hade vi en massa hyss och sport för oss, men överlag var vi nog faktiskt ganska 
sena att uppta kontakter och förbindelser med det täcka könet. När detta senare skedde, 
skedde det med raketfart och nästan alla kontakter oss grabbar emellan, i det totala gänget, 
upphörde eftersom nästan alla snabbt fick en massa barn. Uppehållet varade då ett antal år. 

BILD HÅGALIGANS HOCKEYLAG 

28 VÅRAN ÄNG VID SNORREVÄGEN 

Vi hade en ”egen” äng att spela fotboll på öster om vårt område där Kiviksvägen och 
Hågavägen mynnar ut på Snorrevägen. Den gick från Beckombergavägen i söder nästan ända 
ner till Kyrksjölöten i nordost. Vi fick under kriget slåss om utrymmet med militärerna och 
med deras hästar som behövde gräset mer än vi. Senare också, under många år, konkurrens 
med kungens får som var vår stora skräck; vi halkade så fint på ”skitkulorna. Dessa 
hundratalet får, från stallar i Åkeshov, vallades över ängen av en herde med hjälp av en svart/
vit Bordercollie ett par gånger i veckan, och den hade också ovanan att ”skita” i tid och otid. 

Inte var det så mycket bättre med en kennelfamilj på Beckombergavägen, som hade Sveriges 
då finaste bulldoggsavel och försäljning.  Endast den som någonsin blivit slickad nedifrån och 
upp, även i hela ansiktet, av t.ex. den jättestora Belsebub, vet ”nöjet” och ”njutningen”.  

Bulldoggarna var visserligen inte så många, och faktiskt egentligen ganska snälla, men med 
den ovanan att dom också knyckte fotbollen, ställde sig på bakbenen och slickade oss i 
ansiktet med sina slemmiga, frustande nosar. Ingetdera var någon höjdare och fotbollarna av 
läderläder blev kletiga och misshandlade, och i värsta fall gick de sönder.  

Vi blev begåvade med två vitmålade fotbollsmål, som kommunens parkavdelning bestått med, 
men dessa skrämde inte bort vare sig hästar, får, militärer eller hundar. Öster om ängen finns 
ett skogsparti där ”hårda” strider utkämpades mot ett gäng killar från Runsavägen, kallade 
Runsapojkarna. Med svärd och sköldar, slangbellor och ärtrör, m.m., men som brukligt mest 
med rop och hotelser på avstånd tror jag. Vi var nog bättre på att slå dem i fotboll?  På 
Runsavägen bodde för övrigt den senare kände, författaren och läkaren, P.C. Jersild som barn, 
men han var nog inte med i ”krigen” utan var en liten snäll gosse. Hans överbeskyddande mor 
följde honom till skolan ganska länge, mot hans vilja tror jag, och han blev retad för det. Jag 
tror inte Per-Cristian var särskilt intresserad av diverse sporter medan vårt Hågagäng hade 
fullt av aktiviteter i form av bad, friidrott, brännboll, skridskoåkning, äppelpallning, gängkrig, 
kojabyggen m.m. 
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29 SKOLVÄGEN TILL ÄNGBY FOLKSKOLA 

Som brukligt var då började man i skolan vid 7 års ålder. Några ”dagis” eller annan barn-
tillsyn fanns inte och ingen skolbespisning, vad jag minns. När vi gick till skolan, som nu 
efter flytten för mej låg väster om där vi bodde och endast 500 m bort, hade vi en massa hyss 
för oss på vägen dit och därifrån. Vi tände bl.a. på kådrika kvistar på granarna i den 
skogsdunge vi passerade. Det var spännande att ha så många små bränder som möjligt igång 
samtidigt.  Att vi inte förorsakade skogsbrand var nog mer tur än skicklighet. Genom samma 
skogsdunge gick en stig som även ett par lärare utnyttjade då de gick till skolan över ängen 
och fotbollsplanen. På bägge sidor av stigen fanns slånbärssnår som gjorde att bara en smal 
passage fanns. Just före utgången till ängen gick ett dike. Där i öppningen grävde vi ett år en 
stor ”pissgrop” mitt i stigen, som vi ”blötte” på varje morgon, lunchrast och eftermiddag.  Jag 
kan lova att i varje fall alla vuxna, inklusive lärarna, gick långa omvägar p.g.a. de ”ljuvliga 
dofterna” som spreds. Det var inte bara killar som urinerade utan ibland även tjejer. Bl.a. den 
nämnda Mona A. Det gällde att hålla ”grytan kokande” liksom. Dom vuxna gick långa 
omvägar. 

När vi gick genom skogen såg vi på långt håll skolklockan över stora ingången och kunde 
kolla att vi kom i tid till lektionerna. Ängen var ca 150-200 m lång i öst-västlig riktning fram 
till Vulteusvägen. Mellan diket, med nämnda grop, och fotbollsplanen fanns ett stycke äng. På 
nordöstra sidan, i skogskanten fanns ett litet klubbhus, av typ arbetarbod, som ägdes av 
Ängby Varpaklubb. På gräsytorna framför denna, och öster om fotbollsplanen, kastade 
gubbarna Varpa varje sommarhelg och ibland sommarkvällar. Varpa är en mycket gammal, 
gotländsk sport, som var ganska populär på den tiden och ganska stora tävlingar skedde ofta 
där på ängen och beskådades av oss och andra. 

30 ”TJÄNSTEMANNAOMRÅDET”       

Vintrarna var kalla och snörika och alla vägar plogades av Gatukontoret med en stor trekantig 
träplog, dragen av en kraftig Ardennerhäst med kusken sittande på plogen. All snön plogades 
åt bara ena sidan av vägarna varför det blev häftiga snövallar på den andra sidan, som vi 
grävde långa kojor i, och tillverkade flaskbanor vilka vi körde vattenfyllda läskflaskor. 
Spännande var också att gömma sig i vallen när plogen kom och då våga stanna kvar. 

I vårt villaområde var vi grabbar senare, ”kungar på äpplen (på Täppen)” och annan frukt och 
visste exakt på vilka villatomter och vilka träd den bästa fukten fanns att palla. Trots att vi 
själva i familjen på vår tomt hade tillräckligt med fruktträd. Stölderna gällde nog mer 
spänningen och sporten än sug efter frukten. En gubbe på Snorrevägen gillade inte våra tilltag 
och intrång och spände upp linor över trädgården. Dessa var förbundna med en bjällra på 
uteverandan. Tanken var att vi skulle höras i kvällsmörkret under stölderna. Bara en gång 
dock för vi satte sedan fast egna trådar i hans, och kunde på avstånd få bjällrorna att låta när 
vi ville. Till hans ilska. En annan gubbe gillade inte när vi spelade landhockey i ett vägkors 
utanför hans hus. I korsningen Snorrevägen-Kiviksvägen övre ända. Han ville inte ha 
”hockeybollen” på sin tomt trots att vi inte åsamkat någon speciell skada, vad jag minns. 
Namnet Hockeybollen fick han då leva med så länge vi bodde kvar. Äppelknyckarbyxor var 
på höstarna lämplig klädsel. Med stora hål i byxfickorna var det jättebra att härbergera frukten 
i byxbenen på dem. Om spännena nedanför knäna höll för tyngden av frukten förstås. Vi 
kunde kamma igenom ett helt kvarter på en kväll genom att tomt för tomt rulla över häckarna 
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in på nästa tomt. Inte särskilt snällt mot buskarna men inga villaägare kom på oss eller 
protesterade. Sen låg vi på någon undanskymd plats och testade frukten. På annat ställe 
beskrivs hur och till vad vi några år alternativt använde frukten. 

Vid ett vintertillfälle flyttade vi en bil på Hågavägen 1 meter i sidled genom att lyfta bilen och 
ägaren kliade sig nog i huvudet när bilen inte längre stod mitt framför de djupa hjulspåren i 
snön. Själva var vi noga med att inte trampa utanför de gamla hjulspåren.  

31 ÄNGBYBADET 1934-1944 

Fram till nu hade vi på sommaren, först tillsammans med mamma Gerda, fått cyklas och 
cykla till Ängbybadet på sommaren. Där gick vi alla i simskola för den snälle och tålmodige 
farbror Pettersson, även kallad Bad-Pelle. Vid badet fanns då en betongbrygga, en träbrygga i 
vinkel mot denna, och en ca 75 m lång sandstrand. Utanför hela härligheten inramades badet 
av ett staket mot Blackebergsvägen/ Färjestadsvägen på landsidan och på sjösidan av 
hopkopplade stockar som flöt i vattnet ett 25-30 tal meter utanför bryggorna. Och Gud nåde 
den som simmade utanför dessa. Det såg badvakterna till. Stockarna utgjorde gränsen för det 
område badvakterna hade ansvaret. Det fanns ett litet vitt omklädningshus med herr- och 
damavdelning och en vaktkur vid vägportalen i till badet, där Bad-Pelle och andra vakter höll 
till. Dom hjälpte oss att lappa ihop diverse skrubbsår och skador och såg till att alla blev 
simkunniga, även utan korkdynorna under armarna. Senare tillkom ytterligare 2 bryggor, en 
med hopptorn, och sandstranden förlängdes. Hopptornet hade nederst en trampolin, därefter 
Kandidaten plus trampolin ca 3 m över vattnet och högst upp Magistern som var på 5 m. 
Gissa om man var stolt när man vågade hoppa på fötterna från varje ny nivå för första gången. 
Inte att förglömma dykning från respektive. Mellan två av de utstickande bryggorna var det 
25 m och vändplattor för simtävlingsbanorna. Där anordnades ofta officiella simtävlingar och 
ibland vattenpolomatcher. Ängby SS Simsällskap var bland Stockholms mest framgångsrika 
simklubbar och där tävlade t.ex. alltid även Ingegerd Fredin, grannflickan från Åloppevägen, 
och senare den populära idrottstjejen Pigge Hammargren. 

 Vid badet kunde senare vuxna hyra trampbåtar bestående av två pontoner och däremellan 
sitsar för två personer, trampor, ratt och roder. Provade dock aldrig själv. Det hade jag inga 
pengar till. Trampbåtarna skulle endast köras utanför stockbarriären och av simkunniga. 

EV.FOTO FRÅN ÄNGBYBADET 

32 KYRKSJÖN - EFTER 1944 

När vi flyttade till Kiviksvägen var vi grabbar äldre och jag fick närmare till bad i Kyrksjön, 
som bara låg några hundra meter från vårt hus. Kyrksjön ligger norr om Beckombergavägen, 
d.v.s. norr om Tjänstemannaområdet, NO om skolan och några hundra meter söder om 
Bromma Kyrka. Sjön är en typisk dysjö och hörde till de allra första att frysa till is i hela 
Stockholmstrakten varje vinter. Bara Råcksta träsk brukade vara någon dag före. Jag minns att 
man varje år kunde åka skridskor på sjön till min födelsedag den 25 november. Det går nog 
inte så ofta idag när klimatet är varmare. Kyrksjön påstods då vara bottenlös (ett 
skrämselobjekt) men ansågs ha mycket rent vatten. Såvitt vi visste? Vi drack ibland vattnet 
direkt ur sjön på vintern (genom att slå hål på isen med hockeyklubba, Peters anmärkning) för 
att slippa gå hem när vi var törstiga av skridskoåkningen. Ingen tog någon skada av det vad 
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jag minns - utom den grabb som hade feber och halsfluss och hade ”rymt” hemifrån. Han 
plurrade genom isen och och avled senare. Troligen inte av smutsigt vattnet. Antibiotika fanns 
inte, bara Sulfa, som dock inte hjälpte honom. 

På sommaren växte vita näckrosor på stora ytor av sjön, vilket var mycket vackert. Senare 
byggdes det en promenadväg runt hela sjön som var ca 1.500 m lång. Det blev en vacker 
promenadväg för vuxna och en ”tävlingsbana” för oss ”Hågaligister” när vi cyklade i kapp 
eller hade våra 10-kamper. Vid sjöns norra sida, där Rundkyrkoallén slutar, fanns ett unikt, 
blekgrönt, stort badhus i trä på höga stolpar. Där fanns herr- och damavdelningar och 
övervakades av en person som tog betalt av de badande. Innanför plankväggar fanns, i 
respektive avdelning, en träbassäng med ribbad brädbotten. Gissningsvis ca 8 x 8 meter. 
Halva bassängen hade en djupdel och bottnarna där var hala som såpa. Utanför ett yttre plank 
fanns en solbrygga med svikthoppsbräda och stegar, och man kunde därifrån hoppa i och då 
simma fritt i sjön utanför. I taknivå också hoppplats från Kandidaten på 3m. Ca 25 m utanför 
fanns en trälåda/typ pollare som man kunde sola sig på. Jag badade aldrig där eftersom det 
kostade pengar vid badhuset, och låg på fel sida om sjön från vårt boende. Men när badet 
stängdes för höst och vinter kunde vi fritt invadera hela anläggningen sjövägen, med hjälp av 
baktråg eller per skridskor. Och framför allt hade vi kul där på vintrarna och lekte tafatt 
mellan tjejer och killar i stolpraderna under badhuset, som hela härligheten vilade på, för att 
inte sjunka ner i dyn. Badet var nog allmänt, och också godkänt för, nakenbad inne i 
respektive avdelning. För det fanns en hel del kikhål i väggen mellan avdelningarna. 

I Kyrksjöns SV ”hörn” kom en gångstig ner från skolan och fotbollsängen och slutade i en 
unik badbrygga som kallades Epabryggan. När den ursprungligen hade byggts vet jag inte 
men den sjönk visst en liten bit ner i dyn för varje år och byggdes då och då på med nytt lager 
brädor. Ut till bryggan kom man via en lång, dubbel brädspång. Bryggan hade sittbänkar på 
tre sidor och också en lustig liten sluttande barnbassäng, kanske ca 1,5x2,5 meter, och runt 
denna ett enkelt glest räcke. Bottnen var av typ Eternit e.d. och var ”bushal” av beväxning. 
Man ställde sig i övre ändan och åkte kana till den lägre ändans staket snett ut mot sjön. Tur 
var nog att räcket höll för små, icke simkunniga badgäster. Verkligen inte särskilt lämplig för 
ensamma små barn.  

Mot sjösidan fanns en lite förhöjd del av bryggan som var försedd med sviktbräda, någon 
meter ovanför vattenytan. Utanför bryggan ca 25 meter bort svävade en badflotte som var ca 
2,5x2,5 m. Och överallt runtom i vattnet fanns vita Näckrosor som man skrämde oss med 
kunde slingra sig fast i benen och man kunde då drunkna. Hörde dock aldrig talas om att 
någon försvann. Jag kan dock lova att man var ”skitskraj” första gången man tog mod till sig 
och simmade ut till flotten, kravlade upp låg och torkade/solade och sen simmade tillbaka till 
bryggan. När man var flera på flotten kunde man samlas på ena sida och då få flotten att tippa 
upp i, uppförsbacke, varvid vi alla ombordvarande ramlade i sjön i en enda röra. Från den lilla 
trampolinen på bryggan dök jag för första gången i någon sjö. Från Epa-bryggan var det ca 
3-400 meter över till nämnda badhus snett över på andra sidan av sjön. Ett hundratal meter 
väster om badhuset, och mer mitt emot Epa-bryggan, tillkom senare år den s.k. Kärleks-
bryggan med två soffor. Vari kärleken låg förstod inte vi men den gav trevlig utsikt över sjön i 
söder, med sitt fågelliv, och var en lämplig plats att vila ben på vid promenad runt sjön. 
Kanske också att sitta och svärma vid.  

Vid Epa-bryggan levde vi grabbar hela somrarna, tillsammans med en och annan vuxen, bland 
vilka ofta var några frigångare från Beckomberga Sinnessjukhus. Dom var dock jättesnälla 
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och kom cyklande dit klädda i sina vit- och blårandiga sommaruniformer, med vit skjorta och 
svarta skor. När feriejobben startade blev baden glesare och fick ske på kvällarna.  

På vintrarna användes bryggan till omklädningsplats för skridskoåkare och bandyspelare i 
Ängby IF och deras med- och motspelare. ÄIF och andra klubbar spelade nämligen alla sina 
seriematcher på Kyrksjön innan Ängby Idrottsplats blev byggd. Varje helg på vintern var det 
match mellan olika lag från Stockholmsområdet.  

Vi Hågagrabbar hade alltid långt innan dess en eller flera självuppskottade banor där vi 
spelade hockey och som vi själva höll snöfria hela vintern. Tro´t eller ej men vi åkte på sjön 
redan innan isen ens hade hunnit frysa i strandkanterna och när isen inte var tjockare än 2-3 
cm. Det var tack och lov inte strömt någonstans och kärnisen gick liksom i vågor över sjön 
och gav ett sjungande ljud ifrån sig.  

33 ÄVEN I KANANBADET OCH SKJUTBANAN 

Vid någon tonårsperiod hade vi hört talas om Kananbadet, som fanns vid Mälaren mellan 
Råcksta och blivande Vällingby. Dit cyklade vi från Bergslagsvägens slut, vid Islandstorget, 
på en smal grusväg genom skogen, förbi en gammal vattendriven såg (kvarn). På badplatsen 
fanns också branta berg ner i vattnet, och på ett ställe fanns en trampolin som vi lärde oss 
ockupera. Förmodligen skrämde vi iväg en massa solbadare på berghällarna genom att föra ett 
j…a liv. Och som vanligt var vi nog där utan föräldrars vetskap. När jag fyllde 14 år började 
jag dock feriejobba många veckor, och badsomrarna blev lite ”amputerade”. Jag förstår än 
idag inte hur våra föräldrar helt aningslöst lät oss stöka där vid sjöarna men faktiskt gick det 
ganska olycksfritt till. Några oroliga, övervakande föräldrar tror jag aldrig sågs till. 
Naturligtvis hade alla killar dåtidens moderna blåa Tarzanbyxor.  

I trakterna fanns också en skjutbana som vi bevistade, och där grävde vi i målvallen efter 
blyhagelkulor och på skjutvallen efter tompatroner. 

34 PÅ TJUV-RÖKEN  

Vid den östra ändan av Kyrksjön, som vetter mot Riksby, fanns en stor gungande vassäng där 
vi en sommar byggde vasskojor. Dit kunde ingen vuxen ta sig utan att gå ner sig. Vi hoppade 
från tuva till tuva. Jag vet att jag tjuvrökte där för första gången. Jag knyckte litet Prins Albert 
piptobak av pappa, och troligen någon gammal kasserad rökpipa. Vi satt i vår vasskoja och 
bolmade och kompisen Peter Glas blev redigt sjuk och spydde som ”en gris” och kunde 
knappt ta sig hem. Vad han berättade för sin pappa och mamma framgår inte. Man kunde på 
den tiden också köpa cigaretter i lösvikt och fick dem då i en liten vit papperspåse. Märkena 
då var oftast Robin Hood, Bill, Boy, eller Carmencita. Dessa ”ciggar” köpte vi i kiosken vid 
hörnet av Beckombergavägen och Snorrevägen. Där fanns också en telefonkiosk där vi letade 
borttappade 10-öringar under trallen på marken. Behovet av kiosker var nog stort eftersom 
långtifrån alla familjer i villorna ännu hade egen telefon. Konstigt nog kom nästan ingen av 
mina kompisar och jag själv att, då eller senare, bli inbitna rökare. 
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35 GRODOR, ÖDLOR, ”BAKTRÅG” OCH TELETEKNIK 

Nu tillbaka till "Kyrkis". På sjöns västra sida fanns 3 små broar, över varsitt vattenfyllt dike, 
som korsade den promenadväg som går runt sjön. Där låg vi varje år och fångade grodyngel 
och salamandrar (vattenödlor) som vi tog med till skolan för uppvisande i klassrummen eller 
hade själva hemma i våra egna hus. 

Några kompisar, bl.a. Tage Blomqvist och bröderna Andersson på Snorrevägen, hade byggt 
s.k. baktråg, en sorts båt man kunde åka max 1-2 st personer i, och paddlades med dubbel-
paddel á la kanot. Samma typ som vi senare hade på Storholmen hos farfar Hjalmar. Dom var 
jättebra att ta sig runt på sjön i och in på dyiga och kanalliknande stränder som man annars 
inte kunde nå per fot. Annars vet jag inte att det någonsin fanns någon båt i sjön. Inte ens en 
livräddningsbåt, som ju kunde varit vettigt med anledning av allt badande vid bryggor och 
även badhuset. 

Tage B bodde tomtgranne med mig fast på Snorrevägen och han och jag hade kojor i träden, 
och riggade upp telefon mellan våra hus/rum. Vi hade även kristallradio. Vi bytte också ofta 
musik i form av stenkakor. Vi tältade och odlade sallad och jordgubbar på vår tomt. 

36 POJKFOTBOLL 

I Ängby var det organiserat en omfattande pojkfotbollsverksamhet. Det fanns ett lag i nästan 
varje kvarter med namn som oftast hörde ihop med ett gatunamn, t.ex. Hågapojkarna (vårt 
lag), Hildebrandspojkarna, Runstenspojkarna, Islandspojkarna, Runsapojkarna, 
Enebypojkarna Rökstenspojkarna, Stobeliuspojkarna, m.fl.. Vi spelade mot varandra på ängen 
vid skolan, i organiserade turneringar varje vecka. Hur det gick kommer jag inte ihåg. Två 
matcher samtidigt på tvären av stora fotbollsplanen framför skolan eller i Karsviks hage, på 
Judarnängen men senare på Ängby IP. Vi var nog ganska duktiga och vann visst serier en eller 
flera gånger eftersom vi hade flera duktiga idrottskillar i vårt lag. Vi spelade naturligtvis i våra 
gympadojor men 1945 hände något unikt. Min pappa hade med sig ett par basketbollskor med 
höga skaft och hårdare tåhätta från USA. Mer om detta senare. 

37 FÖRST KRIG OCH SEDAN FRED 1945 

På våren 1945 tog kriget slut efter 5 år och freden firades i Sverige liksom på alla andra håll i 
Europa. Vi hade haft massor med flyktingar i landet. Först framför allt en massa barn från 
Finland, som skickats hit för att slippa det djävulska Finska Vinterkriget. Därefter, under hela 
kriget, många judar från Tyskland och Polen. Sedan många norrmän, danskar och holländare. 
Tyska militärmakten hade svept över hela Europa, och deras arméer var under flera år mycket 
framgångsrika. Vi slapp nog kriget för att vårt kungahus varit något tyskvänligt och vår 
regering väldigt flexibel gentemot övermakten. Svenska regeringarna spelade ett dubbelspel 
och tillät export av t.ex. stål, järnmalm och andra industriförnödenheter till både Tyskland och 
England. De tillät även t.ex. tyska militära transporter genom landet, och lät deportera t.ex. en 
mängd estländska flyktingar ur landet till en säker död eller fångenskap i Ryssland.  

Vad vi som killar i samhället hade våra sympatier varierade nog. Alla var vi påverkade av 
föräldrar och massmedia. Framför allt flygplan från respektive sidor påverkade oss nog. 
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Kanske också våra föräldrar,och inom vår familj, där vi var ganska USA-påverkade av 
naturliga och historiska skäl. 

Under kriget drabbades, trots vår neutralitet, landet av diverse olyckor. En mängd 
handelsfartyg torpederades av främmande makter och sjönk. Den mest beryktade olyckan 
skedde dock för svenska flottan när U-båten Ulven sänktes på västkusten. Omfattande försök 
att bärga besättningen gjordes men utan resultat. Bara stora tidningsrubriker i veckor. 

Flyktingarna började nu 1945 återvända till sina hemländer men många, framför allt, finska 
barn, hade inget att återvända till och blev fosterbarn här för resten livet. I min 5:e skolklass 
hade vi också en flyktingpojke från Vadsö i norra Norge. I Vivekas familj bodde också, under 
en period, ett par holländska flickor. Detta för att Vivekas mor kom från Holland 1928. Ännu 
1954 träffade jag flera studenter i Holland under en skolresa, som alla pratade skaplig svenska 
och som själva eller hade släktingar som varit flyktingar här. 

38 PAPPA ÅTER TILL USA  
Snarast möjligt vid fredsslutet av 2:a världskriget, på hösten1945, åkte min pappa till USA för 
att snabbt återuppta affärsförbindelserna med DuPont. Det fanns då inget reguljärt flyg, och 
att åka båt var knappast att tänka på p.g.a. riskerna med minor i Nordsjön och Atlanten. 
Bromma Flygplats hade hela kriget varit var stängd och militärbevakad, och sköttes av 
Flygvapnet. Pappa fick specialtillstånd att i tjänsten flyga till USA med ett amerikanskt 
militärt bombplan, av typen B-17 Flygande Fästning. Det var inte fråga om tryckkabiner och 
bekvämligheter och alla passagerare hade flytväst på och var inlindade i filtar. Ingen mat eller 
annan service. Resan gick från Bromma till Gatwick på Skottland och därifrån via Reykjavik 
på Island, och New Foundland i USA, till New York. (Foton och resehandlingar finns kvar) 
Väntetiderna för att få plats ombord var långa, och i första hand reserverade för amerikansk 
militär personal, men också diverse myndighetspersoner eller affärsfolk. Hugna resenärer var 
tvingade att med kort varsel infinna sig på Bromma. 

Min far hade hoppats att senare få flyga hem igen före jul, men ingen flygförbindelse fanns 
tillgänglig till Sverige, utan den enda chansen som gavs gick till London några dagar före jul. 
Men därifrån fanns heller ingen flygförbindelse till Sverige. Därför blev han tvungen att åka 
båtfärja från Dover i SÖ England till Edsbjerg i V Danmark. Färden var nog extra dramatisk. 
Färjan gjorde sin första färd efter kriget med ovan besättning, och utan nästan någon last, 
alltså inte ens barlast. Detta i upp till 33 sekundmeters orkan. I stort sett hela besättningen, 
och nästan alla passagerare, var sjösjuka. Utom pappa, påstod han. Färjan fick motorstopp på 
Nordsjön och drev okontrollerat i stormen bland de omfattande minfälten i många timmar. 
Hög risk alltså! Någon ”däruppe” höll dock en skyddande hand över färden. Pappa Tore kom, 
via Danmark och Södra Sverige, hem till familjen och julen 1945, och jag fick en julklapp jag 
aldrig glömt. Det var ett par basketbollskor. Troligen de första i Sverige då. Skorna gjorde 
mig till en lokal ”kung”, eftertraktad som fotbollsback, som kunde göra utsparkar och 
tåfjuttar, mycket längre än någon annan kille i Ängbys pojkfotboll. Skorna var blå med 
tegelrött gummi på sulor, fotknölar och tåhätta. Tån var ganska hård i jämförelse med de 
kristidsjympaskor vi fått vänja oss vid. Vilken lycka! Skorna omnämns visst i boken 4x 
Ängby men, delförfattaren Lill-Arne Lenneryd visste inte där att det gällde mina dojor. 
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För att hoppa hit och dit i ärende och tid så besökte min far USA i stort sett varje år därefter, 
och köpte då med sig hem ”fantastiska, förfärliga” nylonskjortor och ”gräsliga” blommiga, 
breda, slipsar, som var inne då. De senare ”knyckte” jag regelbundet och prydde min 
kostymering med i tonåren. Man gjorde vad man kunde för att imponera på det täcka könet. 
Resultatet var dock väl kanske inte så mycket att skryta med. I utbyte hade pappa alltid 
världens blankaste och mest välputsade skor. Detta var när jag var i 16-18 årsåldern. Viking 
skokräm som vi fick ut i lumpen bytte mamma åt mej till Kiwi i järnaffären på Ängby torg 

Senare fick pappa också alltid bilen tvättad och jag fick då också senare låna den ibland. För 
att nå fram med vattenslangar ut på gatan för tvätten och för att sedan kunna backa in i ett 
enormt knepigt garage/garageinfart från rätt håll, måste jag vända bilen åt andra hållet och 
körde då naturligtvis runt kvarteret för att få den i rätt riktning. Utan körkort förstås. Ingen 
granne protesterade dock. 

39 ÄNGBY IP - IDROTTSPLATSEN 

Vi fick så småningom i Ängby en jättefin idrottsplats strax norr om folkskolan. Prydlig 
gräsplan, längd-, höjd- och stavhoppsgropar, kastringar m.m. Dessutom en sandplan där vi 
smågrabbar fick spela vår fotboll. På vintern var spolad, på den 400-meter långa löparbanan, 
Stockholms 3:e dåvarande hastighetsbana för skridskor, samt en stor isbana på grusplanen för 
bandy och allmänhetens åkning. Hastighetsåkning förekom då endast på Östermalms IP, 
Zinkensdams IP och nu Ängby IP. Vi hade favören att få låna och träna på riktiga 
löparskridskor om vi ville, och ett år hade jag faktiskt skolrekordet på 500 m. Jag tror 
rekordtiden var 58 sekunder. Vid tillfället dock utfört på mina ”hockeygrillor” av märket 
Östblads Elit. Man hade ingen klass för hastighetsrör. Ett rekord som tyvärr rök redan året 
efter genom kompisen Peter Glas på 57 sekunder - snöpligt! 

På vår, sommar och höst ”bodde” vi ganska ofta på Idrottsplatsen och mångsysslade då med 
det mesta inom friidrotten.  Min kompis Ingvar Rune var då en mycket lovande 10-kampare, 
spjutkastare och stavhoppare. Faktiskt i näst intill landslagsklass. Bäst (eller minst dålig) var 
jag själv på 60 m 7,6 sek., 80 m på ca 10 sek. och 100 m på 11,5 slätt. Fuskade också i 60, 80 
och 110 m häck, och hoppade ca 6,5 m i längd och klassades av dåvarande lokaltidningen, 
Bromma Nyheter, som ”Västerorts då mest lovande sprinter”. Någon, av klubben Ängby IF, 
organiserad träning fanns tyvärr inte då, varför vi utövare fick lita till egna förmågor och 
ambitioner. Man gjorde så gott man kunde liksom. Jag tävlade flera gånger på Ängby IP, 
Hässelby IP och Stora Mossens IP, Kristinebergs IP, Östermalms IP, Johanneshovs gamla IP 
och Stockholms Stadion. Jag sprang i flera tävlingar och stafetter i Stockholmsområdet såsom  
Barnens Olympiad och diverse gatustafetter som Ängby Runt, Svenska Dagbladsstafetten, 
Stafetten Djurgården Runt, Hässelbystafetten m.fl. Först tävlade jag för Ängby IF men den sk 
friidrottssektionen där dog ut och jag ”värvades” då till en nystartad klubb kallad Svolder IF. 
Namnet av Svoldervägen i Ängby där ledaren bodde. Bägge klubbarnas tävlingsdräkter finns 
sparade men har bestämt ”krympt” med åren. Förmodligen kristidskvalitet.? För den senare 
klubben minns jag att jag vid de berömda Bromma-Mästerskapen tävlade mot bl.a. 
landslagskillar som Per-Ove Trollsås, 100 och 200 meter, Erik (Myggan) Uddebom kula, häck 
och längd och Kacka Israelsson på 100 och 200m (svensk mästare) i 110m häck, m.fl. Dessa 
elitidrottare tävlade alla för den då nystartade elitklubben Bromma IF. En känd idrottsprofil 
från Ängby var också deltagare, nämligen Rune Larsson som tävlade för MP  
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(Matteuspojkarna) och svenska landslaget på 400 m och 400 m häck. Man insåg då klart sina 
begränsningar i umgänget men jag hade då mina första riktiga spikskor. Alla banor var 
naturligtvis kolstybb så startgroparna var verkligen gropar. 

Redan då hade vi inom IK Håga sedan flera år arrangerat vår egen 10-kamp.Vi i gänget hade 
även turneringar i bordtennis, schack och coronne, tennis och annat. Bordstennisbord hade 
jag, och ett par av kompisarna, i våra respektives garage.  

Tennisen kom för oss sent in som ”fusksport” och spelades vid Runstenplan där man kunde 
hyra bana, eller spela gratis när ingen kom på oss med att planka oss in. Vi var då fulla av 
beundran för 4 bröder som ofta spelade där, nämligen Harry, Kaj, Hjalle och Percy Rosberg 
som dessutom var äldre och jätteduktiga inom nästan alla bollsporter. Framför allt Percy som 
blev landslagsspelare, och sedan den tränare och lärde upp Björn Borg till världseliten. Hjalle 
spelade bandy i Hammarby och landslaget och senare i Nora/Gyttorp. Konstigt nog var ingen 
av bröderna intresserade av ishockey. Jag kom ihåg när jag ett år stod målvakt i Ängby B-lag i 
bandy och tränade då mot bröderna som alla tillhörde A-laget. Dom var grymma på att skjuta 
och hantera bollen. Skotten kom som raketer och visslade om öronen. 

40 ISHOCKEY – DOCK ALDRIG ”PROFFS” 

Jag minns att jag fick blodad tand av att flera gånger vara på Stadion och se kanadensiska 
proffslag spela ishockey mot landslaget Tre Kronor och elitklubbarna Hammarby, Djurgården, 
AIK och Södertälje. Nottingham Panters, Brighton Tigers, Wembley Lions hette några av 
lagen jag såg. Spelarna i dessa engelska lag var nog alla ”2:a sorteringens hockeyproffs” från 
Canada för ishockey har aldrig blivit någon stor utövarsport i England. Troligen platsade 
proffsen inte i NHL men var tillräckligt bra för att leka rommen av dom svenska och andra 
europeiska elitspelarna. Bland dessa kommer jag ihåg några namn, Hogge Nurmela, Lasse 
Björn, Rolle Stoltz, bröderna Stig och Hans Tvilling, Sven Tumba, Åke Lassas, Åke Plutten 
Anderson, Eilert Määttä m.fl.. Spelet skedde naturligtvis utomhus eftersom ishallar inte ens 
var påtänkta i Sverige. Dessutom gick VM i Stockholm 1949 med publikupplopp på 
Stockholms Stadion, när järnräcken trampades ned och åskådare kom i kläm, med dödsfall 
som följd. Tror att sensationellt Tjeckoslovakien vann VM, men då deltog naturligtvis inget 
riktigt proffslag från Canada eller USA. På den tiden var alla spelare i VM amatörer och 
deltagare var Schweiz, Tjeckoslovakien, Norge, Danmark, Sverige och Finland. Vid denna tid 
uppenbarade sig också Ryssland, vars landslagsklädsel var lustig. Canada vann vid detta 
mästerskap över Danmark med 49-0. 

De engelsk/kanadensiska spelarna hade, vid uppvisningsspelen i Sverige, uppfunnit ett nytt 
sparkskott som jag tror t.o.m. var hårdare än dagens slagskott, men som redan efter ca något 
år eller två förbjöds. Skotten var jättehårda men med ganska dålig precision.  Kunde dock 
skrämma livet ur vilken halvdåligt skyddad målvakt som helst. Klubbskaften gick gärna av i 
sparkögonblicket.  På den tiden fanns dessutom inte hjälmar och övriga skydd var 
undermåliga. Vid en match med Ängby IF råkade vi en gång ut för sådana skott, och de 
kändes vara ”en fara för livet” med den bristande utrustning vi då hade. Matchen spelades på 
Kristinebergs IP mot KB Karlberg och Tjalle Milds bror var i motståndarlaget tillsammans 
med andra stora, duktiga spelare. Dom hade lärt sig tekniken av Canadaproffs. Det gällde då 
att snabbt försöka avstyra skotten, eller om man inte kunde eller hann, vika undan när de 
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sköts. Själva fick vi nöja oss med traditionella dragskott. Men stryk fick vi med noter. Tror det 
var med ca 8-0. Vår målvakt Gunnar Frisell, flyttade på sig när puckarna visslade om öronen. 

På vintern hade vi dittills oftast spelat ishockey mot ett antal grabbgäng i Bromma. Med viss 
framgång faktiskt, IK Håga blev t.ex. Ängbymästare 1951. Vårt kvarterslag Hågapojkarna 
bildade därför sedan stommen till Ängby IF:s A-ishockeylag, en sektion som vi tog över efter 
det att gamla bandyspelare tröttnat på denna ”nya” sport. Vi fick ta över den bristfälliga, 
gamla utrustning som fanns och, utan direkt större stöd från klubben och utan någon som 
helst utbildning (nästan helt på egen bekostnad) blev vi ganska duktiga och spelade mot en 
mängd lag från Stockholm och Uppland. Hässelby, Solna, Essingen, Lidingö, Göta, 
Stocksund, Traneberg, KB-Karlberg, Djursholm, Sundbyberg m.fl. Vi fick själva bekosta våra 
klubbor, handskar och benskydd. Hjälmar var inte påtänkta då, förrän legenden Sven Tumba 
introducerade Spaps-hjälmen och skapade en helt ny industri i landet - även för export. Den 
kanadensiska legenden Phil Esposito, och många andra proffs, vägrade ta i bruk denna 
”förvekligande” nyhet.  

Våra tidiga ishockeymatcher skedde på Stora Mossens IP som just hade tagit över de dåliga, 
begagnade sargerna från Stockholms Stadion. Sarghöjd på ca 25 cm, längs långsidorna, och 
högre sarger bara i varje kortända. ”Tacklingsosäkert” kan man tycka. Å andra sidan förekom 
bara sådana för att någon spelare var stor och mindre killar råkade stå i vägen; man knuffades 
lätt över sargen och räddade sig med ett par extra springsteg utanför denna, liknande 
bandymatcher idag. Senare tillkom en riktig ishockeyrink på alla banor, så även på Ängby IP, 
med riktiga sarger. Något nät över sargen fanns heller inte på den gamla rinken på Stora 
Mossen vad jag minns och inte ens slagskotten var uppfunna. 

Jag vill minnas att vi spelat en match mot AIK:s Kurre Hamrin och bröderna Alnert, Tjalle 
Milds bror i Karlberg, Karl-Alfred Jakobsson i Sundbyberg m.fl. som alla var nästan 
”landslagsduktiga”. Vi var på vippen att gå upp i division 2 (= näst högsta division då) och jag 
fick då genom vår lagledare Roffe ”Nypan” Nyberg, boende i Ängby Allè, erbjudande om att 
spela med Matteuspojkarna MP som den säsongen spelade i allsvenskan (= division 1). Rolf 
spelade för detta lag. Jag avböjde dock p.g.a. studier och den spirande kärleken. Tur var väl 
det för MP åkte ur elitserien redan efter det första året och halva deras lag satt, nästan efter 
varje match, på S:t Görans Sjukhus för att lappas ihop och sys både här och där. Skadorna 
kommer, som bekant gärna, när viljan överstiger den bristande förmågan.  

De lagkompisar jag kommer ihåg i Ängby IF hockeyn var Ebbe Holmbohm, Sture Fredin, 
Björn Henriksson, Olle Florén, Björn Lundborg , Gunnar Frisel, Hasse Lindqvist, Bosse 
Zimmerman, Ingvar och Hilding Rune, Lars-Olof och Peter Glas, Olle Geijer, Over Rosell, 
Taggen Blomqvist, och några andra jag inte minns. En sak var dock ganska klar, Vi i vårat lag 
kunde verkligen åka skridskor. Vi hade alla genomgått utvecklingen från s.k. spiskrokar 
skruvade på pjäxorna, sedan ½-rör, ¾-rör och via bandyrör till ishockeyrör. Det var allt som 
fanns. Gillbergs och Östblad var i början de enda svenska märkena på marknaden. Vid ett 
tillfälle straxt efter kriget, fick jag ärva ett par nästan nya hockeyskridskor av en amerikansk 
pojke, Dick Backer, som var här med sina föräldrar. Märke CCM. Men dom var alldeles för 
smala i skon för svenska fötter och hade sladdrig känga. Alls inte lika bra som nämnda 
svenska märken. Klubborna var nog mest Sirius, Edsbyn. 

På nöjessidan var det ett antal kvällar varje vinter pjäxdans med högtalarmusik på Ängby IP 
men även på Stora Mossens IP och andra idrottsplatser. Det hade då börjat så smått bli 
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spännande med tjejer. Med dansen var det nog i högsta grad si och så. Det här var före 
Ängbygården. 

Vid en seriematch senare på Krillans IP hade jag träffat och tagit med min blivande hustru 
Viveka. Hon skulle var åskådare men plågades av kylan, och av att beskåda tacklingar och 
smärre slagsmål, och lovade sig (och mig) att aldrig mer följa med och frysa, och se oss slåss. 
Sportintresset från hennes sida var ”stort” redan då och har hållit i sig under alla år. Med 
reservation för en annan sport. När vi gift oss, några år senare, hade, Ingemar Stenmark börjat 
åka slalom och bedårade och förlamade Sverige. För min del var och blev kärleken till Viveka 
helt klart större än sporten, och vi bildade familj och fick barn. 

41 INTRÄDESPROV TILL REALSKOLAN 

När man gick i 4:e klass fick alla som önskade göra inträdesprov till realskolan. Just 1941var 
det en ovanligt stor kull (d.v.s. födda 1934) som sökte, och själv var jag nog inte tillräckligt 
duktig  varför jag gick kvar ännu ett år i folkskolan. Jag var nog inte ensam att drabbas 
eftersom antalet realskoleplatser var begränsade och då hamnade många elever, liksom jag, i 
folkskolans 5:e klass. I mitt fall en ren pojkklass. I samma klass gick bl.a. de senare 
riksbekanta skådespelarna Björn Gustavsson och Ingvar Hirdvall. Den senare bodde på 
Hirdvägen, därav efternamnet vid byte från Eriksson . Många son-familjer bytte faktiskt namn 
vid den tiden. Björn G. bodde på Dr Abrahamsväg nära Bromma Kyrka och vid ett besök där 
presenterades en familj/villa i totalt konstnärligt kaos. Jag var inte van vid sådan oordning och 
blev litet chockad. Hade bara stött på något liknande vid ett gängbesök hos en annan 
artistfamilj, Ståbi, på Brännervägen. Noteras att Ingvar Hirdwall var duktig bandyspelare i 
Ängby och senare SM-mästare i AIK:s juniorlag. 

Närmaste realskola dit de flesta sökte var Nya Elementar, senare omdöpt till Ängby Läroverk, 
eller ”elitskolan” Bromma Läroverk. Den förstnämnda skolan hade tidigare legat vid Hötorget 
i Stockholm där nuvarande saluhallen ligger. Den revs i samband med ombyggnaden av 
Hötorgscity och Klara. Den andra skolan i Västerort var Bromma Läroverk, som ansågs vara 
litet finare och mer krävande. Det fanns dock ännu en skola, med främst barn från Ålsten och 
Nockeby, den halvprivata Höglandsskolan. Dock med delvis tveksamt rykte. 

Nya Elementar flyttade i två steg från Stockholm, först till Abrahamsbergs och Riksbys 
Folkskolelokaler, och slutligen till nybyggda lokaler vid Åkeshov i Ängby. Efter alla dessa år 
har, tror jag, denna skola ännu inte fått någon ordentlig aula vilket kan ses från 
Beckombergavägen i form av en brädad väggyta på västerväggen. Under följande år hade jag 
mycket kontakter med den skolan, tack vare att många kompisar hade börjat och gick där. 
Och jag hade flera gånger om året, speciellt i samband med idrottstävlingarna Skol-DM och 
Skolungdomens Mästerskap, kontakter med den skolans gymnastiklärare Kapten Åkerberg 
och skolvaktmästaren som kallades Morgonstund. (Eftersom han hade många guldtänder). 
Hej på dej Limpan var en vanlig hälsning från dessa när vi möttes. En av Ängbys 
engelsklärare vid namnet Ahlgren hade jag också som lärare, där jag själv pluggade i 
Whitlockska Samskolans realskola och gymnasium inne i Stockholm. Mer om detta i ett 
speciellt avsnitt. 
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42 POJKLITTERATUR - KNAPPAST LITTERÄR 

Det slog mig, beträffande kunskaper, att fundera på mina relationer till litteratur under 
uppväxten. Jag har svårt att komma ihåg vilken typ av böcker jag läste som liten. Om det 
beror på att alla gamla utlästa barnböcker har kastats, vet jag inte. Klart är att mina barnbarn 
är långt mer ”läslustiga” idag än jag var då. Däremot kommer jag väl ihåg exempel på vissa 
böcker jag läst senare. De engelska Bill-böckerna gillade jag mycket, en del Pelle Svanslös 
som var jättepopulära, men mest tyckte jag om Biggles, Worrals och King som jag tror finns i 
familjens förvar än idag. De 3 senare serierna har anknytning till flyg och i viss mån det 
världskrig som börjat och var väldigt spännande. När jag kluddade på och i böckerna var det 
ofta jaktplan av typ Spitfire, Messerschmidt, Stuka eller svenska J-plan. J17, J21, J22 o.s.v.  
Senare i livet har det mest blivit deckare men jag måste nog räkna mig till mer tidskriftsläsare. 
Har alltid haft massor av facktidningar med hem från jobbet för att hinna med att jaga 
branschnyheter och kunder. 

43 STENBROSLÄKTEN SÖDERMANLAND 

Nu tillbaka till krigstiden. Vår familj med hund och gengaskolsäckar gjorde årligen visitresor 
till släktingar i Sörmland. Visserligen träffades släktingar mera förr men jag förmodar att 
besöken även i viss grad gällde inköp av svart kupongfri mat bl.a. Mest besökte vi 
”släktingsyskonen” Andersson på gården Stenbro i Björnlunda. Dessa var då 4 medelålders 
syskon som gemensamt ägde en fantastiskt vackert belägen bondgård. Tidigare var dom 5 st 
syskon men den äldste Ernstfrid var nog avliden redan när jag föddes, och jag fick därför 
aldrig träffa honom. Däremot Gottfrid som skötte hästarna, Valfrid som skötte ekonomin, 
Manfrid som skötte korna och kvinnan Helfrid som skötte huset, maten och hönsen. Valle var 
stelopererad i ett ben och linkade omkring med sin käpp men deltog i många uppgifter. Ibland 
hade de en eller två drängar och en piga till hjälp. Av någon anledning gifte sig aldrig något 
av syskonen. Helt obegripligt. Huset hade man börjat renovera strax före krigsstarten men det  
kunde inte färdigställas förrän efter detta eftersom det var brist på material och pengar. 
Bröderna kamperade under hela krigstiden i en gammal drängstuga/flygelstuga med två rum 
och ett riktigt gammalt bondkök, medan vi som gäster fick bo bland brädor, kutterspån och 
annat byggmaterial på vinden i stora huset. Helfrid bodde i ett rum innanför gårdens kök på 
bottenvåningen som, liksom ett litet kontorsrum, var de enda beboliga i det annars ganska 
stora huset. Man balanserade omkring på golvreglarna överallt. Syskonen var alla jättesnälla 
och hade dessutom alltid så härliga kattungar som vi barn fick kela med.  

Vår hund Kiddie höll en gång på att drunkna i lagårdens gödselbassäng efter jakt på höns. Vi 
barn och våra föräldrar fick vara med och hjälpa till med en del arbete på gården och kunde gå 
ut och in bland kor, hästar, grisar och höns. Vi fick tillsammans med syskonen fika bland 
höhärsorna och åka hästkärra till kvarn och såg, och delta där vi kunde vara till nytta och inte 
i vägen. Torrdasset låg bakom hönshuset var utrustat med gamla telefonkataloger eftersom 
toapapper kanske inte fanns eller i varje fall var dyrt/onödigt. Trycksvärtan var bättre då så 
man blev inte helt svart i baken. Gården ligger på en höjd med en väcker utsikt över Harbro 
gårdar och Berga som också låg på en höjd norrut. 

En sommar slog blixten ner i Anderssons ”laggård” och ett antal djur brann inne. Alla vuxna 
såg före blixtnedslaget liksom ett stort gödande klot på himmelen och detta slog ner i ett av 
hörnen på laggårn. Byggnaden brann ner till grunden eftersom vattnet i brunnarna inte räckte 
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till för brandsläckningen. Alla vuxna och grannar hjälpte till så gott det gick. Det var en 
mycket torr sommar när det skedde. Det rådde kaos i brandsläckningen och Maud och jag fick 
utegångsförbud under själva branden. I många år hade jag sedan stor skräck för åskan. 
Lagården kom aldrig att byggas upp igen men ett par intilliggande byggnadslängor 
omvandlades till stall, ladugård, hönshus och svinhus och gården fungerade ändå. Möjligen i 
något mindre omfattning. 

Från Stenbro gjordes utflykter till andra släktingar i Gnesta, Stjärnhov och Eskilstuna. Pappa 
Tore körde också årligen Andersson-bröderna till de viktiga lantbruksutställningarna i bl.a. 
Nyköping. Det var nog en höjdpunkt för dem som inte hade någon bil eller andra 
kommunikationsmedel. Alla syskonen var jättemysiga och jag kommer ihåg den stora 
koppartunnan vid köksingången, dagligen fylld med färskt gott vatten från brunnen i backen 
upp till gården. Alla stannade vid tunnan, tog den gemensamma skopan, och drack sig 
otörstiga. En enda kille fanns att leka med i trakten, Bernt Blyhard, Blom, Berga, Björnlunda.  

Vid ett tillfälle under pågående krig gjorde vi en utflykt till Lövlund, strax söder om Gnesta-/
Björnlunda, där min farfar Hjalmar växte upp. Färden gick på små vägar förstörda av 
försvarets stridsvagnar och lastfordon. Hjulspåren var så djupa att vi inte kunde ta oss ända 
fram utan fick promenera sista kilometern. Den lilla gården var som ur en sagobok mitt i 
skogen, och strax intill husen fanns en liten sagolik tjärn med svart vatten och vita näckrosor. 
Familjen som bodde där då var fattig och barnen såg ut som komna från början av1900-talet, 
typ tavlan Grindslanten, eller ur en Elsa Beskow sagobok. Det enda som fattades var någon 
prinsessa eller troll i kanten av tjärnen. 

Vi gjorde också besök i Stjärnhov, där släktingarna Edit och Alf bodde, hon som piga och han 
som Märsk (stallföreståndare) på en stor gård. Resor gjordes också till Allan Johansson, med 
hustrun Margit, som hade gård i Eskilstunatrakten. Allan drabbades av någon sorts 
ögonsjukdom och gick på en behandling under flera perioder i Nockeby vid en 
homeopatklinik. Han bodde då hos oss på Kiviksvägen under flera perioder. Vet inte om han 
blev bra, men alternativet var blindhet. Andra släktingar hade Smedsta gård i Björnlunda 
invid en egen lite sjö. 

44 BROMMA FLYGPLATS 

Efter andra världskriget bodde amerikanska stridspiloter vid Ulvsundavägen, strax norr om 
Ulvsunda Kvarn. Dom hade flugit hit en mängd amerikanska jaktplan av typen Mustang. 
Planen, som döptes till J26, ansågs avancerade och hade köpts av Flygvapnet för att ingå i det 
svenska flygförsvaret, och de amerikanska piloterna stod för utbildningen av de svenska. Jag 
tror att dessa plan var de sista propellerjaktplan flyget hade. Efter dessa kom jetplanen 
Vampire, J28, och J21 bägge med kluven stjärt, och därefter Flygande Tunnan. De senare var 
svenskkonstruerade.  

Unga flickor i Bromma var som tokiga efter de amerikanska piloterna. En kille i skolan som 
hette Jack, och vars syster umgicks med en av piloterna, kunde skaffa obegränsade mängder 
av tuggummit Bang, som han ståtade och köpslog med i skolan. Han kunde köpa sig till alla 
favörer och byta till sig det mesta. Det var första gången jag, och alla andra grabbar, kunde 
köpa riktigt tuggummi som ju såg så tufft ut att tugga. Naturligtvis fick killen sedan i 
fortsättningen heta Bang Jack. När så en dag Bromma Flygplats åskådarterrass öppnades för 
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allmänheten, och framför allt pojkar, hittade någon kille en hel försäljningsbox för GB-
lösglass som vi alla killar med ivriga pojkhänder tömde på dess innehåll. Det var nog stöld det 
men suget var för stort. Passagerarplanen som hade funnits dittills då var Junker JU52, som 
såg ut som ett korrugerat plåtskjul och hade 3 motorer, samt det nu nya Douglas DC3 som var 
ett modernt plan som även användes av USA:s flygvapen under kriget. Trafiken var blygsam 
och landningsbanorna var inte så långa och goda som idag. Men faktiskt fanns det många fler 
korta landningsbanor som förmodligen hade med kriget att göra. Vi grabbar kunde lätt 
beskåda flygplatsen från någon av kullarna som omgav flygfältet från Brommahållet i väster. 
Under hela kriget fanns dock militär bevakning runt flygfältet. 

45 HEMVIKEN - KALVSVIK - VÄRMDÖ 

Vår familj hade väldigt flitigt umgänge med moster Märta och morbror Arne Bååth. Arne 
hade varit gift med min riktiga moster Märta, men som gick bort efter att ha smittats i lung-
inflammation av morbror ca 1936. Hon hade då fått sonen Anders tidigare. Arne var genom 
hela sitt liv en formidabel nöjesspridare. Senare gifte han om sig med en ny Märta och fick 
med henne dottern Kristine. Familjerna Bååth och Lindberg umgicks alltid mycket på fester, 
födelsedagar och julgransplundringar.  Bååtharna hade ett mysigt sommarställe i Kalvsvik på 
norra Värmdö. Där hade morbror Arne, hans bror Stor-Anders, Morfar Carl och min pappa 
Tore byggt ett hus på en sjötomt vid Hummelmora. Stora delar av huset byggdes till en början 
av begagnade billådor/containrar av plywood, i vilka hela bilar importerats från USA. Pappa 
Tore torde ha skaffat materialet från GM där han då var anställd. (jag har hört mig berättas att 
det fanns en överenskommelse om att de anställda skulle få köpa ett lass lådplaywood för en 
bestämd summa. Min farfar Tore kom dock med en större båt, och lyckades efter lite 
gruffande få köpa ett ”något” större lass för den överenskomna summan, Peters anm.). På 
senare år murade morbror Arne upp en stor öppen spis. På den murade stora spiskupan fanns 
texten ”Nemo saltat sobrius, nisi forte insanit” vilket på latin betyder ”Ingen dansar nykter 
såvida han inte är galen”. Passande för morbror och även annat manfolk. 

Otaliga somrar och lov var vi där, och Anders och jag fiskade och seglade i deras roddbåt med 
inbyggd fisksump. På en liten ö Tallholmen utanför brukade vi kampa ibland. I stort sett varje 
midsommar var vi i Hemviken och hos Bååths samlades alla grannar som bodde i 
Hummelmora och stämningen var hög. Massor med barn fanns i området. Vi grabbar fick 
dekorera sjöboden med björkris och flaggor, och alla barn och en del kvinnor fick plocka 
blommor till midsommarstången. På kvällen var huset fyllt av sång och musik, dans i 
sjöboden och ingen vuxen var nog helt nykter. Men jättekul var det även för oss barn som 
gärna fanns med i periferin. Sången ”Uppå Bastugatan 17” och ”När lampan har slocknat hos 
Emma” hörde vi ofta. Gubbarna var alla musikaliska och trakterade dragspel, mandolin, luta, 
gitarr och munspel ohämmat. Och alla sjöng av hjärtats lust. Vår familj hyrde även en villa 
vid stora landsvägen 300 m därifrån en sommar. 

Det berättas att gubbarna hade lovat grannen Håkansson att dricka en snaps för varje gädda 
som skulle tas ur fiskenäten den påföljande morgonen. Gissa om några gubbar var ”krokiga” 
när de fick hela 7 st. Vi barn fick varje kväll cykla till Kalvsviks gård, ett par km bort, och 
hämta mjölk och grädde i aluminiumflaskor och ofta till handelsboden vid bussens vändplats 
vid Kalvsviks brygga lika långt därifrån. På den tiden åt jag även filbunke som moster 
tillverkade i sin jordkällare. På Anders och min lott fanns att elda upp vedbastun åt de vuxna. 
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Vi badade även själva i 95 graders värme. För att alla skulle få plats utnyttjades varje 
utrymme i byggnaderna. Vi grabbar fick krypa in i en trång vind och slafa där. Det var så 
trångt att om det utbrutit eld hade vi aldrig tagit oss ut. Övriga i vår familj bodde i ett gästrum 
eller ett litet gästhus 100 m från stranden. Moster Märta skötte en stor jordkällare, kylskåp 
fanns inte. Vi lade nät och vittjade dessa samt hängde dem i gistgården invid sjöboden. 

När vi var knappt 15-16 år fick vi en gång i uppgift att själva köra och hämta hönsgödsel hos 
Skarnes vid Kolviks gård några km därifrån, med hjälp av morbrors Plymouth-bil. De enda 
förmaningar vi fick på vägen var ”om bilen skakar något vid 80 km så trampa bara hårdare på 
gasen och öka farten så går det över”. Var fanns ålder och körkorten?  Men luktade gott av 
gödseln gjorde det inte. På granntomten hos Wallboms fanns det flera barn och det blev 
traktens samlingspunkt. Dom hade båthus i kombination med simbana på 25 m och en liten 
fotbollsplan där vi spelade på kvällarna. En hel hög med barn - grabbar och tjejer. En av 
papporna Wallbom var gammal elitsimmare och hade ordning på sina barn. I det andra huset 
var det sämre och de hade en son som redan då var på väg att bli kriminell. Tjejer som killar 
näckade vid bad på kvällarna. 

Morbror Arne jobbade som säljare på NK:s möbel/inredningsavdelning och reste mycket till 
sina kunder runt norra Sverige. Han besökte årligen Bakvattnet intill Åkersjön och bodde då 
på Hilmas Pensionat. Han köpte vid ett tillfälle Perssons Garnaffär i Östersund, men fick 
senare ekonomiska bekymmer efter det att min kusin Anders hastigt gick bort, och affären 
gick då i konkurs. Han tvingades då också sälja Hemviken. Jag var ledsen i många år för att 
inte min pappa Tore gjorde slag i saken och köpte stället. Hjärtat klappar än idag för stället. 
Kusinen Anders bodde som vuxen endast 500 m från vår Ceka-fabrik i Kungsängen. Han 
omkom dock och efterlämnade hustru Birgitta och två döttrar. Hans död knäckte nog morbror 
Arne. 

46 FARFAR PÅ STORHOLMEN NORR OM LIDINGÖ 

Ett par gånger varje sommar var vi på besök hos farfar Hjalmar på Storholmen norr om 
Lidingö. Farfar hade en sjötomt på öns västra ände med en lång brygga ut till en egen kobbe 
på ca 25 kvm. Roddbåten där fick vi ibland låna, en granngrabb och jag, men någon hade 
också byggt ett s.k. baktråg som vi paddlade i och hade jättekul med i vattnet. Bortsett från 
badet fanns det bara krocketspel som vi fick använda. Ibland metade vi dock abborre. Allt 
annat var tabu för farfars trädgård och verktyg var i absolut toppskick, och jag tror att t.o.m. 
stämjärnen gick att raka sig med, så vassa var dom. Ibland var det släktträffar där. För att då 
komma till och från Storholmen fanns två sätt. Det ena var med ångbåt från Ropsten eller det 
andra att bli hämtade med roddbåt från Sticklinge Udde på Lidingö. Det senare skedde nog 
nästan jämnt för vår familj. Det var bara äldre släktingar som kom ångbåtsvägen och då fick 
vi möta gästerna vid Storholmens ångbåtsbrygga och hjälpa till att bära väskor.  

Vad jag kommer ihåg lekte aldrig min farfar med oss eller läste sagor. Han var nog inte 
speciellt barnkär kan jag gissa. Han var en allvarlig gammal snickare som blev änkeman 
redan vid min födsel. Allt omkring honom var i prydlig ordning, men litet tråkigt. Min farbror 
Rune, med växlande flickvänner, var dock ofta där och var nog intresserad av stället som 
sådant. Men dels var han tämligen fysiskt lat och dessutom i ständig penningnöd. Därför kom 
ingen i släkten att köpa över stället. Kanske bäst så för det var ju på en ö med alla 
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transportproblem som följde på det. Rune, som hade ett fantastiskt minne, skulle ha kunnat 
ställa upp i vilken 1000-kronors frågesport som helst, och diskuterade alltid allting. 

47 MORMOR OCH MORFAR 

Mormor och morfar flyttade från Kreutzgatan i Fredhäll till Knypplerskevägen vid Åkeshov. I 
Fredhäll bodde de i en 2-rumslägenhet på nedre botten. Sneddade man över gården kom man 
till morbror och mosters gårdsport på Geijersvägen. I Åkeshov hade de en liten 1-
rumslägenhet, med kokvrå och gemensam toalett för 4 ettor på varje våning i trapphuset. Till 
dem cyklade vi gärna, själva eller Maud och jag tillsammans, det var ca 1,5 km. Mormor var 
jättegullig men hjärtsjuk och hade litet svårt att gå med sina svullna ben. Morfar var en 
”nervig” man som oroade sig för nästan allting. Allt var för sent, för tidigt för långt eller för 
kort. Han lagade själv sina och mormors skor i ett litet källarskrymsle, men var egentligen 
inte skomakarkunnig. Resultatet blev inte så värst och mormor fick inte direkt lättare att 
förflytta sig med värkande fötter. Jag kommer än idag ihåg träpliggarna hans sulade skorna 
med. När vi kom på besök fick vi ofta Konsums goda vörtlimpa med hemsaltat smör på 
eftersom dom inte hade kylskåp i sin lilla kokvrå och smöret skulle hålla sig. Morfar hade haft 
en kolonilott vid Åkeshovs slott där han odlade sina grönsaker. Dessemellan hjälpte han ofta 
till hos mina föräldrar med trädgårdsarbete på Kiviksvägen, samt promenerade i övrigt vida 
omkring och såg på alla nybyggen i Västerort, t.ex Riksby och Abrahamsberg som kom att 
”explodera” då. Han visste allt om vad som byggdes, hur, var och när. 

Båda min morföräldrar dog inom loppet av ca 3 veckor, och jag fick då ärva en guldklocka. 
Efter jordfästningen i Bromma Kyrka fick jag skjutsa alla begravningsgästerna från 
Kiviksvägen till spårvagnen vid Åkeshov - långt innan jag fått körkort!  

48 RESOR MED FAMILJEN 

Vid ett par tillfällen åkte familjerna Bååth och Lindberg norrut för att åka skidor. En gång var 
vi i Rättvikstrakten och en gång i Ramsele i Ångermanland. Vid det senare tillfället bodde vi 
på ett pensionat där morbror Arne som vanligt, med hjälp av pappa Tore, satte sprätt på alla 
gäster med sång och musik samt med en kabaré. Far min och Arne uppträdde som lindansare 
iförda långkalsonger med överdel, s.k. combinations.  Linan som de balanserade på låg för 
säkerhets skull på golvet. Vi barn fick åka längdskidor iförda ”äppelknyckarbyxor”, och 
hoppade i snön från traktens jättehöga höhärsor. När vi damp ner i den meterdjupa snön 
fastnade skorna långt därnere och vi fick gräva fram dem i bara strumplästen, annars hade vi 
nog fått sitta fast till våren. Några slalombackar fanns nästan inte alls i Sverige på den tiden 
men inte heller några slalomskidor. Det blev gamla träskidor och färder på tvären som gällde. 
Jag vet att jag åt havregrynsgröt varje morgon, lika mycket som minst fyra vuxna 
tillsammans. Vår familj gjorde också en hel del resor runt landet och även till Norge. Goda 
vänner och affärsbekanta till pappa fanns över hela landet i t.ex. Skanör, Göteborg, Dalarna, 
Gotland, Jämtland, Ulvön, Luleå m.fl. platser. Och vi var ju bevars bilburna hela livet. I 
Norge reste vi runt på olika platser och besökte bl.a. Rjukan som var den by som låg i en djup 
dalgång dit solen inte nådde ner överallt under större delen av året. P.g.a. detta hade man en 
bergbana på dalens norrsida där man kunde åka upp på bergen och få litet sol på kroppen. och 
ro för knoppen. På södra sidan i dalen låg ett stort vattenkraftverk och var den plats där 
tyskarna, under slutet av ockupationen av Norge, tillverkade Tungt Vatten. Norrmännen 
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saboterade den första lasten med destination Tyskland.  Frakten måste, av brist på vägar och 
järnvägar, i första etappen ske på en bilfärja i dalens sjö. Norska sabotörer sänkte dock färjan 
med last och passagerare, vilket kraftig försenade tyskarnas 1:a tillverkning av en atombomb. 
Färjan låg ännu på bottnen av sjön när vi var där. En fantastisk prestation av den norska 
motståndsrörelsen. Utan denna hade 2:a världskriget kunnat få en helt annan utgång. Utöver 
Rjukan var vi runt södra delen av Norge och besåg många sevärdheter, i bl.a. Oslo och södra 
Norge, samt umgicks med personal från C.Friman-Dahl AS som också var agent för DuPont:s 
färger. Mina föräldrar gjorde också en del resor utomlands i samband med pappas jobb. De 
besökte flera länder i Europa och, på senare år som pensionärer, även USA där syster Maud 
med familj bodde i Scranton, Pennsylvania.  

49 REALSKOLAN I STOCKHOLM 

Nu ett hopp till mitt skolbyte efter 5:an i folkskolan. Mina föräldrar skrev in mig på en 
halvprivat skola i Stockholm vid namnet Whitlockska Samskolan som låg på Eriksbergsgatan 
8. Eftersom jag hade gått klass 5 i folkskolan hoppade jag över 1:a klass i realskolan. På den 
tiden hörde det till att alla som började i realskolan skulle bära skolmössa med respektive 
skolas symbolmärke. Mössan var helt i svart med guldmärke ovanför den blanka skärmen på 
en sammetsremsa runt hela mössan. Denna mössa skulle i tillämpliga fall, om så önskades, 
följas av en grå mössa för dem som tog Realexamen och senare vit mössa vid Studentexamen. 
Vet inte varför detta mössystem var skapat men det hjälpte i varje fall vuxna att se från vilken 
skola man kom, om man hittade på för mycket bus på stan. 

Skolan var gammal, välrenommerad och grundad av Anna Whitlock, som var en framstående 
kvinnosakskvinna vid 1900-talets början. Skolan hade faktiskt mycket bättre ordning och 
kompetenta lärare än man kunde tro av en så kallad privatskola. Ordning och reda gällde, och 
skolans ”Vaktis” höll sträng ordning på oss på ett föredömligt sätt, och rapporterade varje sen 
ankomst och bråk. Han stod också för försäljning av förbrukningsmaterial såsom pennor, 
suddgummin skrivböcker m.m. som man ju fick köpa själv. Whitlockska var ägare av hela 
huset som var i 4 våningar, plus en skolgård inne på gården för realskolans elever och en 
rastgård ovanpå takets 5:e våning för gymnasieeleverna endast. Allt var i mycket god ordning. 
Aula, gymnastiksal med omklädningsrum och senare skolmatsal, låg under gatuplanet och 
under skolgården och hade glasbetongtak. Skolan hade en blandning av ”rikemansbarn” från 
centrala Stockholm plus en hel hög udda elever från förorterna, som t.ex. jag själv. Många 
duktiga och framgångsrika samhällsmedborgare minns jag utbildade sig där som t.ex. barn till 
skådespelare, diplomater m.m. Trubaduren Olle Adolfsson, musikalartisterna Per o. Ulf 
Lindqvist (senare i Gastarna), de blivande professorerna Ingemar Lüning och Carl-Gustaf 
Groth (avled i början av mars 2014) och Bengt Knave, chef för det kommande 
Arbetsmiljöverket, några blivande skådespelare, Astrid Lindgrens och journalisten Bang's 
(Barbro Alving) döttrar, m.fl. 

Vi hade som närmaste granne Franska Skolan, med bara massor av snygga tjejer, och ca 150 
m därifrån, runt hörnet vid Engelbrektsgatan, Beskowska Skolan med bara och intresserade, 
pojkar. Alla skolorna var ½-privata. Vid den senare skolan gick t.ex. Sven-Bertil Taube. 
Konkurrensen var alltså hård.  

Vår skola var, med ett par undantag, dock inte lika framgångsrik i gymnastik och idrott. Enda 
undantagen jag minns var en duktig Sofiaflicka i bl.a. gymnastik (glömt namnet), Lilian 



 46

Brunestad i min klass på 60 meter och längdhopp, spjutkastaren och landslagsmannen 
Ingemar Lüning i spjut och diskus och i någon mån jag själv. Alla var vi senare alltid med på 
Skolungdomens SM på Stadion varje år och olika skoltävlingar. Jag minns att jag som bäst 
hoppade ca 6.50 i längd och sprang 60 m på ca 8,0, 80 m på ca 10,0 och 100 m på ca 11.5 sek. 
Svenska eliten sprang då 100 m på ca 11,0 hoppade ca 7 m i längd. Även om svenska 
rekorden var 10,3 respektive 7,22 var gamla och från 1936. Jag fick också pris som vår skolas 
bästa idrottsman, vad det nu betydde, i samband med skolans årliga mästerskap på 
Kristinebergs IP i början av September. I samband med skolans friidrottsdagar tog jag 
Friidrotts Förbundets idrottsmärken i Järn, Brons, Silver, Guld och guld med Emalj. 

Avslutning på Skolungdomens årliga Skol-SM på Stadion var alltid en stor dans/balkväll i Blå 
Hallen i Stadshuset. Det var pampigt men marmorgolvet var förfärligt ”trögdansat” och inte 
var jag väl så duktig heller, så det kunde kanske kvitta. 

Skolan deltog varje år i en bandyturnering bland Stockholms skolor och jag tror att jag själv 
fick utgöra nästan halva laget i min skola, medan nästan alla de övriga i laget, killar från 
innerstaden, mest var s.k. rundningsmärken. Genomgående var stadsbarnen dåliga skridsko-
åkare, och inte till särskilt stor nytta annat än som just rundningsmärken, medan vi som 
förortsbarn var födda med skridskor på fötterna. Tack och lov för min skridskoåkning under 
matcherna. Tungan hängde som en röd slips under näsan i matcherna på Stadshagens IP eller 
Zinkensdamms IP. 

På sommarhalvåret hade vi ofta gymnastiklektionerna i Humlegården strax bredvid 
Roslagsbanans Järnvägs dåvarande spår och ändstation på Engelbrektsgatan. Där fanns en 
liten grusplan, en längdhoppsgrop med ansatsbana och, kulstötningsring. I realskolan var vår 
gympalärare, en barsk kvinnlig Gymnastikdirektör, vid namn Hallander. Hon använde ofta 
mig till att ta hand om halva klassen, under gymnastiklektionerna utomhus, medan hon själv 
skötte den andra halvan. Senare, i gymnasiet, fick vi en manlig reservkapten som gympalärare 
men han hade det inte lätt med t.ex. Olle Adolfsson, som spexade i olika munderingar och inte 
alls gillade gymnastik och andra fysiska aktiviteter. Han läste ibland följande Stockholms-
ramsa i omklädningsrummet: ”Uppna ett funster å släpp in lite hustluft så jag får värma mina 
trutta futter så att kuttet är alldeles rutt”! 

Vid ett tillfälle hade vi boxning på lärarens schema. Matcherna gick mellan 4 gympabänkar 
och jag knockade då en klasskamrat, som hette Jan Henriksson och var huvudet längre än jag. 
Mitt enda framträdande i boxningsbranschen vill jag lova. Boxhandskarna, som vi fick ta med 
oss hemifrån, leker nu mina barnbarn med. En årlig sportaktivitet i skolan var orienteringen 
med karta och kompass, som gick av stapeln i skogarna vid Fiskartorpets skidhoppnings-
backe strax nordväst om Östermalms Idrottsplats. Var nog inget vidare i den sporten heller, 
och speciellt det året när min pappa köpt en amerikansk armbandskompass från US Army åt 
mig. Den visade sig vara graderad i 400 gon, istället för de 360 grader som är brukligt här och 
över nästan hela övriga världen. Lätt att hamna fel alltså. 

På frukostrasterna fick vi inte vara inne i skolan efter maten, men ändå smög sig ett stort antal 
elever ofta ner i aulan, som också låg under marknivån och under skolgården. Där spelade de 
musikaliska Olle Adolfsson och Ulf Lindqvist dubbelhändigt på varsin flygel, med stor 
bravur, tills Vaktis kom på oss och slängde ut alla åhörarna. Ibland smög vi in i den 
intilliggande gympasalen och roade oss där. 
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Beträffande studierna så var jag nog mest intresserad av gymnastik, idrott, historia, kristen-
dom, engelska, träslöjd och kemi. Engelska lärarinnan hette Stumpf, en liten energisk äldre 
dam, och var den bästa lärare jag någonsin haft i något ämne. Senare, när jag hade nått upp i 
gymnasiet, fick vi en ny manlig lärare vid namn ”Ärtan” Ahlgren, som också samtidigt var 
lärare i Nya Elementar/Ängby Läroverk. Han undervisade där några av mina kompisar från 
Ängby och skvallrade litet fram och tillbaka om oss alla. Han kallade mig alltid Limpan och i 
t.ex. Bernt Johanssons klass denne för Haren och en Lars-Oskar N. för Loskan.  

Vi hade också syslöjd under några år i realskolan, där jag inte lyckades åstadkomma särskilt 
mycket. Lärarinnan var litet hysterisk och skulle ha oss killar att sy typ scoutskjortor, dock 
utan större succé. Vi hade också skolkök och fick baka och laga mat, diska och städa. Baket 
skedde dock med krigssurrogat-produkter p.g.a. ransoneringarna. Det gällde också att vara 
klar tidigt efter dessa lektioner, så att man inte fick städa efter andra som slarvat med 
rengöringen eller ej gjort rent skur- och disktrasor. Sist kvar fick ta skiten efter de andra! 

Ett annat skolämne, som var ganska unikt för vår skola, var Bokbinderi. Vi fick lära oss binda 
böcker enligt nya och gamla metoder, och än i dag finns något alster kvar att beskåda i Märsta 
i form av munkbundna böcker med skinnrygg. I Teckning hade vi den snälla fröken Maja 
Slätis som ofta läste Mumintrollet för oss under tiden som vi ritade. Fick av någon anledning 
A i linjalritning en termin, tror jag, men i frihandsteckning var jag nog inget vidare begåvad. 

I skolan fanns en gammal hiss som fick användas endast av lärare och skadade elever. Den 
lärde vi oss att manipulera så att vi kunde stoppa vissa lärares färd upp och eller ned genom 
att trycka ner yttergrindens handtag mycket hårt. Då stannade hissen och de åkande skrek då 
ilsket i hisschaktet utan att kunna se vem som var sabotören på våningen ovan- eller nedanför. 
På några håltimmar åkte vi, ett par klasskompisar, faktiskt på hisstaket, upp och ned, vilket 
var ganska läskigt. Vi hade nämligen kommit på hur vi kunde öppna hissdörrarna utan att 
detta stoppade upp- och nedfärd samtidigt. Man var litet slak i benen när man åkte högst upp 
och såg taket komma emot en. Det fanns nog dock säkerhetsutrymme kvar vid ändstoppen 
visade det sig.  

Någon skolmat fanns inte heller, under mina första år i realskolan, utan man fick antingen ha 
med sig varm mat i en liten termosburk eller äta på mjölkbar e.d. på stan. I början hade jag 
termos men sen i gymnasiet fick jag 1:25 kr per dag för att äta ute. Men jag och några andra 
killar brukade äta mannagrynsgröt på en mjölkbar invid Ostermans Marmorhallar på 
Stureplan för kr 1:05. Jag snålade med pengar redan då. Det blev 20 öre i fickan varje dag till 
annat. 1:20 kr i veckan var inte att förakta som extra veckopeng. Vi gick nämligen i skolan 
även på Lördagarna. Ostermans är väl idag en stor Systembutik men var då stans finaste 
bilutställning med väggar och golv i grågrön marmor och ingångar från Birger Jarlsgatan och 
Grev Turegatan. Dom sålde bilarna Hudson och Nash tror jag och vi tiggde till oss kavajnålar 
med namnen. 

50 UPPLEVELSER I STOCKHOLMS C 

För att ta mej till skolan cyklade jag till Åkeshov hållplats, åkte sedan 11:ans spårvagn till 
Fridhemsplan och därifrån vidare ner till Stureplan med 41 eller 42:ans trådbussar. Termins-
korten fick man åka och köpa vid terminens början i en SS-terminal vid Tegelbacken. Vid 
Tegelbacken skulle bussar och Spårvagnar korsa SJ:s järnvägs-spår. Det ledde till stopp och 
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kaos p.g.a. bommarna. När man sedan byggde om till den planfria korsning/viadukten kallad 
”Bom-Faller-Ej” blev det hela tillfälligtvis mera acceptabelt. På vägen hände ofta att 
trådbussföraren måste gå ur bussen och sätta tillbaka strömbyglarna på luftledningarna där de 
lossnat. Varje dag passerade jag, på Birger Jarlsgatan, en mycket flott livsmedelsbutik som låg 
ca 100 m norr om Stureplan. Den ägdes av Arvid Nordquist och där var det inte lönt för oss 
skolgrabbar att försöka slinka in. Vid dörren stod 1-2 livréklädda, gröna, vakter med svart hög 
hatt. Dom öppnade bildörrarna åt noblessens tanter, hjälpte dem in och ut ur butiken och 
lastade varorna i deras bilar. Utanför stod en rad flotta lyxåk, ofta körda av privatchaufförer.   

På lunchraster och håltimmar undersökte vi en massa hus och portar i centrum, och sprang 
över vindar och gårdar på alla tänkbara upptäcktsfärder. Vi gick ofta genom 
Brunkebergstunneln på väg till Wentzels hobbyaffär på Apelbergsgatan. Denna tunnel 
byggdes för fotgängarna långt innan Kungsgatan blev klar i början på 1900-talet. Redan då 
fanns det ofta någon musiker eller tiggare som skrapade ihop några slantar.  

Vi besökte ofta olika bilföretag, i samband med frukostrasten, för att titta på nya bilar av alla 
fabrikat. På olika håll omkring t.ex. Strandvägen, Stureplan, Birger Jarlsgatan och Sveavägen 
fanns många bilförsäljare som vi besökte för att beskåda nya årsmodeller och ibland tigga till 
oss reklammärken, vimplar, märken och kavajnålar. Antalet bilmärken på svenska gatorna var 
enormt. Har ni hört talas om alla dessa?  T.ex. Adler, Aston Martin, Austin, Bugatti, Buick, 
DeSoto, DKW, Daimler, Dodge, Duesenberg, Edsel, EMW, Ferrari, Gogomobil, Hanomag, 
Hansa-Borgward, Hillman, Hispano-Suiza, Horch, Hudson, Humber, IFA, Kaiser, LaSale, 
Lincoln, Maserati, Mercury, Morris, Nash, NSU, Oldsmobile, Plymouth, Reilly, Simca, 
Studebaker, Talbot, Tatra, Tempo, Wanderer, Vanguard, Vartburg, Wolsley? Dessa är bara 
några av de många märken jag kommer ihåg och som fanns och som i många fall försvann.  

När det gäller fordon fanns det också många motorcykelmärken som vi tittade på, och som 
kanske försvann. Bara från England fanns en hel hög som t.ex. AJS, Triumph, Matchless, 
BSA, Royal-Endfield. Från kontinenten t.ex. NSU, Puch och Moto-Guzzi, Ducati, Java, Jap, 
Zündapp och från Sverige Husqvarna, Albin, Monark, Rex, SRM och NV. Från USA förstås 
HD och Indian, men ännu inte några japanska märken.   

Några gånger om året var jag på Solvalla Travbana och tittade på motorcykeltävlingar på 
1000 metersbana, istället för normala 400-m speedwaybanor, med alla kända svenska och 
internationella speedwayförare som deltagare. T.ex ”Varg-Olle” Nygren och Professorn 
Lundberg, Bamse Ven och andra. 

Vi flängde runt i hela centrumområdet i Stockholm och gick som nämnts ofta genom 
Brunkebergstunneln, som hade öppnats igen efter kriget och gick från David Bagares gata i 
öster till Tunnelgatan i väster (nu delvis Olof Palmes gata). Några steg från den blivande 
mordplatsen låg tryckeriet som klichésatte och tryckte Idrottsbladet. Där knyckte vi ibland 
gjutna klichéblock med bilder och texter. Klichéerna var bra att gjuta tennsoldater av. En och 
annan färsk tidning knyckte vi också innan utgivningsdagen eller fick av tryckarna som ofta 
stod i de öppna portarna mot gatan. 

Vi rusade också omkring på olika varuhus och andra stora butiker, som hade nymodigheter 
som rulltrappor och paternosterhissar, och ibland passerade vi Birger Jarlspassagen mellan 
Birger Jarlsgatan och Norrmalmstorg, där det fanns betraktningsapparater s.k. Camera 
Obscura i vilka man, mot avgift på 10 öre, kunde få kika på lättklädda eller nakna damer. Där 
fanns också en äldre liten biograf. På andra platser hade startats kortfilmsbiografer som 
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London, Hollywood och Svarta Katten som alla visade filmer, non stop mest hela dygnet. På 
London arbetade ibland min farbror Rune Lindberg extra, på eftermiddag och kväll, och 
kunde släppa in oss utan biljetter. Över huvud taget fanns det mängder av biografer över hela 
stan, nästan en i varje kvartér. 

På många platser i Stockholm stod trafikpoliser mitt i gatan och dirigerade trafiken, eftersom 
trafikljus inte fanns på så många ställen. Vid hörnet Kungsgatan och Sveavägen stod också 
alltid gatuförsäljare av olika slag, korvgubbar med låda på magen, säljare av kulspetspennor 
som var en nyhet då, köksredskap, reservoarpennor, klockor o.d. Säljarna hade ofta långa 
rader av t.ex. pennor och klockor i ärmar och fickor. Dom måste passa sig för polisen för 
gatuförsäljning var inte tillåtet. Säljarna av kulpennorna förklarade att dessa gick att skriva 
med även under vatten, vilket ju inte kunde bevisas eftersom pappret, som man skulle skriva 
på, inte klarade detta. Dom finaste reservoarpennorna för riktigt bläck köptes bara i de seriösa 
affärerna och varuhusen och hette bl.a. Parker, Eversharp, Pilot, Shaeffer, Montblanc och 
Faber-Kastell m.m. men gatusäljarnas t.ex. kunde heta t.ex. P.arker och fungerade endast med 
Runthörnetgaranti och läckte ibland i fickorna. Inte höll dom mer än några dagar heller. Jag 
hade 2 st. 

Många gatuförsäljare köpte sina varor på EPA-Drottninggatan, eller Tempo-Hötorget och 
sålde varorna vidare till högre pris på gatorna. På varuhussidan fanns nämnda EPA och Tempo 
överallt i städerna över hela landet. På Drottninggatan fanns också grannen Buttericks som 
faktiskt ännu i dag finns kvar, med sina skämtartiklar. Kolla själv. Vi killar sprang nog flitigt 
också på PUB och NK, MEA, Sidenhuset och andra varuhus liksom hobby- leksaks- och 
sportaffärer, när jag blev mogen, för det hörde det till att klä sig som vuxen och dressa upp sig 
i takt med gällande årstider. Min första hatt, för det måste man bara ha, köpte jag på Carl-Axel 
eller Ströms på Kungsgatan och så småningom skor hos Pernås i Trygghuset (senare 
Skandiahuset) eller hos Oskaria och Skomans på Hamngatan. Reorna var alltid intressantast. 

51 BREVBÄRING I STOCKHOLMS C 

När jag var 14 år (jag ljög att jag var 15 = miniåldern) sökte jag juljobb på Posten, som alla 
andra skolungdomar, och hoppades få komma till julkortssorteringen som de flesta andra 
eftersom det betalades ganska bra, och som det talades om, anställde många snygga tjejer. 
Men jag hamnade av någon anledning på brevbärarkontoret Stockholm 1 på Vasagatan. I det 
pampiga huset mitt emot Centralen. Ingång från Smålandsgatan. Trösten blev att jag fick lära 
mig flera olika av stans centrala delar, byggnader och gator, men det hade kanske varit mer 
spännande med flickor på sorteringen. De på Postgirot i huset intill var visserligen både 
många och snygga men litet för vuxna, och kunde endast genom fönstren beskådas på 
avstånd. Det var ofta ganska tungt och kämpigt att kånka axelväskan fylld till 
bristningsgränsen med alla julhälsningar, provpåsar o.d. Vi började kl 6.00 på morgonen, och 
hade sedan 3 postutdelningar varje dag. Söndag dock bara 1. Andra och tredjeturen var något 
anständigare.  

På Hötorget fanns då, förutom Konserthus och PUB och Tempo, en gammal saluhall och 
bakom denna, nämnda, Nya Elementarskolan som sedan flyttade via Abrahamsberg,  och 
Riksby till Åkeshov. Stax bredvid Tempo fanns restaurangen SHT (kallad Sämre Herrars 
Tillhåll) och bredvid denna Carl-Axels herrekipering där jag bl.a. köpte kläder, oftast på Rea. 
Ströms fanns också i hörnet av Kungsgatan/ Sveavägen med allt man behövde. Norr om 
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Hötorget fanns på Apelbergsgatan, Holländargatan och Olofsgatan riktigt gamla hus, med 
ibland mystiska hyresgäster, och torrdass på vindar eller gårdar. Detta märkte jag när jag gick 
brevbärare där och fick söka efter konstiga namn och bristen på namnskyltar på dörrarna. Var 
inte högen med lättklädda flickor, som öppnade dörrarna, glädjeflickor så visste inte jag. Om 
jag nu visste något om sådant. Ofta fick man knacka på dörrar med, många visitkort och 
namnlappar klistrade på glasrutan i bästa fall. Namn på alla inneboenden fanns inte och man 
fick ringa på och fråga ganska ofta.  Trappstegen var kraftigt nednötta av mer än 100-års 
slitage. 

I vissa trappuppgångar stod på nätterna korvgubbarnas ”maglådor” i fönstersmygarna, 
förbjudna nu sedan många år. Överblivna korvar simmade i gårdagens spad och värmdes 
kanske upp på nytt nästa dag till försäljning. Vem som ville kunde knycka sig en korv, om 
denne vågade prova. På vindar och gårdar där, och på många andra ställen, som t.ex. ofta 
gamla centrala delar och i Gamla Stan, fanns rader av torrdass som luktade mindre angenämt. 
Budningsgubbarna var förekommande liksom is-gubbar med blockis till ”kylskåpen”, i 
bostäder, butiker och hem. Kylskåp fanns ofta inte. 

Som brevbärare på många skollov sprang man för att spara tid, upp i ena trappan, över 
vinden, och ner och ut i nästa port. Man delade ut breven uppåt i ena porten och nedåt i den 
andra. Praktiskt. Tungt var det att springa med fulla axelväskor, som man absolut inte fick 
ställa ifrån sig. De ordinarie brevbärarna hade oftast bokat in de s.k. ”smördistrikten” åt sig 
själva, trots att dom kunde klarat även de tyngre och svåra bitarna mycket enklare än vi små 
feriejobbare kunde. Mycket reklam skickades i provpåsar och kuvert ut till kunderna till jul. 
Den ordinarie personalen hade faktiskt också näsa för vad som doldes i posten och tömde dem 
ibland på sina innehåll och levererade tomma påsar. Ofta innehöll de almanackor, pennor och 
andra reklamartiklar o.d. som mottagarna alltså blev blåsta på. Vi extrapersonal vågade aldrig 
göra så. Arbetstiden var mellan kl. 06.00 och 16.00 men kunde bli betydligt längre under 
julveckorna. Kunderna kunde vara nog så ilskna om posten kom något försenad. Värst var det 
under helgerna om man råkade lägga ett brev i fel dörrlucka. 

52 BUS PÅ HÅLTIMMAR I SKOLAN 

Vid ett tillfälle gick vi, ett par klasskompisar och jag, upp i södra Kungstornet. Vid gatan låg 
Storms Järnhandel som man ibland skojade med och frågade – ”Är det storm på 
Kungsgatan”? Svarade personalen då, Ja! Då sa vi ”Håll i hatten då!”. Sen sprang vi. Vi 
lyckades vid ett tillfälle åka upp till toppen av tornet, där det före kriget hade funnits öppet ett 
konditori vid namn OGO. Detta var dock stängt under kriget. Vi tog oss på något sätt ut på 
den låsta takterrassen som omgav det ”malpåsade” konditoriet. Runt uteterassen fanns ett ca 
meterhögt staket. Utanför detta fanns en ca 1 m bred plåtbelagd balustrad som vi på skakiga 
ben gick på, runt tornet. Läskigt, högt och dumt. Vi höll oss nog förstås krampaktigt i räcket 
kan jag tro. Så det hela låter kanske värre än det var? Snett mot skolan på Eriksbergsgatan 
fanns en liten tobaksaffär där vi köpte godis. Ägarinnan var en inbiten kommunist och när 
dagstidningen Ny Dag lades ned gick vi i början in där och frågade efter just denna tidning. 
Svaret blev då naturligtvis ”den är nedlagd och har upphört”. ” Kan jag då få tidningen En 
Rolig Halvtimme istället”, sa man och sen sprang man ut på gatan jagad av den äldre ilskna 
damen. På Engelbrektsgatan fanns stans första italienska glassbar och på Birger Jarlsgatan 
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stans första Ice-Cream Soda Bar. I närheten fanns också ett par antikvariat och Monarks stora 
sportaffär.  

Vi tog oss in på en rad vindar och källare i diverse hus, utan att ställa till någon skada, och 
åkte i varenda rulltrappa som kom att öppnas. Inga portkodlås fanns och alla portar var olåsta 
dagtid. 

53 BYTA SKOLA OCH INRIKTNING 

På Whitlock gick jag först 4 år i realskolan och sedan 2 år på Reallinjen i gymnasiet, vilket 
absolut inte kunskapsmässigt passade mig och mina intressen och intellekt. Någon 
matematiker var jag inte och inte hade väl alternativet Latinlinjen passat bättre. Jag bytte då 
skola till Bröderna Påhlmans Handelsinstitut, som låg på Sveavägen i hörnet av 
Kungstensgatan, nära Marianne och Lars nuvarande bostad. Den skola jag nu valt var en 
konkurrent till Schartaus Handelsgymnasium, med skillnaden att inriktningen var mer inriktad 
på Försäljning och Reklam än på nämnda skola. Där gick jag 2 år och tog 
Handelsstudentexamen. I klassen gick 2 kvinnliga och 25 manliga elever av olika åldrar. En 
del var vuxna familjefäder och de flesta var väldigt ambitiösa. De hade gjort uppehåll i 
yrkeslivet för att förkovra sig. Bland eleverna jag minns var en Brommabo vid namn Göran 
Bridgeman.  

En annan jag minns var en kille från Dalarna vid namn Eddie By, som vägde minst 150 kg 
och var en riktig festprisse med förmögna föräldrar. I slutet på avslutningsåret var hela 
klassen på studie/skolresa till Hamburg i Tyskland, andra tyska orter, samt Amsterdam och 
Rotterdam i Holland. Dessa städer var nog spännande på kvällarna, med sina kända 
nöjesområden och med bordeller, och utbredd statlig prostitution. På kvällarna gick vi på de 
illa beryktade gatorna Reper-bahn, Sankta Marienne Strasse, och Vinkel Strasse. Det var 
spännande, men ack så oskyldigt, för de flesta av oss. Alla ställen hade inkastare vid porten. 

Vi besökte på dagarna bl.a. bilfabriken Tempowerke, ett stort skeppsvarv i Hamburg, 
Hagenbeck djurpark, diamantsliperi i Amsterdam och shoppingcentret Lijnbaan i Rotterdam, 
föredömet för det kommande Vällingby Centrum, det första moderna köpcentret i Sverige och 
det andra i Europa. Vi var visst också på jordbruksmarknaden Alkmaar och provsmakade 
Edamerost.  

Klassen gjorde också många studiebesök i Sverige och Norge som t.ex. KF:s Vår Gård, S:t 
Eriks och Hamburgerbryggerierna, Beijer Bygg, Nyköpings Automobilfabrik, designfirman 
Karl Arne Breger, Henkel, Glasbruk och Stålvalsverket i Oxelösund och andra företag. Vi fick 
skriva redogörelser för varje studiebesök och jag skapade då, för Beijer Bygg, sloganen ”Alla 
Goda Ting I Trä”. Denna knyckte sedan Beijer, utan mitt godkännande, och använde som sin 
företagsreklam sedan i många år.  

Vid ett annat tillfälle gjorde vi också studieresa till Oslo där vi besökte bl.a. Ringnes Bryggeri, 
Vikingskipsmuseet, Frognerparken, Holmenkollen och Stadsteatret. Vi såg Hamlet på norska, 
efter en dag på bryggeriet, och skrattade alla åt ”Att vaere eller icke vaere - Det är 
spörsmålet”. Allt under ledning av magister Jern som var en liten tuffing, men jättebra.  

Under Påhlmantiden fick jag på något sätt kontakt med en firma i Norra Kungstornet där jag 
kunde köpa vita nylonskjortor för ett par 10:or samt också räknestickor gjorda speciellt för 
handelsbruk, s.k. procentstickor. Dessa artiklar sålde jag med viss vinst till skolkompisar och 
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andra. Skjortorna var läskigt svettiga, speciellt när man var ute och dansade. Tvättades dock 
av oss killar för hand, i handfaten, med tvål och vatten. Nylon var ju verkligen inne då. 
Räknestickorna var dåtidens miniräknare. En sådan sticka hade man alltid i kavajfickan. I 
skolan fick vi även använda räknesnurror, räknemaskiner med remsa och lära oss skriva 
maskin, samt stenografera enligt system Elin. Det senare fick jag absolut ingen användning 
av, men det hade nog varit bra att kunna gör noggrannare anteckningar vid intervjuer och 
föredrag och på företagsbesök när man sedan skulle skriva redogörelser efteråt.  Efter 
avslutad skolgång kom så småningom miniräknare som var en verklig sensation, men stora 
och klumpiga.  

Som avslutning på denna skolgång följde Handelsstudenten men p.g.a. omedelbar inryckning 
i lumpen fick jag ingen möjlighet att fira denna. Vi hade inryckning i Lumpen redan innan 
den verkliga examensdagen och någon permission lämnades inte. 

54 KONFIRMATION – ”VUXENLIVET” BÖRJADE 

Nu ett rejält hopp tillbaka i tiden. Vid 15 år, var det, som för alla andra, konfirmation vilken 
skedde i Bromma kyrka för prästen Boström och kyrkoherde Collste i Bromma 1100-
talskyrka Den senare avled 2015.  Vi hade undervisning hela vintern en gång i veckan i 
skolan, före dess. Det var strängt och de hotade oss på våren med att vi inte skulle få gå fram 
om vi misskötte oss. Det var ju inte så lätt i en flock med jämnåriga busiga 14-15-åriga 
grabbar. Flickorna läste separat så dem såg vi inte röken av. Jag lärde mig då psalmbokens 
längsta psalm ”Gud Trefaldig Statt Oss Bi”, som jag nästan tror jag klarar större delarna av än 
idag. Varje vecka en ny psalm. Storförhör och Konfirmationsakten skedde tillsammans med 
flickgruppen. 

Alla killar skulle nu få sin första mörka kostym i samband med konfirmationen. Killarna sin 
första mörkblå vuxenkostym och flickorna sina vita fina klänningar. På en vårlördag hölls 
Storförhöret i kyrkan i närvaro av föräldrar. Och om man då blev godkänd följde 
Konfirmationen/Framgången nästa dag - söndag. Ingen blev kuggad, vad jag minns. Föräldrar 
och inbjuden släkt var åskådare. Hemma var då släkten inbjuden på kaffe och man fick från 
de flesta någon sorts minnesgåva . Kommer faktiskt inte ihåg vad. Ett armbandsur var nog 
vanligt, slipsnål eller manchettknappar var andra gåvor. Vet inte om jag då möjligen fick 
morfar Carls silverklocka? En gammal fickrova. Konfirmationen var viktig, då man i ett huj 
förväntades bli nästan vuxen. Bland mina ”konfarkompisar” fanns flera av mina lekkamrater 
t.ex. Ulf R., L-O Glas, Sven Lindh, Hilding Rune m.fl. och också klasskompisar, t.ex. 
skådespelarna Björn Gustavsson och Ingvar Hirdvall (som då hette Eriksson) vill jag minnas.  
Den senares namn hämtades från Hirdvägen bakom Ängby Skola, vill jag tro. Kostymen fick 
man sen dras med i flera år, om man inte växte ur den. 

55 HUNDAR I FÖRÄLDRAFAMILJEN - AFN 

Mina föräldrar skaffade sig nya hundar efter den första, Kiddie. Mitzie, Molly och Ruffy var 
några av de följande. Kommer inte ihåg alla namnen. Den jag hade svårast att acceptera var 
Mitzie, en svart Cocker Spaniel som älskade att ”rulla sig i många skithögar” och nästan alltid 
luktade skunk. Hon var nog dessutom ganska dum. ”Food for shit” alltså! Otaliga gånger fick 
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hon bäras på utsträckta armar uppför trappan till badrummet för tvättning av mamma Gerda. 
Under förbittran och stön, ”inte nu igen”. Hunden hade dock en egenhet, den kunde klockan. 
När jag satt och pluggade och samtidigt hörde på AFN-radio, (American Forces Network in 
Europé), kom hon alltid ca klockan 22 och skällde och ville ut. Detta var min kvällssyssla. 
AFN var en amerikansk radiokanal för USA:s trupper i hela Europa och gick på kortvåg. 
Jättebra musik som jag många gånger spelade in på min, från USA ärvda, Trådspelare genom 
att hänga dess mikrofonen framför radions knastrande högtalare. Ljudkvalitén var som den 
kunde. Bland musikfynden var ”Hang Down Your Head Tom Doley”, som jag presenterade 
för lillebror Hans skiffelgrupp, och som då troligen blev först i Sverige att spela låten bland 
alla skiffelband som fanns eller dök upp. Jag tror att mina föräldrar hade olika hundar nästan 
hela livet. 

56 TREVANDE LIV MED FLICKOR 

I slutet av 50-talet började man som sen pojke få upp ögonen för flickor. Helt oskyldigt dock 
med dagens mått mätt. Bland Håga-ligisterna började det dyka upp tre flickor som alla bodde 
på Hågavägen. Dessa var Babs, Inga och Lillan, som hade kunskaperna och tålamodet att få 
lära flera av oss killar att dansa hjälpligt, våra första steg. Vi träffades med dem hemma hos 
olika i gänget och spisade plattor och dansade. Rock Around The Clock med Bill Haley var i 
stöten just då. På en hippa hos Inga, när alla ombads ta med en bra platta/stenkaka, visade det 
sig att 6 st av just densamma skivan/låten lades på skivspelaren i rad av någon. Alla trodde det 
var fel på skivväxlaren och försökte förtvivlat växla skiva eftersom vi ganska snart var 
tämligen trötta på låten ifråga. 

Jag vill påpeka att långt ifrån alla i Hågaligan någonsin lärde sig dansa något vidare. Dom 
fick/får nog leva med den bristen resten av livet. Sämst var säkert Sven ”Grungas” och alla 
flickor höll sig på säkraste avstånd från honom på hipporna. Till de läraktigare hörde kanske 
Uffe Redtzer men också Bernt Haren Johansson och Bengt Fasth (som båda anslutit sig till 
vårt gäng) och jag själv. I jakten på flickor inträdde också Jörgen ”Jugge” Eriksson i kretsen, 
en mycket duktig pianist, både klassiskt och jazz. Han var dessutom bilburen ett år tidigare än 
oss andra, eftersom hans pappa jobbade på ett bilföretag som sålde Hillman. Han fick då 
förtroendet att ställa upp med transporter till olika dansställen. Kommer ihåg t.ex. 
Spillersboda utanför Norrtälje och Björknäspaviljongen i Nacka, Norskeddika m.fl..  Allt var 
dock ganska komplicerat eftersom vi ju måste ta oss hem efter danserna också och bilarna var 
små. Ulfs pappa med Opel Kapitän, Bernts Austin A40 och mina av olika slag. 

57 TRAD-JAZZ OCH ANNAN JAZZMUSIK 

Jazzen kom historiskt till Sverige redan 1919, när nöjeskvarteret Storyville stängdes i New 
Orleans. Musikerna skingrades över USA och andra delar av världen. Ett flertal stilar kom 
fram under åren, men betraktades i början, i varje fall i Sverige, som ”En hemsk infektions-
sjukdom som med stora steg närmar sig våra friska kuster”. Detta rapporterades i svensk 
dagspress. Efter tradjazzen kom Ragtime, Charleston, Boston, början till storbandsjazz - 
Swing, Boogie Woogie, Bebop, Cool, Rock m.fl.. Vi grabbar spisade allt som fanns och 
passerade de flesta stadierna samtidigt som vi blev äldre. Med snålt sparade medel gick jag 
några gånger på Konserthuset och Kungliga Tennishallen och lyssnade till världens konserter, 
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Jazz At The Philharmonic med massor av superstjärnor och andra, bl.a. Louis Armstrong och 
Ella Fitzgerald samt storbandsjazz. 

Med dessa musikinfluenser  i ryggsäcken kom år 1950-51 en mycket omvälvande period i 
vårt musik- och umgängeslivet. Fram till dess hade vi killar mest lyssnat till Dixieland och 
New Orleansjazz på våra grammofoner och idolerna var många. I stort sett varje lördag hörde 
det till att gå på skoldanser i Stockholms gymnasieskolor, och banden som fanns finner ni på 
annat avsnitt. Själv blev jag så vaxinerad med detta att jag idag har en försvarlig samling 
stenkakor, ep´n, vinyler och cd´n, och med viss förtjusning lyssnar jag än idag på samma sorts 
musik i min nuvarande Snickeboa på Fogdö eller gillestugan på Barrvägen. Dock blandat med 
mycket annat, Swingmusik, storbandsjazz kom senare men jag gillade aldrig bebop eller cool 
jazz. Fick rysningar på ryggen när jag vann en stenkaka med Miles Davies på en skoldans på 
Handelsskolan. Däremot har 60-tals Rock fått en stor plats i mitt hjärta senare och nostalgiskt 
lyssnar jag t.o.m. på gamla svensktoppar, dansband m.m. Kan t.o.m. njuta av Gammeltjoa om 
det inte blir för mycket.  

Skolungdomarna var på 50-60-talen uppdelade i två läger. Det ena spisade nästan bara 
tradjazz medan det andra identifierade sig med rockmusiken som började vinna marknad. 
Stora stjärnor på uppgång var t.ex. Shakin’ Stevens, Elvis Presley och Tommy Steel. T.o.m. 
klädseln var olika mellan grupperna och när Traddarna ofta hade duffelcoat så hade rockarna 
smala byxor, spetsiga skor och hatt. En sorts pånyttfödda swingpjattar. 

Flera gånger per månad droppade man in på Selanders Skivaffär på Vasagatan för att kolla om 
några nya skivor kommit in och som man kunde lyssna på i deras musikhytter. För råd att 
köpa hade man i inte så ofta. Jag har försökt komma ihåg några av de skivmärken som då 
fanns. Caprifol, Columbia, Decca, EMI, Gazell, His Master Voice, Metronom, Odeon, 
Parlophone, Philips, Polydor, Sonora och Storyville är några som producerade 78-varvs 
stenkakor, med en låt på ca 3 minuter på varje sida.  

58 ÄNGBYBION OUT - ÄNGBYGÅRDEN IN 

Året 1951 öppnades en av Stockholms allra första ungdomsgårdar just i Ängby. Något nytt vi 
aldrig tidigare hört talas om. Tvärs över gatan på Tegnebyvägen från denna nya företeelse 
hade vi dittills bara haft Ängbybiografen (Ängbymuggen kallad), där vi sprungit på söndags-
matinéer och ibland i föräldrars sällskap t.o.m. sett en och annan barnförbjuden film. Var och 
varannan söndag fick vi en slant, ca 25 öre, till bion. Efteråt samlades nästan alltid alla killar i 
skogen och lekte cowboy och indianer. Listan på andra filmer var lång. Helan o Halvan, 
Fyrtornet o Släpvagnen, Anderssonskans Kalle, Rännstensungar, Tarzan, Cowboyfilmer, 
m.m.. 

Så stängdes plötsligt bion och övergick i Pingstkyrkans ägo. Försvann gjorde då också foto-
grafen Bergne/Reibrandt och Ängbys enda restaurang, eftersom dessa inte var tillräckligt 
gudaktiga. Vi gick i början till den spännande frikyrkan för att ”tracka” de mest påträngande 
”Frimicklarna”, som gärna ville frälsa oss, och för att få dem att tänka litet mer liberalt, som 
vi. Pryda var de också som nämnts.  Deras försök att få oss som medlemmar gick dock om 
intet. Vi visste nog inte vad religion var för något. Men med dagens mått mätt kan man tycka 
att övermålning av alla älvliknande flickor på väggarna var litet väl löjligt. Mycket vackra 
flickor ibland insvepta i slöjor.  
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När bion försvann upphörde oftast söndagsnöjet och vi blev, vid trängande behov, mest 
hänvisade till ”Brommamuggen” i Alvik, ”Högladsmuggen” i Nockeby och Draken vid 
Fridhemsplan. 

59 ALKO – MITT KÄLLARLIV 

Hemma hade jag sedan länge fått inreda ett litet torkrum i källaren som vi då kallade Alko. 
Skälet var bara symboliskt kopplat till alkohol, även om inredningen hade vissa kopplingar 
till öl och sprit efter bl.a. min skolresa till Tyskland/Holland 1954. Hela taket var fullt av 
ölbrickor insamlade i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland och Holland. Mest var det nog 
musiken vi sysslade med. Jag hade fått ärva en stor amerikansk fåtölj, som man kunde sitta 
och ligga i åt alla håll. Väggarna var prydda av tyg med björkskog m.m, textiltryck från 
Stigens Fabriker i Sandared. 

Vi var ett par kompisar som flitigt, under en period, pallade äpplen, som tidigare nämnts. Vi 
fyllde våra olympiabagar med stulen frukt och bryggde vin av frukten i familjens pannrum. 
Som mest var det visst 60 liter på gång samtidigt. Starkt var det också ca 11-12 vikt-% som 
maxnivå, utom när vi en gång gjorde portvin och sherry på vår trädgårds plommon och 
körsbär. Dessa starkviner nådde ända upp till 20,5 vikt- % vilket var den kemiska möjliga 
maxstyrkan på denna typ av vin. Över dessa värden dog jästbakterierna. Obs! att det var 
viktsprocent på den tiden som är ca 15% starkare än dagens EU-volymprocent. Som drycker 
kanske något tvivelaktiga men dög att sälja till killar, som alla spelade i skolorkestrar och, 
som ville höja trycket något inför spelningarna på lördagskvällarna. I sanning skall sägas att 
vi själva nästan inte drack någonting alls trots tillgången. Det var nog mest för spänningen 
skull vi gjorde det. Och några kronor fick vi i fickan. Kunderna måtte inte ha tagit någon 
skada och ha överlevt vår soppa för två av dem blev musikprofessorer som vuxna. En lustig 
incident inträffade år 2016 när jag hittade en halvflaska med sherry från den tiden i källaren. 
Den var fullt drickbar och njutbar men hade fått för sig att falla omkull på cementgolvet och 
gå sönder. Fiasko efter sparande alla dessa år. 

60 MITT SNABBA KÖRKORT – VESPA MITT FÖRSTA FORDON 1952 

När jag fyllde 18 år 1952 tog jag ”världens snabbaste” körkort, vilket betydde att jag hade 
mitt kort i handen 1-2 veckor efter födelsedagen. Trots att man absolut inte ens fick 
övningsköra tidigare än födelsedagen. Inte halvårsvis tidigare som idag. Förklaringen var ju, 
som nämnts tidigare, att jag kunde få köra med och utan min fars goda minne. Bland annat en 
körning på 50 mil från Göteborg tillsammans med pappa.  
I början av 1953 fick jag låna ett par 1000-lappar av pappa så att jag kunde köpa en 125-
kubiks Vespa. Gränsen för en motorcykel att skjutsa på var denna motorstyrka och 
hastighetsgräns på ca 100 km. I.o.m. motorstyrkan klassades min nyinköpta Vespa som tung 
motorcykel, vilket jag då fått körkort för. Vespan var under 4-5 år vår stora tröst och hjälp. 
Med den tog jag och vi oss överallt i Stockholm, och kunde komma fram någorlunda 
anständigt klädda när vi var ute på något ärende eller skulle på dans. Detta var viktigt när det 
gällde danskvällar på t.ex. Skansens dansbana eller Nöjesfältet som låg grannar på 
Djurgården. Med vespan åkte jag, och senare Viveka, flera rundor i stad och land och 
naturligtvis överallt i övrigt, och Viveka och jag gjorde även några semesterturer runt om i 
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landet med packning och tält.  Scootrar blev hastigt mycket populära då och ett visst ”krig” 
gällde, mest mellan fabrikaten Vespa och Lambretta, även om det också fanns flera som Puch, 
Goggo, Heinkel, Rumi och andra. Kampa var det enda vi hade råd med. När jag kört ett antal 
1000 mil fick jag för mig att lackera om den lätt skamfilade scootern och ställde till en viss 
cirkus genom att ockupera mamma Gerdas tvättstuga för ändamålet. Förstår inte att de lät mig 
sprutmåla alltihop när färgen rimligen måste ha dammat omkring och fastnat på nästan allt i 
källaren. Ingen slog ihjäl mig och ingen skällde vad jag minns. Min Vespa på 125 cc var 
skattad för två, tung motorcykel, och i backen från Fridhemsplan ner till Thorildsplan fick jag 
upp scootern i hela 105 km/tim vilket var 5 km mer än en ordinär Volkswagen-bubbla 
förmådde då och det var inte så dåligt. Dålig var den däremot, på grund av de små hjulen, på 
grusvägar, och vi hamnade i ett dike vid minst ett tillfälle.  

61 WEST SIDE CLUB, ÄNGBYGÅRDEN, SKOLDANSER OCH ANNAN DANS 

1951 kom den musikaliska och tonårsviktiga revolutionen tvärs över västerort och Hågaligan 
kom att splittras något vad det gällde nöjen, eftersom alla inte hade samma musik och 
dansintressen. På Ängbygården kunde man förut spela biljard, schack, pingis o.d. på 
kvällarna. Men det ”stora” skedde nu på fredagskvällar och lördagar. Man hade startat West 
Side Club, där det uppträdde och introducerades en massa olika orkestrar, kända som lovande, 
kommande. Många framstående, kommande musiker skapades då i Västerort, t.ex. Folke 
Rabe, (musikprofessor) Björn Milder, Bosse Mossberg, Björn Jäderlund, Janne Bark 
(musikprofessor) är exempel. Ett av de första band som spelade där var Strumpebandet. Allt 
var inte Trad-jazz utan även swingmusik. Man behövde inte heller klä upp sig extra mycket 
utan hade bara kul. 
Clubben” var fantastisk och drog till sig ungdomar från hela Västerort, och ryktet spred sig 
snabbt i hela Stockholm och ungdomar från när och fjärran tog tunnelbanan till Ängby. 
Viveka nämner att flera flickor från Spånga sökte sig dit, dock inte hon själv. Jag kan inte 
påminna mig någon som helst fylla eller bråk, utom möjligen någon enstaka Lördagskväll när 
lokalen hyrts av privata föreningar.  

Här fick alla dansa för första gången på riktigt. Flickorna var nog mycket tålmodiga med oss 
killar, men vi blev med tiden ganska duktiga att svänga våra allt lurvigare ben. Flera andra 
flickor än ”Hågaflickorna” fick lära ut sina danskonster till oss killar, t.ex. Kerstin Jacobsson 
(senare Bagge), Harriet Hajan Nordström, Birgit Pigge Hammargren, Biggan Boström m.fl. 
Det blev nog många ömma tår ibland på dem alla. Den förstnämnda flickan kom senare att 
ingå i sånggruppen Gals and Pals med bl.a. Lasse Bagge och, den än idag flitigt anlitade, 
Svante Turesson.  

Våra nyförvärvade danserfarenheter ledde sedan till att jag/man blev säkrare, och vågade gå 
på olika skoldanser ett par gånger i månaden, i Stockholms Gymnasiers gymnastiksalar. 
Skoldanser gick av stapeln på olika håll, t.ex. Handelsgymnasiet vid Fridhemsplan, 
Kungsholms Läroverk, Norra Real, Norra Latin, Östra Real, Ängby Läroverk, Bromma 
Läroverk, Södra Latin m.fl. Där gällde bara dixie med orkestrar som Hep Cats, Olle Sund, 
Bunta Horn, Black Bottom Stompers, Cotton Pickers, Pygmé Jazzband, Sumpens Swing-
sters, Whiskey Bottle Slickers, Storywille Creepers m.fl. Många av musikerna uppträdde 
också i olika formeringar på vår West Side Club.  
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Sedan slutet av 40-talet spreds denna ”negermusik” över landet och andra orkestrar jag hört 
var Jumping Jacks, Jazzing Jacks, Riverboat Jazzmen, Vieux Carré, Jazz Union, Sound City 
Seven, Original Optimus Orch. (UV), Swingbandet och Darktown Stompers. Rena upplopp 
förekom i Stockholms omgivningar och i Nockeby kallade man Höglandstorget för Storyville, 
Stocksund och Djursholm-Edsviken för Mississippi och  Söders Götgatan för Basin Street. 

Med åren ökade intresset för annan musik och andra flickor och jag gick också några gånger 
och dansade på Nalen (Harlem), VP-Vinterpalatset, Bal Palais, Swinx, Svexo, Zansibar, La 
Visit, Virveln, Björknäspaviljongens, Skansen och kanske några andra ställen. Inte att 
förglömma – BZ, naturligtvis. Senare om detta. Vilken omvälvande tid. Tro bara inte att jag 
var ute och dansade jämt, och besöken på de flesta danshaken var nog också nästan bara 
engångsvisiter.  

Vinterpalatset (Vippan),som låg vid Norra Bantorget, var en upplevelse i sig, och utgjorde 
någon sorts entré till de vuxnas dansställen. Ett enormt stort runt dansgolv omgivet av en 
förhöjd balustrad. Seymor Östervalls Storband spelade oftast där, klädda i vita frackar. 
Musiken var av typen Glen Miller-storbandsjazz. Att beträda det dansgolvet var skakigt första 
gången. Och de flesta besökarna såg mera vuxna ut eller hade besöket som portöppnare till 
vuxnare ställen. . Nalen var också speciellt med både vuxendel och musik av bl.a. Putte 
Wickman, Arne Domnerus och Karl-Henrik Norin, Harry Arnold, Thore Ehrling, Charlie 
Norman m.fl. Tror nog att det var där knarket gjorde sitt första intåg i Sverige, genom ett antal 
amerikanska musiker som gästspelade och krävde att sådant bjöds. 

För oss yngre och skolungdomar fanns ungdomssektionen Harlem, med skolbandsjazz-dans 
och uppträdanden av amatörförmågor som” ville upp”. Som en kuriositet kan nämnas att 
Ceka Metall senare tillverkade nya pendelarmaturer och köksklotlampor som hängde i rad 
efter hela ingångsfasaden till Nalen på Regeringsgatan 74. Sonen Peter har även ”långlånat” 
ut en äldre estradmikrofon av typen Electro-Voice till denna festlokal som ägs av SAMI, och 
har haft olika användningsområden sedan dess. 

62 DANS LITET HÄR OCH DÄR SOM SAGT 

På somrarna gick vi ofta och dansade på Skansen, som hade en stor dansbana i närheten av 
Elefanthuset. Det var för mig ganska dyrt att dansa med flickorna, om dom inte nobbade 
förstås, vilket hände då och då. Hela 25 öre första tiden och senare 35 öre per dans. Det gällde 
att välja och vraka, men målsättningen var säkert ofta alltför högt ställd för min ålder. Andra 
dansplatser var Nöjesfältet bredvid Gröna Lund, men där var standarden på publiken minst 
sagt lägre. Nöjesfältet lades sedan ner. Det fanns ju också några andra dansbanor i 
Stockholmsområdet, typ Gröna Lund, Björknäspaviljongen, Ulvarna, Hässelby Strandbad och 
Brostugan och vi kompisar åkte som nämnts även ända ut till Spillersboda utanför Norrtälje 
och Norrskedika utanför Östhammar. Vid denna period hade vårt kärngäng bestående av Uffe 
R, Bernt J och jag själv i utökats med Bengt F. I varje fall på utfärden till nöjeskvällarna. 
Hemvägen fick man klara själv, om man inte gick ”bom” på att hitta någon flicka att följa till 
porten. Det senare var nog inte så ovanligt. Någon tangocharmör var jag nog aldrig. 
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63 HOLLANDKATASTROFEN  

År 1953 inträffade en stor naturkatastrof i Holland, och stora delar av detta låglänta land 
översvämmades av havsvattnet från Nordsjön. Till sanningen hör att Holland, liksom vissa 
delar av SO England, faktiskt sjunker med ca 0.5 m var 100:e år. Vallarna mot Nordsjön, 
floder och kanaler måste alltså höjas i motsvarande grad. Detta problem visade sig på allvar 
senast för ett par år sedan i stora delar av södra England. Motsvarande landhöjning har vi i 
Sveriges norra del med höjning av marken på 1.0 m, i Mellan-Sverige med 0.5 m och ett 
Status Quo i Syd-Sverige. 

Hjälp behövdes snabbt och på West Side Club, liksom många andra ställen i landet, gjordes 
ett Upprop för att göra en insamling, och vi sålde ”Träskonålar” bättre än de flesta i Sverige. 
Som tack inbjöds vi att medverka vid en stor gala på Stora scenen i Kungsträdgården. Vi 
kläddes ut i 1700-talskläder och jag själv i allonge-peruk fick till Stockholms Borgarråd 
Albert Andersson bära fram en champagnebägare i ett teaterspektakel. Sirligt bugande. 

64 FERIEJOBB FÖR JÄMNAN 

Varje sommar, jullov och flera påsklov feriejobbade jag. Jag bestämde mig för att försöka 
klara mig utan veckopeng. Första jobbet var, vid 14 års ålder, på Gustavssons Mekaniska 
verkstad på Bergsgatan på Kungsholmen. Jag cyklade varje morgon kl 6.00, över en mil dit 
(och på kvällarna hem) och satt med några andra killar och borrade laddramar till Bofors 
luftvärnskanoner. Vi hade ackord och en stackars verkmästare fick ständigt slipa avbrutna och 
slöa borrar åt oss. Efter detta är serien av olika jobb lång. Flera år gick jag ju brevbärare vid 
Stockholm 1 på Vasagatan. Utdelningsdistrikten var alltifrån delar av Gamla Stan, 
Hamngatan, Norra Smedjegatan (som låg inne i nuvarande Sergel-Gallerian), Olofsgatan, 
Malmskillnadsgatan, Regeringsgatan, Mäster Samuelsgatan, Smålandsgatan, Kungsgatan, 
Appelbergsgatan, Holländargatan, Hötorget, Sveavägen och angränsande gator till dessa m.fl.  

Andra jobb var varuhuset NK där jag jobbade på livsmedelsavdelningen, som då låg högst 
upp. Där minns jag att jag bl.a. fick sköta och fylla på de 4 vackra dekorativa gamla 
kaffekvarnarna med säckar med kaffebönor. Det hette, mot kunderna, att det var olika sorters 
kaffe i var och en av dem alla, för att tillfredsställa Östermalmstanternas exklusiva krav. ”Men 
jag vet nog vad det var jag”, det var nog oftast samma brasilianska kaffe i alla 4. Men 
kunderna trodde att de fick sin speciella sort och var nöjda. En jul körde jag för NK, med 
Transportkompaniets lastskåp, ut julblommor i Djursholm, Stocksund, Danderyd, Lidingö och 
centrala stan. Chauffören var ”bakfull som ett ägg”, och fick väckas av mig efter varje utförd 
leveransadress. Men man fick bra med dricks då till denna jul, och det satt ju bra. Vid ett 
annat tillfälle jobbade jag på NK:s avdelning för reseffekter, och fick då även hjälpa till att 
sälja resväskor, portföljer, necessärer plånböcker o.d. Chefen på avdelningen skulle av princip 
sätta alla nykomlingar på plats genom en handgriplig välkomsthälsningen. Han kramade 
hälsningshanden det hårdaste han kunde, och det ville inte säga litet, eftersom han var stor 
och kraftig landslagsbrottare i Djurgårdens BK. Men av någon anledning fick han inte upp 
mig på tåspetsarna, trots att han tog i så att han var högröd i snoken. Han var nog sur en stund 
och visste inte att jag nästan aldrig fick ont i högerhanden när den kramades hårt. 
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Några tillfällen jobbade jag på AB Dulac i Mariehäll, som hade lager och tillverkning av 
färger och andra produkter för Du Pont. På lagret och packades gods i trälådor, s.k. 
veckoleveranser, till kunder över landet. Senare när jag blev 18 körde jag företagets VW-
pickup med leveranser i Stockholmsområde. Ibland jobbade jag även i färgproduktionen och 
flera gånger också på fabrikens färglaboratorium med utveckling och kontroll av diverse 
råvaror, provning av nya produkter och referensprover ur produktionen. Fick även lära mig att 
sprutmåla, då alla färgbatcher skulle arkiveras på provplåtar. Fabrik och lager låg i en gammal 
tegelbyggnad öster om Solvalla Travbana och nära ett gammalt koloniområde vid Ulvsunda-
leden. Området heter idag Mariehäll och hör till Bromma. 

En jul, under den kommande lumpen, jobbade jag och kompisen Bengt Fasth på 
Systembutiken på Tunnelgatan, ca 100 m från Olof Palmes ”dödshörna”. Vi fick kånka oss 
krokiga på all glögg, vin, sprit och annat som kommit till butiken i tunga trälådor och skulle 
plockas upp i diskar och hyllor. Kanske lärde vi oss då uttrycket ”En halv böj”. Vi kastade 
också försiktigt handboll med bastklädda italienska Chianti vinflaskor. En stod i stod målvakt 
i ett dörrhål och fångade flaskorna som kastades av den andre. Gick någon sönder fick man 
sopa vin och glas från golvet. Den butiken var då specialbutik för Systemets vinkännare och 
storkunder, och där gjorde societeten sina specialbeställningar. Denna specialservice flyttades 
sedan till Ostermans Marmorhallar, närmare den stora kundkretsen. Vi feriejobbare fick dock 
inte betjäna kunderna utan fick bara vara påfyllerister i hyllorna. 

65 LUMPEN PÅ SIGNALREGEMENTET I SOLNA 

När handelsstudenten var klar var det som nämnts omedelbart dags att rycka in i lumpen. Vid 
mönstringen, som skett tidigare i Ulriksdal, blev många friska studentbeväringar 
tvångsuttagna till obligatorisk tjänstgöring 15 månader i Norrland. Jag blev uttagen till 
infanteriregementet I 21 i Sollefteå, dit jag absolut inte ville, eftersom jag hade en flickvän i 
Stockholm. Jag valde därför ”frivilligt”, och ”under kniv i ryggen”, att genomgå officers-
utbildning på 21 månader. Jag kunde då själv välja regemente i landet, och valde 
Signalregementet S 1 som då låg i Frösunda, väster om Uppsalavägen, någon km norr om 
Haga Norra. Hoppet var att genom balansgången att ”Sköta mig tillräckligt dåligt” för att få ut 
3600 kr efter 15 månader men ändå slippa kadettskolan som skulle betyda 21 månader och 
istället 5100 kr i fickan. Det gick nu inte så bra utan jag fick göra mina 21 månader, men fick 
dock stanna i Stockholm större delen av tiden. Undantaget var ett par månaders 
trupptjänstgöring som korpral och ställföreträdande plutonchef på S3 i Boden. Boden var, 
enligt rykten, inget drömställe men alternativet skulle ha kunnat vara S 2 i Skövde. 

Man steg i graderna från Vicekorpral (efter 11 månader), Korpral (efter 15 månader), 
Furirkadett (efter 21 månader), för att därefter mucka som Fänrik och senare efter ett par år 
sluta som Värnpliktig Löjtnant. Det sistnämnda skedde i samband med mitt första och enda 
repmöte. Jag slapp undan med bara en repmånad (då på 40 dagar) på S 2 i Skövde. Normalt 
var annars tre repmånadsperioder om 40 dagar, som för det flesta andra värnpliktiga 
officerare. Vet inte varför detta hände mig, men jag var bara lycklig. Jag var då plutonchef 
med ansvar för en signalpluton bestående av 2 radiobilar, sambandspersonal och 2 
kabeltraktorgrupper. I militära sammanhang åligger det endast mycket högre officerare att vid 
morgonuppställningen hälsa Unisont på truppen. Jag var väl inte så disciplinerad så jag var 
den ende officer, med så låg grad, som varje morgon hälsade på min trupp unisont. ”God 
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Morgon Signalister” ropade jag till min pluton som i kör svarade ”God Morgon Fänrik”.  
Regementschefen och kompanichefen såg litet chockade ut och rynkade på näsorna. Jag hade 
privatchaufför med en Volvo 444, och denne hade jag beordrat att alltid se till att ha en del 
mat och öl i bagageutrymmet på bilen. Plutonen var utlokaliserad på olika ställen och missade 
då ofta matutdelningarna. Mina mannar var, av organisatoriska skäl, spridda på olika uppdrag 
och missade ofta maten i busken. De behövde sin mat men ölbackarna som vi köpt in själva 
skramlade ibland oroväckande. 

I lumpen hade vi faktiskt ganska kul och alla vi i S 1:s 1:a kompani var som officersaspiranter 
(av oss själva kallade ”generalselever”) omhuldade av befälen. Detta skedde dock först efter 
15 månader och gällde framför allt de sista 6 månaderna på kadettskolan. Vi hade många 
privilegier, i förhållande till vanliga värnpliktiga, men också vissa specialuppdrag och var 
ibland "försökskaniner" när det utprovades nya försvarsmetoder och materiell utrustning. 

Som signalist blev man vid inryckningen sorterad i pluton 1, 2 eller 3, vilket betydde 1 
”Radioter”, 2 ”Propplöss” eller som i mitt fall 3 ”Kabeltattare”. Det sista betydde att ”hysta” 
kabel åt grupp 2:s sambandscentraler. Vi fick också, som övning vid ett tillfälle, bygga 
telefonledningar och sätta upp telefonstolpar för Televerkets räkning till gårdar och torp i 
Upplands glesbygd. Alla fastighetsägare hade ju ”DÅ” rätt till fast telefoni, men det var ibland 
för dyrt för Televerket att utföra. Vi fick också som första militära grupp utgöra demotrupp för 
allt som hade att göra med Atomstridsmedel = atomkrigföring, i vilken ingick bl.a. 
atomskyddsgropar och specialutrustning som skulle utvärderas under Högsta 
Försvarsledningens observation. Resultatet blev sedermera den militära instruktionsboken 
Soldi-Atom. Som första trupp i Sverige fick vi också prova ut och bedöma den nya 
försöksuniformen modell 55, liksom nya marschkängor, och rapportera resultaten efter lång 
användning. Det enda som inte ändrades var sommaruniformen, det s.k. kallad Grötstället. 
Den blev som den alltid hade varit. Vi fick också utbildning på alla typer av försvarets 
handeldvapen, handgranater, pansarvapen, sprängämnen och nästan alla typer av 
motorfordon, förutom bussar och pansarfordon. 

Eftersom vi bara var ett fåtal beväringar med körkort när jag ryckte in i lumpen blev jag också 
uttagen till körlärare för en stor del av befälseleverna på 1:a kompaniet tillsammans med 3 
andra killar.  Alla befälselever skulle ha godkända militära körtillstånd för att klara alla de 
typer av militära fordon som brukades av Signaltrupperna. Bland fordonen körde vi 
radiobilar, lastbilar, terrängbilar och flera sorters traktorer, personbilar och motorcyklar. Vi 
skulle också lära oss fordonsvård men lärde oss bara att oljesprutade motorrum såg mycket 
blankare och renare ut än tvättade. Mycket mindre jobb också. 

Vi var på många manövrer, i ner till 30-graders kyla, i Kolsva och Roslagen/Rimbo och vi var 
på vinterläger i Björnänge, väster om Åre, samt i Trillevallen söder om Undersåker. Sov 
nedgrävda i snödrivor några nätter och fick ”slita skit” på långa nattliga fjällmarscher i 
snöstorm och med tunga packningar. Jag lovade mig själv efter detta att aldrig beträda ett par 
längdskidor efter lumpen, ett löfte som jag absolut inte höll senare, efter något 10-tal år. 
Armén hade bara gamla breda tunga träskidor och som straff för något, som jag och ett par 
killar till hade gjort, sattes vi på att valla hela kompaniets träskidor efter vintern. Det gjordes 
rationellt och de flesta skidorna var nog bara svartbrända på glidytorna. Brända skidor var 
liksom tjärbrända också svarta och fina på glidytorna men inget vidare att glida på och absolut 
inte som skidor med inbränd tjära skulle ha gjort. Vid uppfärden till fjällen, med 
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militärlastbilarna fullastade av vinterutrustning, bodde vi 4 chaufförer på anrika Hotell Knaust 
i Sundsvall. Kungligt för oss. Dom andra kom dagen efter per tåg. 

Vi tillbringade annars otaliga dagar och kvällar på Järvafältet, men de flesta platser vi övade 
på är nu bara industrier, kontor, gallerior och bostäder. Undantag är kanske Överjärva gård, 
öster om och mitt emot infarten till Kista Centrum. Där kan jag känna igen mig än idag, och 
där mangårdsbyggnaden i timmer fortfarande används av någon brukshundsklubb. Av Signal-
regementet med Radiokullen och alla skyddsrum, signalutrustning, master och förråd finns 
nog inget kvar idag. Bara flotta kontorskomplex. Jag hoppas dock att regementsbyggnaden, 
och den fina vackra 17-1800- tals byggda officersmässen, sparats bakom dessa. Men det går 
inte att se från E4 norr om Haga Norra. Våra dagliga övningar på S 1 skedde över hela 
Uppland, och vi fick ibland bada på diverse badplatser under sommartid. Minns att vi badade 
i en finns sjö i Täby och en badplats på Sticklinge på Lidingö där vi hoppade från 10-
meterstornet. Järvafältet var obebyggt och sträckte sig från Rotebro i norr, Jakobsberg i väster, 
Solna i söder och E4 i öster. Nästan allt är bebyggt idag.  

 Under speciella krissituationer, t.ex. Suezkriget och Koreakriget, hade vårt kompani 
specialberedskap med total ”permissionsbefrielse”. Detta gällde nog befälskompanier även på 
infanteriet I 1, Artilleristerna på A 1, Ingenjörsregementet Ing 1 och kavalleristerna på K 1. 
Dock fick vi på S 1, vid ett tillfälle över en veckohelg, bjuda in våra flickvänner till ett 
kvällssamkväm på officersmässen. Festligt och ovanligt. Vi hade då specialvakt av hela 
regementet. 

På hösten den 1 oktober försvann motboken i Sverige, efter nästan 30år. Det firade vi 
naturligtvis på vår lucka (logement) och festen avslutades med en rad tomma starkölsburkar 
lagda i rad på värmeelementet i och för fotografering. Det var första gången jag smakade 
denna dryck. Vid en del muckfester blev vi irriterade på en ständigt gnällande skåning och 
lyfte ut hans järnsäng, med halmmadrass och allt, mitt på kaserngården. När han sen något 
berusad skulle gå till sängs hittade han inte sängen på logementet utan sprang skrikande 
omkring resten av natten. Jag tror det var honom vi också bäddade säck åt vid ett annat 
tillfälle. När vi skulle hjälpa honom i säng, i berusat tillstånd på natten, glömde vi detta och 
pressade ner honom i det dubbelvikta lakanet som då gick sönder, ett hål för varje ben, och 
fick agera ”kalsonger”. 

När jag sedan, efter 11 månader som korpral, gjorde trupptjänsten i Boden i maj-juni 1956 var 
jag ställföreträdande plutonchef för en motorcykelpluton. Vi skulle utbilda 
motorcykelordonanser och beväringarna var ganska nära dagens tuffa mc-knuttar. Dessa fick 
”lära sig” avancerad körning på balansbommar, trickbanor o.d. Eftersom vi kom till Boden på 
senvåren var vi ett par veckor på plats, före beväringarna, vilket var en fördel när man skulle 
gå ut och dansa. Dansstället var Folkets Hus, även kallat Folkets Kåta. Det gick nog minst 10 
flickor på varje militär denna korta period. Beväringarna vi skulle utbilda hade 
”permissionsbefrielse = förbud” under minst första veckan eller två. Uppbjudningsproceduren 
vid danserna var en smula lustig och annorlunda den i Stockholm. Ingen fick bjuda upp en 
flicka innan musiken startat, och alla vi killar stod i spänd väntan på ena sidan av dansgolvet 
och flickorna på den andra. Rusningen var formidabel när väl musiken startade. En sak var 
klar, norrlandsflickorna dansade klart bättre än de flesta från Stockholm jag dittills hade 
dansat med. Dom hade väl inget annat för sig? Själv fick vi sörlänningar lära oss sova i 
dagsljus, för det var midnattssol dygnet runt på den tiden av året. 
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Veckorna där i Boden var ganska kul, trots ”landsförvisningen”, och dessutom hade jag 
tillgång till åkdon genom min Vespa. Den skickade jag per järnväg från Stockholms till 
Bodens station. Det var visst den första scooter som någonsin skådats i Boden, för det var en 
viss folksamling vid godsmagasinet när den lossades från Stockholmståget. Vi korpraler 
gjorde en del utflykter till Luleå med dess Shopping Center ”Shopping”, Gamlestaden o.d. 
Det förstnämnda var ett varuhus med små butiker i flera våningar, och var vida känt för sina 
lördagsdanser, som i en dansrestaurang, och drog mycket folk och var jättepopulärt. Jag tror 
vi befäl några gånger t.o.m. tog oss friheten att låna ett militärfordon för vissa resor dit och 
andra platser, tack vare min chef kadettfurir Roland Jönsson. Denne var stor och kraftig och 
ingen man ”sket på näsan”.  

Någon beryktad Bodens Fästning som vi hört talas om såg jag dock aldrig till, men torde ha 
funnits i varenda bergknalle i trakterna. Det var ju den största försvarsanläggningen i landet 
då och förmodligen ganska hemlig. 

Lumpen fortsatte sedan på kadettskolan på hösten 1956 för att fortgå över vintern. 
Utbildningen var militärisk, på högskolenivå, och syftade till att vi alla skulle bli yrkes- eller 
reservofficerare. Detta var nu inte alls mina ambitioner. 

Under lumpartiden, och framför allt hösten 1956, fick jag vara med på många 
studentmiddagar och fester, genom en lumparkompis vid namn Claes Otto som kände en del 
av den akademiska Stockholmssocieteten. Jag hade sedan ett tag träffat en flicka som hette 
Gunilla Nielsen som jag sällskapade med något år. Det tog slut. Vi lärde oss på festerna alla 
akademiska studentvisor och knasiga kavallerimanér. När vi skulle utverka speciella 
permissioner ursäktade vi oss med fejkade fester i Brandalsund, Ekolsund och andra slott. Det 
imponerade på befälen och var helt klart båg, men permission fick vi alltid. 

66 ÄVENTYR PÅ GRÄSÖ 
Jag tror det var på Gräsö som vi en gång hamnade i diket, när vi hälsade på Bernt J. och hans 
pappa Helmer. Helmer var en jättesnäll, stor änkling och hörde till dem som inte behövde 
skidor eller vattenskidor, eftersom han hade skor av oanad storlek. Tror det var minst 47-50.  
Bernts mamma, som varit skollärare i Ängby Folkskola, dog i cancer under våra ynglingaår  
och Ulf och jag ombads för detta att ta honom bort från hemmet, för att han skulle slippa se 
henne lida. Det gjorde vi så gott vi kunde. Helmer hade ett gammalt fritidshus på Gräsö som 
vi besökte flera gånger. På Gräsö blev jag dialektalt kallad ”Bjärn”. I övrigt förstod man 
nästan inte vad den gamla ortsbefolkningen sa. Alla på Gräsö hade en väldigt säregen dialekt. 
Vid ett tillfälle, under lumpartiden, smugglade jag ut min K-pist med ammunition och allt. 
Skulle ha kunnat rendera militärdomstol och fängelse om det uppdagats. Vi grabbar låg sedan 
på klippöarna och pricksköt på burkar, sjöfåglar och annat. Vi bodde hos Helmer, som var en 
mysig gubbe, och som skämde bort Bernt mycket, och villigt lånade ut sin Austin A 40 åt oss 
när vi skulle på dans i Öregrund eller Norrskedika. Huset i Norrboda ägs idag av Bernts son 
Anders, medan Ingrid och Bernt har en hel ö utanför Norrbodaviken. 
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67 UNDER KADETTSKOLAN - VIVEKA 
Under kadettiden drabbades vi av Suezkriget, mellan Israel och Egypten, och jag vill minnas 
även av Koreakriget. Vi befäl fick som nämnts permissionsförbud och stod dygnet runt i 
krigsberedskap över helger, men fick i gengäld nyttja den fina officersmässen jag nämnde. 
Under en vanlig lördagskväll i mitten av december, när det var bilkörningsförbud i hela 
Sverige (utom för polis och taxi), åkte jag in till Stockholm och gick på dansresturangen BZ:s  
vid Berzeli Park. Jag träffade, och dansade flitigast möjligt, med världens sötaste flicka. 
Flickan var smal som en vidja och klädd i en slimmad, beige ylleklänning med brun 
skinnkrage och svarta högklackade skor. Ursnygg och blond men litet kärv mot mig och klart 
avvisande, men trevlig ändå och hon dansade så bra. Hon hade visst bespetsat sig på kontakter 
med en av orkestermusikerna och var nog något ovillig att fortsätta sällskapandet med mig. 
Envis och istadig som jag var förstörde jag nog något för henne, och fick vid stängningsdags 
senare på kvällen förmånen att få följa henne hem. Vart visste jag inte först. Men att skryta 
med bilskjuts skulle inte suttit dåligt. Flickan hette naturligtvis Viveka Karlén minsann. Inte 
visste jag att hon bodde ”långt ut på landet” – i Spånga. Det var som sagt Suezkris då, och 
ingen kunde få köra bil över helgen p.g.a. bensinbrist. All olja fraktades ju genom 
Suezkanalen till Europa. I normalfallet skulle jag kanske ha fått låna pappas bil, men vi var nu 
hänvisade till allmänna kommunikationsmedel. Den skulle bestå, efter gemensam 
språngmarsch, av en beigefärgad SJ-buss från Norra Bantorget. Vi missade dock bussen, och 
”belevad” som jag skulle verka, ledde det då till taxi därifrån till Lundagårdsvägen 55 i 
Spånga. Det var vischan även för mig. Nåväl, efter en skötsam puss utanför grinden, Viveka 
kunde ju inte visa sig för angelägen, fick jag gå hela vägen till Ängby mitt i natten. Mina 
futtiga militärpengar var helt slut, och inte såg jag för den delen till en enda taxi på den långa 
vägen jag fick gå hem själv!! Jag blev nykär och gjorde nog allt jag kunde för att behålla 
henne som min flickvän, hoppades jag. Jag visste då inte att jag hade fångat en oäkta blondin. 
En förklaring till detta var att Viveka jobbade på en damfrisering på Rehnsgatan i Stockholm, 
och det var inte så vanligt med hårblekning då, tror jag. Vet inte om det var då, den första 
kvällen, jag fick ett snyggt färgfoto av henne, blond och jättesöt. Detta foto har jag sedan dess 
alltid haft med mig i plånboken, i snart 60 år. Telefonnummer fick jag i varje fall. Detta 
skedde 15 december 1956, alltså 3 dagar innan Viveka skulle fylla 17 år. Det visste jag inte 
då, hon såg mycket vuxnare och belevad ut. Nu var det Klippt och hjärtat klappade! 

Jag besökte efter detta familjen Karléns villa ganska tappert, men hemma hos mig i Ängby 
var mamma Gerda oftast minst sagt litet avigt inställd. Det gällde nästan alltid när vi 
gemensamt gjorde besöken där. För att vi skulle vara kyska tyckte hon dessutom att vi alltid 
skulle ha vår hund Mitzie med oss som förkläde i bilen, och hon tyckte nog inte vi skulle få 
låna pappa Tores bil så ofta. Hon visste nog kanske minsann hur det kunde gå till i en sådan. 
Inte vet jag om en hund gjorde någon skillnad. Pussades gjorde vi ändå. Klart var att Viveka 
inte någonsin möttes med stora famnen som man skulle kunnat önska sig. Tråkigt! 

På nyåret 1957 skulle Signaltruppernas Kadettskola ha en stor, stilig, Kadettbal på vackra 
Mosebacke Restaurang. Gissa om jag var stolt när jag i paraduniform, med vit skjorta och vita 
handskar, kom till balen med den snyggaste av alla flickorna där. Hon finns på foto och var 
klädd i en baraxlad vit vacker, lång, klänning med broderier i gult och guld tror jag. Den finns 
kvar i Märsta liksom foton från den flotta festen. Som alla gamla kläder har den vackra 
klänningen också troligen krympt något, liksom mina kostymer och alla andra plagg man av 
ren nostalgi sparat på i garderoben eller klädkammaren. På festen lurade vi i våra unga vackra 
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bordsdamer en drink kallad Kabeltattaren och sjöng, för att tömma i dem hela det gröna 
innehållet, ”Som  bevis jag nu vill vända glaset på dess rätta ända”. Flickorna var något 
grönkletiga i håret efter detta, vilket väl inte var så populärt och dumt av oss. Drinken 
innehöll nämligen Vit Cacao, Cognac, Klosterlikör och Grön Cyraso. Men balen var 
fantastiskt stilfull liksom flickorna, och Viveka i synnerhet. Högtidligt var att sväva på det 
stora dansgolvet med denna vackra varelse. 

68 1:A JOBBET EFTER LUMPEN 
När jag gjort lumpen färdigt började jag omedelbart 1957 att arbeta på AB Dulac. Kontoret 
låg, som tidigare nämnts, på Stureplan 4 och fabrik och lager i Mariehäll bara några stenkast 
från Solvalla, Caterpillar och Europafilm. Området har rivits nu och totalt byggts om till det 
Nya Annedal. På Dulac var jag på företagets orderavdelning och talade hela dagarna med 
kunder över hela landet tillsammans med tre kollegor. På Lördagarna, eftersom 5-dagarsvecka 
ännu inte var införd, arbetade vi vid lagret ute i Mariehäll. Där tog vi också emot telefonorder 
men servade också, från lagerbutik, kontantkunder som kom dit för att köpa olika 
bättringsfärger och andra produkter till sina bilar. Till och från hade jag på vardagarna mycket 
kontakter med produktion och laboratorium som fanns i byggnaden. 

Alldeles för tidigt för mig, och innan jag förvärvat tillräckliga produktkunskaper, slutade 
företagets säljare på Stockholmsdistriktet Olle Lanryd, och skulle börja hos värsta 
billackskonkurrenten Glassurit. Jag beordrades då att snabbt börja som fältsäljare för bl.a. 
billacker och andra bilprodukter. Och jag reste runt till billackerare och färghandlare, alltifrån 
Södertälje i söder till Uppsala i norr, utan den stora och svåra produktkunskap jag ännu inte 
hunnit skaffa mig och behövt. Det gick dock skapligt och man fick lära sig av egna 
erfarenheter och misstag från kunderna och använda dessa som argument hos nästa kund. 
Utbildningen kallas också för LHS (Livets Hårda Skola). Lackerarna var så underliga att de 
inte hade samma åsikter sinsemellan, om t.ex. en produkt. Den ena var lyrisk, den andra sa att 
den bara var”skit”. Man sade att ” En strut är vriden i nedändan – en målare i överändan”. 

Efter ett par år kom dock Olle L tillbaka till Dulac och jag bytte då arbetsuppgifter till nya 
produktgrupper att sälja. Bland dessa var Båtlacker, Bilpolérmedel , Sprayfärger Målarfärger 
och inte minst Fabrilite, vinylbelagd väv för möbelklädsel. Jag stod på båtmässor i Göteborg 
och Stockholm, besökte färghandlare, och alla inrednings- och SAR-arkitekter som skulle 
övertygas att föreskriva detta fantastiska klädselmaterial. Allt från SAS flygplanskabiner till 
hotell och offentliga inredningsobjekt m.m. Jag fick även utföra marknadsundersökningar på 
uppdrag från DuPont i USA, t.ex. Corian plastporslin för badrumshandfat, engångsblöjor för 
bebisar och annat. 

Vid en senare tidpunkt sålde vi också världens första syntetiska material för tillverkning av 
ovanläder till skor, kallat Corfam. Jag har fortfarande 3 par skor av detta fina material. Detta 
betydde mycket kontakter med skofabriker och reklambyråer och i viss mån modebranschen. 
Senare fick jag därför också ansvar för hela det svenska företagets reklamaktiviteter. Detta 
betydde också mycket samarbete med reklambyråer, säljbolag o.d.. Vi hade då lanserat en 
serie med bilvårdsmedel, som t.ex. marknadens första snabbvax. Hela Sverige sålde detta 
”Latmans-vax”, som det kallades, så att det knakade om det. Vid sidan om detta sålde vi 
marknadens klart bästa båtlacker,och senare den första serien med sprayfärger. Den senare 
produkten sopade marknaden med alla konkurrenter som dök upp, och när jag tog över 
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ansvaret för denna produktserie ökade försäljningen från 70.000 till 700.000 flaskor per år, 
bara i Sverige. Jag ansvarade också för kontakter med Aerosol Packing, som fyllde flaskorna, 
och för alla kontakter med DuPonts agenter i Europa och DuPonts fabrik i Belgien. 

Nästa produktserie, som var först i Sverige, var marknadens första vattenspädbara husfärger 
på akrylbasis, Lucite. ”Dyr som stryk” påstod våra konkurrenter men, enligt mig, än idag, den 
bästa husfärgen som gjorts. Vi hade stugfärg, listfärg, golvfärg och lasyrfärg. Vattenspädbart 
på 100% akrylbasis, vilket till stor del är det som gäller på marknaden än idag.  

69 VI PÅ SEMESTRAR 
Före och efter vårt giftermål var Viveka och jag på campingresor runt södra Sverige, och 
framför allt på Västkusten, först med Vespan och sedan med Metallfabriken Cekas VW- 
picup. Vi bodde då på flaket som hade tygkapell. Vi hade bilen, minns jag, på Öland då vi 
bl.a. besökte fyrarna Långe Erik och Långe Jan. Vi flydde dock ön, eftersom insekter och 
värmen just de dagarna var outhärdlig. Vi väntade dessutom barn då, och det gjorde inte det 
hela lättare. På lastbilen bodde vi kungligt under kapellet, i jämförelse med vanliga 
tältcampare, när väl regnet stod som spön i backen. Vi hade i varje fall torra kläder och 
sängkläder i våra kampingsängar. Och vårt spritkök fungerade när tälten var sjöar för andra. 

Vi bodde ett par gånger vid Sotenkanalen på Västkusten, där vi sammanträffat med Vivekas 
syster och svåger Kitty och Roland Holmström, och hade trevligt tillsammans. Dom hade en 
VW-Buss att bo i, och vi kunde ju bägge undvika campingplatser eftersom vi kunde 
nattparkera nästan var som helst. 

Vi besökte också bekanta och släktingar i Stenbro i Sörmland och Ljunghusen på 
Falsterbonäset. I Hunnebostrand och Grebbestad på Västkusten försökte vi fånga krabbor och 
fiska Makrill och Vittling samt äta färska räkor från auktionerna. Oftast var vi nog dock på 
helger och semestrar på Tynningö, där vi byggde vårt lilla hus på ca 15 m2.   

Vi hade släktingar, Alf och Signe Johansson med bl.a. sonen Björn, som drev och ägde 
gästgivaregården i Grebbestad, och dessa besökte vi i samband med västkustresorna. Senare 
drev sonen också den beryktade sommarrestaurangen Fjällbacka. Denna hade, på något sätt, 
senare koppling till skådespelerskan Ingrid Bergman och hennes italienska man Rossellini.  

70 FÖRLOVNING OCH GIFTERMÅL 
Den 15 maj 1958 förlovade Viveka och jag oss, i bilen på Blockhusudden längs ute på 
Djurgården. Sen ”slog vi på stort” och gick på restaurangen Sturehof och åt räkor och  
Västerbottens Gräddost. Inte en droppe starkt kan jag försäkra. När vi berättade om nyheten, 
för respektive föräldrar, hade jag först frågat svärfar Arne och svärmor Jakoba om Vivekas 
hand och fått ett trevligt JA.  

DET VAR VASSA ARMBÅGAR 

Hemma hos min mor och far, Tore och Gerda, var nog nyheten inte lika glad och välkommen. 
Förmodligen kom dom med alla möjliga skäl till att vi inte skulle gifta oss. Som väntat. 
Skälen var många och bl.a. att vi var för unga. Viveka blev tyvärr ganska kantigt bemött, och 
detta belastades hon sedan med större delen av vårt liv, och hon hade en svår kamp att bli 
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accepterad av mor Gerda till fullo. Det spelade nog nästan ingen roll hur hon vände och vred 
sig, det kom gliringar och pikar mest hela tiden. Detta trots att Viveka kämpade och ställde 
upp som ingen annan svärdotter kunde ha gjort lika bra och mycket. Hon hade nog trots allt 
”stulit mammas älsklingsson”. Detta har varit en stor sorg för både Viveka och mig. Jag 
däremot kom snabbt in i den Karlénska familjen och var alltid välkommen hos hennes 
föräldrar. Vi var ofta på deras landsställe på Tynningö där vi sedermera byggde oss ett eget 
litet hus. Mer om detta på annat håll. Efter detta var militärtjänsten slut!! 

VIVEKA och EV. BRÖLLOPSFOTO 

Viveka blev gravid, och barnet var välkommet från vår sida, men det blev nu bråttom att gifta 
oss. Vi fick dock först försöka freda våra samveten och i smyg fråga den inbokade 
vigselförättaren Henrik Berg, kyrkoherde i Solna och far till svåger Bengt, om han hade några 
principiella invändningar mot att viga oss, trots Vivekas tillstånd. Han sa OK. Vi gifte oss 
sedan den 23/5 1959. Bröllopet hade föregåtts av Lysning med mottagning den 15/5 1959. Vid 
lysningen hade, som brukligt var, inbjudits släkt och vänner till familjerna Karlén och 
Lindberg till Lundagårdsvägen i Spånga och Kiviksvägen i Ängby. Vi fick en hel mängd av 
fina presenter. Av Vivekas föräldrar bordssilver och av mina föräldrar sängar. Av Vivekas 
morbror Lasse Adolf Demmers rostfria kokkärl som vi än idag använder ofta. Detta och 
mycket annat. 

Inför bröllopet var Viveka som sagt var gravid i 5:e månaden, på väg med Peter, och Viveka 
och jag hade verkligen önskat oss ett litet bröllop, men detta accepterades inte av 
svärföräldrarna eftersom Vivekas systrar Jakoba och Kitty hade fått stora bröllopsfester. 

Vigseln skedde i vackra Spånga Kyrka och bruden Viveka var fantastisk vacker i sin tjusiga 
brudklänning, som i all hemlighet tenderade att bli allt trängre efter utprovningen. Ingen, 
utom vi och prästen, visste då att vi redan väntade barn. Jag var inte så van vid högtidskläder 
och plågades i min frack som hyrdes hos Sörmans på Odengatan. Mina vänner Bernt J. och 
Ulf R. var marskalkar och brudnäbb var Vivekas systerdotter Anette Enström. Vi var nog 
nervösa till tusen för bröllopsakten men framför allt för att någon skulle se en något litet 
förstorad mage inför barnafödseln, som skulle ske i månadsskiftet Oktober-November. 
Bröllopsmiddagen hölls på den något, trodde jag efter mina år i Mariehäll/Sundbyberg, ”illa 
beryktade” restaurangen Stenvillan i Sundbyberg. Ryktet var absolut felaktigt och festen 
förlöpte väl och allt var högtidligt med många tal. Kanske mindre njutbart p.g.a. frack, 
mördarkrage och trång brudklänning. Viveka var vacker som en prinsessa som vanligt. Idag 
berättar ungdomar om att de haft väldigt roligt och njutbart på sitt bröllop, men själva var vi 
båda så förfärligt, dödligt trötta, utmattade och nervösa efter lägenhetsrenovering, möblering 
o.d. att vi faktiskt inte fick så stora minnen av festen. Vi kunde inte tillfullo njuta av den stora 
händelsen, som är mera brukligt nu för tiden. Renoveringen av vår lägenhet hade gått snett på 
alla tänkbara vis men på natten efter bröllopet hade vi sett fram mot att krypa ner i våra nya, 
nybäddade sängar och städade, ompysslade lägenhet, och äntligen få glädje av hur fint vi hade 
skapat, men Tji den Tjabo! Vivekas systrar visade sig ha varit där och ställt till det till 
oigenkännlighet och bäddat säck åt oss. Det var naturligtvis på skoj, som brukligt var, men vi 
var väl nästan gråtfärdiga och kunde inte uppskatta buset. Jag tror nog att vi bägge var så 
tomma i huvudet att vi bara längtade efter att vara för oss själva. 
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Mamma Gerda var som sagt var inte något stöd för Viveka och oss. Hon var ständigt kritisk 
och hade som nämnts den lilla egenheten att hon rent allmänt var avigt inställd till flickor och 
faktiskt kvinnor i gemen, vilket satte en viss prägel på kontakterna med t.ex. en ny svärdotter, 
väninnor, grannfruar och t.o.m. sin egen dotter. Men framför allt på Viveka. Hon vurmade 
däremot mera för manssläktet, t.ex. Mauds man Bengt, som var något så ”fint” som 
civilingenjör och prästson. Viveka var däremot inte särskilt aktad trots att hon redan då var 
fantastiskt duktig och ambitiös och en riktig praktmor. Hon ställde upp för alla och envar och 
klarade av allt det som andra i släkten gick bet på. Ganska fantastisk på det mesta och ett 
föredöme för vår lilla familj, och andra hon kom i kontakt med, i hela resten av hennes liv. 
När vi träffats gick Viveka en omfattande utbildning på Engelbrekts Hushållsskola som då låg 
vid Roslagstull. Detta skulle bli till en fantastisk nytta och glädje för oss alla i familjen. 
Fantastisk på barn och mat t.ex. 

71 EKONOMI, LÄGENHET I MARIEHÄLL - TROTS BRIST  
Min lön var inte stor när vi gifte oss, 7-800:- kr/mån. tror jag visst det var, vilket då visar att 
Viveka och jag hade det minst sagt knapert när vi bildat familj och alldeles för snabbt fick 
barn. Viveka hade inte ens fått stadigt jobb, som damfrisör, och fick ställa upp för sin mor 
som var canceropererad. Ibland var det frågan om vi skulle ha råd med kläder åt Viveka eller 
åt mig när jag arbetade, och det var nog oftast Viveka som fick stå tillbaka eftersom det 
krävdes rock, hatt, kavaj, byxor, skjorta och slips varje dag på jobbet. Och några pengar ville 
vi absolut inte låna från några föräldrar. Det var vi för stolta för, i motsats till diverse syskon 
på bägge släktsidorna.  

På den tiden var det faktiskt lika svårt att hitta bostad via Bostadsförmedlingen i Stockholm, 
som alla klagar på att det är idag. Tror att väntetiden i bostadskön var minst 12 år då, och det 
gick ju nu inte så bra med barn i antågande. Vi fick då hjälp genom Svärfar Arne att hyra 
lägenhet i ett litet hyreshus i Mariehäll. Han hade ordnat en (eller egentlige två) 1-
rumslägenheter åt oss på Solbergsvägen 45, där han hade ett litet 3-vånings bostadshus med 9 
st enrummare, mitt emot nuvarande Bromma Blocks stormarknad. Lägenheterna hade han 
delvis haft som tjänstebostäder åt viktig personal han ville hjälpa, på Metallfabriken Ceka, 
som låg på Solbergsvägen 55. Lyckligtvis var 2 st enrummare bredvid varandra lediga på 
nedre botten och vi fick hyra dessa (minus 1 badrum), som behövdes som toa åt en 
målarverkstad i källaren under. En tunn murvägg sattes upp och skiljde av detta utrymme. Vi 
slog då helt radikalt ihop lägenheterna till 2 rum; 2 små kök med 1 gasspis (med gaspolletter) 
och 1 litet badrum med världens härligaste sittbadkar, och 2 balkonger som vätte mot 
Bromma Flygplats hangarer, på andra sidan av Ulvsundavägen. I dessa finns idag, Coop 
Stormarknad, Systemet, XXL och en mängd andra butiker. Men då var det hangarer för stora 
och små flygplan, samt SAS Huvudkontor. Olägenheten för oss visade sig senare vara att 
Lintaverken, som renoverade flygmotorer i södra delen av Bromma flygplats (mitt emot 
Lillsjön), nästan dagligen ställde upp flygplansmotorer i motorbockar för service och 
inkörning (jetflyg var då endast i sin linda). Och det naturligtvis i gluggen mellan hangarerna, 
mitt emot vårt hus med rum som vi skulle bo i och balkonger vi skulle vädra barnvagn på. 
Ljudnivån kunde vara minst sagt störande och dessutom hade vi ständiga störningar i 
mottagningen på vår första gamla inlånade TV, av framför allt SAS första jetplansmodell 
Caravelle, som just gjort entré, och andra flygplan som startade på Bromma Flygplats. Man 
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kunde helt enkelt inte titta på TV eller tala i telefon under starter och landningar. TV:n var 
inom parantes ett unicum. Den var hemtagen av mina föräldrar från USA och var på 110V, 
och med runt bildrör. Något maskerad för att se rektangulär ut. Orsaken till att den hade 
införskaffats var de första provsändningarna av TV från Tekniska Högskolan. Vi fick ta över 
denna TV när föräldrarna investerade i en ny svenskanpassad modell. 

Förutsättningen för vårt boende var att vi tog på oss jobbet som portvakter i fastigheten som 
hade de 9 ettorna, målarverkstaden i källaren, missnöjda hyresgäster och en totalt vanskött 
tomt och fastighet. Jag fick regelbundet skura trappor, vattna trappuppgångens blommor, 
skyffla grusgångarna på gården, klippa gräs och klara vissa enklare fastighetsproblem som 
läckande kranar, rinnande toaletter och att hålla igång oljeeldningen. Vivekas äldsta syster 
Jakoba hade tidigare bott där och totalt misskött samma syssla, samtidigt som hon gjort sig 
ovän med alla hyresgästerna. Detta visste inte vi men Jakoba hade sett till att familjen Karlén 
var totalt ”svartlistad”. Inget fungerade heller, allt var skitigt, trapporna ostädade, varmvatten 
bara 2 dagar i veckan (på sommarhalvåret), toaletter och kranar droppade och tomtens 
gräsytor och grusgångar var helt misskötta. Tvättstugan var uråldrig och underhåll 
undermåligt. Vi köpte nästan dagligen gaspolletter för köksspisen och hade babytvätt på gång 
för jämnan. Badrummet var mikroskopiskt och klarade inte den eviga babytvätten. Men 
badkaret var fantastiskt och skulle gärna önskas än idag. Huset i Mariehäll var, när vi flyttade 
dit, föremål för ett kristidskontrakt från 2:a världskriget, som under sommaren bara medgav 
hyresgästerna varmvatten 2 dagar per vecka. Arne var dock slug och lade dessa två dagar i 
följd. Det sparade eldningsolja med bara en uppvärmning men gav oss, som nygifta och andra 
hyresgäster, kyliga nätter och massor med klädkok av barnkläder som inte torkade. Vi 
föreslog då Arne att vi skulle förhandla med de övriga 8 hyresgästerna och, "utanför 
protokollet”, betala ett par 10:or extra per hyresgäst och månad för att få varmvatten varje 
dag. Alla hyresgäster utom en var lyckliga. Nej-sägaren var dock nästan aldrig hemma så han 
var väl förlåten, och vi fick själva betala resten. Vilken fröjd vid kylig sommar och smutsiga 
barnkläder. Märk väl att inte ens plastbyxor och cellstoff var uppfunna då. 

En ilsken familj anmälde vår lilla olagliga ombyggnad (sammanslagning av lägenheterna) till 
någon myndighet. Arne fick då föreläggande att återställa lägenheterna till ursprungligt skick, 
vilket förhalades så mycket som möjligt. Dock kunde vi bo kvar tills vi hade turen att via 
DuPont få en 3-rumslägenhet på Tingvallavägen 14F i Märsta. Du Pont hade bestämt sig för 
att bygga Europas modernaste färgfabrik i Märsta, och hade genom kommunen fått förtur till 
lägenheter för personal som önskade flytta med från Stockholm. Detta var då något av en 
”landsförvisning” för oss, eftersom det mesta i serviceväg saknades i detta ”bondesamhälle”. 
När vi flyttade från Mariehäll var dock alla grannarna där hemskt ledsna för att de hade 
anmält vårt svartbygge, men anmälan var ju redan gjord och det var för sent att backa. Det var 
bara att återställa lägenheterna igen i ursprungligt skick.  

Mariehäll var synnerligen grötigt, som bostadsområde och samhälle, och inte mycket att 
hänga i julgranen, med mycket gamla hus och äldre hantverks- och industrirörelser, och det 
var ganska slitet och nedgånget som område och inte alls så attraktiv som Sundbyberg höll på 
att bli. Det hade dock fördelen av att ligga nära Sundbyberg dit Viveka ganska ofta förlade 
sina sina shopping- och barnpromenader. 

I Mariehälls norra del fanns bl.a. Samefa, som många år tidigare ägts av bl.a. herrarna Karlén 
och Cederberg, och som bland annat arbetade med tillverkning av fönsterpartier i metall och 
portnamnskyltar. Dessa två herrar hoppade senare av och bildade tillsammans företaget 
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Metallfabriken CEKA = CE(DERBERG) KA(RLEN).. Dom köpte då ett fantastiskt, unikt, 
gammalt Folkets Hus (byggt 1917) på Solbergsvägen 55 ca 1 km därifrån, och startade där 
upp en verksamhet i belysnings- och metallbranschen i den alphusliknande byggnaden, som 
var byggd av trä och timmer - värt att beskåda än idag. Byggnaden är nog K-märkt idag, eller 
borde vara det.  När verksamheten pågick i byggnaden hade man känslan av att allt skakade. 

Mariehäll har under en serie av år genomgått en rivningsvåg, och den nya stadsdelen av idag 
Annedal täcker snart varje upptänklig yta, inklämt mellan Bällstaån, gamla industrier i norr, 
Bromma Flygplats i söder, Ulvsunda Industriområde i sydost och Sundbybergs stad i nordost. 
Snart finns väl bara Mariehälls Gård, i närheten av Bällsta Bro, kvar av det gamla och ett 
gytter av villor, små bostadshus och småindustrier, som minne av forna tider.  Mitt i alltihop 
finns ett pampigt församlingshus som ett ”stort slott”. 

I stort sett alla affärer från vår tid är idag borta, även vår gamla mjölk- och brödbutik Jemts 
bröd med skylten NEN ovanför dörren. Namnet betyder Nenne Nilsson och var föregångaren 
till MC-Mjölkcentralen och senare Arla, de hade härligt bröd bl.a. 

72 ATT FÅ 1:A OCH 2:A BARNET 

Innan vi gifte oss gick Viveka på Engelbrekts Hushållsskola och lärde sig allt vad en god 
hustru och husmor skulle kunna. I sanning var hon nog ingen novis eftersom hon alltid varit 
sällsynt praktisk och assisterat sin äldsta syster och andra. Hennes föräldrar ställde också stora 
krav på henne och så liten hon var fick hon vara både flicka och pojke i familjen.  

När vi väntade Peter bokade vi i god tid plats på Karolinska Sjukhusets halvprivata avdelning, 
som fanns på den tiden. Någon längre föräldrautbildning erbjöds inte mig, utom en timmes 
”fadersgymnastik” en kväll några dagar före förlossningen. När det var dags, och värkarna 
börjat, var jag jättenervös och kunde inte komma iväg fort nog. Viveka drog däremot ut på det 
hela, och värkarna gick upp och ned. Under förberedelserna för förlossningen satt jag i 
väntrummet ensam och beskådade väggarna, i sällskap av en spindel i en blomma som då var 
den absolut enda underhållningen sjukhuset bjöd. 

Jag hörde till 2:a årgången fäder i Sverige som tilläts medverka vid förlossningen. 
Chefsläkaren Professor Westman, som efter övertalning från sina barnmorskor gick med på 
detta medverkandetest, sa till sin personal att ”Om papporna svimmar under förlossningen får 
dom ligga ohulpna, dom har vi inte tid med”. Jag klarade dock pärsen. Nervös och 
okoncentrerad var jag, och lustgasen tog slut mitt i alltihop och jag visste inte vad jag skulle 
göra mer än heja på Viveka som kämpade djuriskt, och torka hennes svettiga ansikte.  

Peter var litet för tidigt påbörjad, enligt dåtida regler, men något fantastiskt.  Efter en kamp på 
flera timmar, utan hjälp av lustgasen, föddes en jättesöt liten kille på 3.410 g och 52 cm lång. 

Förlossningen var tämligen tuff men Viveka kämpade tåligt. Hon fick vara kvar en vecka på 
sjukhuset, vilket var brukligt då, och när vi sen åkte hem var Peter klädd i den ”gammal-
modiga” utstyrsel som gällt till dess. Viveka och barnmorskorna var tämligen lyriska. 

Viveka hade sytt och stickat de mest förtjusande plagg, och Peter var på gammalt vis 
”inpackad” i gamla tiders barnsvepning med gördel o.d. Personalen på förlossningen var 
lyrisk. Viveka svor dock efter förlossningen på att aldrig ligga privat igen, eftersom hon inte 
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hade någon att prata med på hela tiden. När vi kom hem till vår renoverade lägenhet, med 
"flygbullerhyllning" från Caraveller, började kampen med cellstoff som veks till blöjor och 
lades i egentillverkade plastbyxor. Viveka sydde själv byxorna att stoppa blöjorna i (färdiga 
fanns inte) och jag åkte runt och köpte balar med cellstoff till lägsta pris. Jag tror bestämt att 
Viveka knappast hade gått upp ett enda kilo före förlossningen och var smal som en vidja 
efter. Spädbarn skulle ha mat var 4:e timme dygnet runt, och mitt lilla bidrag till amningen 
var då att gå upp på nätterna kl 02.00 och byta på sonen så att Viveka fick en liten smula vila, 
åtminstone några timmar. Peter kom då som ett färdigt paket till den halvsovande mamman. 
Peter var redan som liten ett livligt men snällt barn. Han åt bra och Viveka hade gott om 
mjölk. Vi köpte en ny grågrön barnvagn. 

Läkarna påstod ju att under amningstiden var preventivmedel onödigt eftersom man inte 
kunde bli havande då. Detta till trots blev Viveka pregnant igen, vilket kanske var litet väl tätt 
inpå vårt första barn. Det fick till följd att Mats föddes ca 13,5 månader senare. Denna gång 
hade vi inte bokat dyr halvprivat vård, eftersom Viveka tyckt att det var sällsynt tråkigt att 
ligga på eget rum och inte ha någon att byta erfarenheter med. När värkarna började var jag, 
som förra gången, ivrig att komma iväg. Men värkarna kom och gick och vi blev först 
avvisade från Karolinska som hade fullt. Efter promenerande runt halva Vasastan ringde vi till 
Karolinska för att meddela vår ankomst. Tyvärr fullt här var svaret och vi hänvisades till 
Sabbatsbergs Sjukhus. Efter flera promenadrundor i Vasastaden vände vi hem igen och 
började städa lägenheten. När nästa försök blev aktuellt ringde vi till Karolinska och fick då 
plats där, men Viveka drog ut på bilfärden i det längsta. Till slut var jag så nervös att jag tog 
Vivekas lilla resväska och meddelade att ”nu åker i varje fall jag” och fick då faktiskt med 
mig Viveka. Själv hade jag nog inte klarat att föda. Förlossningskampen var hård, även denna 
gång, men till slut kom ännu en liten kille till världen. Han vägde 3.230 g och var 49 cm och 
var något skrynklig, hade böjd näsa och var röd i ansiktet efter förlossningen. När släkten 
skulle göra sjukhusbesök fällde min bror Hans kommentaren ”Ugh, ugh, vilken stam hör du 
till”? Av detta skall tolkas att han inte då till en början var världens vackraste barn. Men det 
kom ju att ändra sig relativt snart och med åren. Tror att vi då hade något modernare 
barnkläder med oss i väskan. Bl.a, hade cellstoff då blivit bruklig i stället för tygblöjor. Redan 
nu hade utvecklingen gått något framåt och plastbyxor fanns t.o.m. att köpa. Inte bra men de 
var som de var. Vill minnas att Mats hade litet fler skrikperioder på nätterna än Peter. När 
sedan Viveka skulle ut på promenad i Mariehäll med 1:an och 2:an blev det nödvändigt att 
sätta gallerlock på Peters spjälsäng, under tiden som Mats placerades i vagnen på gården. 
Peter var ju klätterfäig väldigt tidigt och damp väl i golvet vid ett tillfälle innan Viveka satte 
lock på sängen. Viveka drabbades en tid av bröstböld och hade våldsamma smärtor vid 
amningen, och vi lyckades då få hyra en bröstpump på apoteket 

73 VÅRT 3:E BARN 
När vi tre år senare skulle få Lars hade vi flyttat till Märsta och var då hänvisade till 
Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Där föddes han, efter ännu en kamp, till en vikt av -------kg  
?????????och längd 52 cm. Avdelningen var fullbelagd och Viveka hamnade på tvären i en sal 
mellan andras fotändar och, tro´t eller ej, men maten räckte inte till åt alla nyblivna mammor. 
Jag tror att jag fick lov att köpa med mig en del för att mätta den hungriga och utmattade 
stackars mamman. Avdelningssköterskan på förlossningen var visst en gammaldags barsk 
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matrona som inte var lika duktig som hon var gammal i gemet. Hon vägrade tro att Viveka 
fick mjölk i brösten så tidigt som hon fick. Hon vägrade tro att Lars fick så mycket som han 
behövde. Fel minsann, men det erkände hon inte. 

Fr.o.m nu var vi 5 i familjen och ni 3 började få egen uppfattning om vårt och ert liv. Vill nog 
dock påstå att en bättre och lyckligare uppväxt än den ni fått uppleva är det får förunnat. 
Ganska likt mitt eget liv faktiskt.  

74 VÅR FAMILJ - VÅRT LIV 
Kanske har jag inte alltid varit det bästa stöd som ni som barn kunnat få men jag hoppas att 
jag har bidragit till att skapa en viss kreativitet och skaparvilja hos er. Kanske har jag varit 
något för mycket ensamvarg men hoppas jag gjort det jag kunnat för att ni skall få ett lyckligt 
liv med era kära och nära. Det är inte vad man säger, utan vad man lämnar efter sig som 
räknas, hoppas jag. 

Ett är säkert att där jag har brustit har det alltid funnits en fantastisk Mamma, Viveka, som 
minsann aldrig gått av för hackor. Förutom att hon alltid varit osedvanligt praktisk och 
händig, har hon alltid ställt upp för er och andra anhöriga på ett sätt som saknar motstycke. 
Viveka har alltid funnits för mig och er på ett sätt som jag tror ni aldrig kommer att glömma 
och som ni kommer att ha med er som stöd och minne hela era liv. En vän och mamma som 
man alltid kan lita på och som ställer upp till sista blodsdroppen. 

Alla andra kan lita på och som ställer upp till sista blodsdroppen. 

Alla andra har säkert synpunkter på resultatet av mina år som förälder men gudarna skall veta 
att jag nog var alldeles för ung och omogen att axla bördan som familjeförsörjare. Detta 
gällde nog inte riktigt Viveka på samma sätt, och hon var nog klart överlägsen mig, trots att 
jag faktiskt var hennes förmyndare tills hon fyllde 21 - komiskt på något vis. Viveka hade, 
innan vi gifte, oss gått på utbildning vid Engelbrekts Hushållsskola, som då låg vid 
Roslagstull. 

Hela dåtidens familjebild var så olik dagens, och det naturligaste var att mannen jobbade 
medan hustrun var hemmafru om familjen hade ekonomiska möjligheter. Att på den tiden som 
man vara hemma från sitt jobb och passa barn och hjälpa hustru fanns bara inte på vykort. En 
arbetsgivare skulle sett på mannen som något sinnessjukt om han krävde att få vara ledig för 
vård av hustru och barn. Några stödmöjligheter fanns heller inte, och knappast några ”dagis”, 
och inte var det att räkna med att våra föräldrar skulle hjälpa oss. Bra småbarnsföräldrar må 
klara sig själva, liksom. På alla småbarnsåren vet jag inte att jag var hemma en enda dag för 
att hjälpa Viveka, hur sjuka ni som barn var eller hur dödssjuk Viveka var.  

Minns t.ex. tillfällen när vi hade planerat något speciellt på vår fritid och telefonen ringde och 
meddelade att jag nästa dag skulle vara vid företagets kontor i Belgien, och någon ursäkt för 
att inte kunna fanns inte. De utländska chefer jag hade i företaget hade ingen som helst 
förståelse för att man hade familj och privatliv, och att säga nej skulle ha varit att såga av den 
karriärgren man satt på. 

Mitt lilla bidrag till er uppväxt fick ske på vår övriga fritid, och jag gjorde nog så gott jag 
kunde när era fritidsaktiviteter började ta alltmer plats. Att däremot som idag vara 
privatchaufför i tid och otid fungerade inte. Fritiden gick åt till husbygge, underhåll, 
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trädgårdsarbete, fritidshus och till att hjälpa våra respektive föräldrar som faktiskt var bra 
mycket yngre, och dessutom priviligierade på ett sätt som Viveka och jag aldrig någonsin 
kom att bli. ”Ni är ju unga ni”, var en vanlig kommentar och tiden skulle räcka till för fler än 
vår egen familj på 5. På något sätt har nog stor del av vårt liv handlat om att hjälpa till både 
uppåt och nedåt i alla år, tills ni själva bildade era familjer. Med reservation för mors 
sjukdomar har vi på vårt sätt försökt ställa upp så gott vi har kunnat. 

Kronan på verket har dock varit att under senare år vi fått njuta av och glädas åt våra 5 
barnbarn. Tyvärr var ni senare i föräldrastarten än vi själva var, så vi kommer med största 
sannolikhet inte att få följa allas uppväxt och utveckling så länge som vi skulle önskat. 
Krämporna och ”gammeldomen” har också satt sina käppar i hjulet för att vi till fullo skall få 
njuta av våra resterande liv på önskat sätt. 

75 VÅRT HUS OCH LIV PÅ TYNNINGÖ 
Vi hade mycket kul på Tynningö och umgicks mycket med Vivekas syster och svåger, Kitty o. 
Roland, som hade jämngamla barn med våra. Där lärde jag mig äta strömming och fiska, 
nöden och penning-knappheten hade ingen lag. Vi var verkligen unga och fattiga men helt 
besatta av att inte låna pengar av någon förälder. Aldrig. På tomten byggde vi oss ett litet hus 
på ca 15 m2. Allt utan bekvämligheter, utom gasolkök och en tälgstenskamin. Tvätta oss fick 
vi göra i sjön eller i regnvatten från vattentunnan vid stugknuten. Dricksvatten hämtades 
några hundra meter bort i skogen på en allmänning där det fanns allmän vattenpump. Vi 
kånkade varje gång två stora tunga kopparflaskor med hjälp av ett ok. Alltid i slagsmål med 
massor av myggor. Vattnet och stranden vid bryggan i Saltsjön var inte så bra. Vi gick därför 
ibland och badade i insjön Maren på ön, där vi också fångade kräftor i Augusti. Vivekas mor 
Jakoba hade dock hört att kräftor gick upp mot land på kvällen, varför hon ensam försökte 
fånga dem ”på torra land”, medan vi andra höll oss till sjöns vatten och grundare delar av 
stränderna där vi plockade kräftorna för hand, vilket dock inte var tillåtet.  

Vattnet i insjön Maren var mjukt som regnvatten och klart mycket bättre än det i Saltsjön som 
Arne Karléns fastighet hade sjötomt mot. På vägen till insjön kunde vi ibland passera en 
sommarbutik samt en lång vik som gick nästan in till insjön. Över en lång gångbro som också 
ledde till Norra Tynningös ångbåtsbrygga. Vid Maren fanns också en liten härlig badplats.  

Vid svärfar Arnes tomt, mittemot nordvästra udden på Ramsö, gick gränsen för var strömming 
och annan fisk ansågs tjänlig att äta. Fisk i näten från väster var inte bra men den från öster 
var ätlig enligt ”experterna”. Vi fiskade dock alla fiskar som ätas kunde, speciellt strömming i 
stora mängder som räckte för oss flera dagar i påföljande vecka. Strömming var ju faktiskt 
gratis, och gott, kom jag underfund med. Räddade vår ekonomi många gånger. 

Umgänget med bekanta och grannar på Tynningö var helt styrt av Vivekas föräldrar och nog 
extremt präglat av mycket och god mat och massor av destillerade drycker. Dock ej så mycket  
för Viveka och mig. Viveka drack inget starkare än Loranga och jag nästan inget starkt alls.  

Jag skadade mig vid ett tillfälle i korpfotboll och knäckte ett par revben. Stackars Viveka fick 
då (i och ur båten) kånka mat, barnvagnar, dricka och kläder i Vaxholm, och på Tynningö, 
uppför världens värsta trappor från bryggan upp till huset. Utsikten var det inget fel på, mot 
Ramsö och Rindö, men oftast fanns inte ens sommaraffär på ön och allt måste därför köpas i 
Vaxholm och allt måste transporteras med en liten båt som rymde ca 5-6 personer. Vi slet nog 
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mycket uppför de våldsamt branta berget och trapporna från sjön. Eftersom vi inte hade el, 
och alltså inga kylskåp, byggde vi ”jordkällare” under vårt verandagolv. Vårt sommarhus 
byggde vi själva av rivningsdelar från någon sorts stuga som vinschades uppför berget med 
hjälp av en liten handvevad kran. Allt i vårt hus (på 15 m2) bestod av ett enda rum med 2 
stora och 2 små våningssängar, och över dessa ett litet sovloft med gamla runda 
fartygsventiler i mässing till fönster (som jag köpte på Finnboda varv). Sovloftet kunde nås 
med hjälp av en fiffig uppfällbar stege jag byggt. Dessutom fanns en tälgstenskamin, bord och 
stolar, samt ett gasolkök. Samtidigt med oss byggde Kitty och Roland en bostad i anslutning 
till en vedbod. Vivekas äldsta syster Jakoba hade redan före oss ett hus, längst inne på tomten, 
men var nästan aldrig där.  

Tomten var så brant mot sjön att vi inte vågade låta de små springa fritt utan ständig uppsyn, 
de hade slagit ihjäl sig om de ramlat ned, så när vi sedermera fick våra två första barn blev vi 
tvungna att stänga in dessa (oftast tillsammans med Holmströmkusinerna) i en ”kreaturs-
hage” med 80 cm högt stängsel av hönsnät. Barnen matades ibland med smultron och blåbär 
och hade sin gunga och sandlåda med leksaker i hagen, så kul hade de. Under uppsikt kunde 
barnen dock springa på bergsryggen mellan husen. 

Svärfar Arne hade först två st träbåtar, en ca 9 m stor, och en liten ca 5,5 m dito. Bägge var 
klinkbyggda med inombordsmotorer och sällsynt vackra. Dessutom var han mycket tidig att 
köpa nyheten, plastbåt, med en 25 hk Scott AtWater, utombordsmotor. Plastbåten var 
tillverkad av Rubberfilm i Åmål som också visade sig tidigt tillverka även kondomer och 
regnkläder. (Reklamslogan ”Det får regna så mycket som det vill, och gärna lite, lite till, för vi 
har inga komplex, för vi bär en Rubber, Rubbertex”). När vi skulle ut till Tynningö från 
Vaxholm använde vi dock mest den lilla eksnäckan som var ca 5,5m, och trångt var det med 
barn, vuxna, barnvagn, väskor och bagar, dricka, mat och allt annat. Och Trot´t eller ej men 
några flytvästar hade vi vuxna aldrig, trots fullastad båt och möten med bl.a. ångbåtar och 
racerbåtar. Av dessa var det ofta racerbåtarna som hade knopsträcka utanför vår strand mellan 
Tynningö och Ramsö. Tävlingsbåtarna ägdes av tävlingsklanerna Frodé och sönerna 
Petterberg. Det var alltid ett ständigt problem att parkera bilarna i Vaxholm. På färden från 
Vaxholm passerade vi den gamla försvarsanläggningen Vaxholms Fästning, och nära 
Badholmen, som ofta nu mera visas med kändisar på TV. Byggnaderna på den senare var 
ursprungligen kolförråd för Vaxholmsbolagets och andra rederiers ångbåtar. Vid något tillfälle 
var vi där på dans. 

På Tynningö hade svärföräldrarna mycket umgänge med diverse grannar, och vi umgicks 
ibland med barndomskamrater till Viveka. Eftersom vi alla hade så trångt i våra små hus 
skedde kvällsmåltiderna oftast i husvinkeln vid Arnes och Jakobas lilla hus. Där fanns en stor 
öppen spis för grillning av mat och ett långt marmorbord med långbänkar där alla/många 
rymdes. Regnade det spände vi upp en presenning över härligheten för ute skulle vi äta. 
Faktiskt var vi relativt förskonade från regn och kunde på håll beskåda regnmolnen västerut 
mot Vaxholm och fastlandet, utan att själva drabbas. Vi fiskade som sagt mycket och åkte 
mycket i båtarna bl.a. runt Rindö, Ramsö och genom Stegsundet och Oxdjupet. Vid ett tillfälle 
åkte vi ut till Sandhamn med den stora ek-kuttern men ganska snart såldes denna fina båt 
eftersom den mest bryggseglades. När vi en dag fick nästan 50 kg strömming hade vi kämpigt 
med rensning av skötarna. Vi rökte ganska ofta fisk. Vid byggnation måste allt köpas på 
Vaxholms Brädgård och fraktas till Tynningö med båten. 
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Fastigheten på Tynningö ägdes av Arne och Jakoba men 1964 fick Arne en allvarlig stroke 
och kunde inte längre kunde sköta något själv. Han tappade då lusten för fritidsstället och 
kände sig kanske hjälplös och instängd på ön. Vi försökte dock allt vi kunde för att hjälpa 
svärföräldrarna att kunna ha stället kvar, men det gick inte. Transporterna ut var ju hopplösa 
med 4 vuxna, 3 barn, mat, dryck och allt annat, och konststycke. I den vevan byggde vi också 
vår Märstavilla. 

På den tiden fanns ingen väg på Tynningös nordöstra sida, båten var ett måste. Idag finns det 
en ny väg utanför tomterna i öns längdriktning, och via Norra Lagnö utanför Gustavsberg, kan 
man med bilfärja åka ut till fritidshusen. Vi har åkt förbi vårt ställe en gång men allt var bort-
sprängt, hus rivna och ersatta med andra, förändrat så att vi inte kunde känna igen oss. 

76 VI FLYTTAR TILL MÄRSTA 
Första anhalten i Märsta blev för vår del Tingvallavägen 14F. Området var då helt nytt och 
husen inte helt färdiga. Vi flyttade i 3 rum och kök med separat matrum. Som nämnts tidigare 
fick vi genom DuPont erbjudande om lägenhet i Märsta. Kommunen sökte industrier med ljus 
och lykta samtidigt som Arlanda Flygplats var i byggande. Byggnationen av bostadshus var 
kraftig för en liten kommun som Märsta. De flesta bostäder prioriterades för folk med 
anknytning till flyget, Halmsjön/Arlanda eller DuPont. Vi fick förhandsvälja lägenhet, och 
hamnade på Tingvallavägen 14F nb där vi hyrde en 3:a på 75 m2. Med 3 rum och separat 
matrum. Området kallades då först Valsta men senare Tingvallaområdet. 

77 DUPONTS NYA FABRIK I MÄRSTA 
I början av 1960-talet köpte världsföretaget DuPont generalagenten Dulac. Från att ha varit 
till stora delar ett agenturföretag blev vi i Dulac, inkorporerade i ett världsföretag med stor 
rapporteringsskyldighet, som upptog minst 1/3 av arbetstiden för alla i chefsställning. 
Dessutom överöstes vi av säkerhetsarbete som ibland nästan var förlamande. Koncernen hade 
då omkring 200.000 anställda. Du Pont bestämde sig för att bygga världens modernaste 
färgfabrik i Märsta industriområde, vilket för mig betydde ett stort engagemang i planering 
och byggprocess. Jag var mycket engagerad i hela bygget, alltifrån 1:a spadtaget till 
invigningen i maj 1963 och jobbade sedan därefter i fabriksbyggnaden till 1977 då 
verksamheten såldes till AB Vilhelm Becker. Som reklamansvarig i informationsfrågor kom 
kontakter med tidningar, kommun o.a. en massa ärenden att delvis hamna på mig. Betydande 
politiker och branschfolk m.fl. inbjöds till 1:a spadtaget, belysta skyltar sattes upp vid gamla 
Uppsalavägen skog röjdes, nya vägar byggdes. Med hjälp av PR-experter, från DuPonts 
europeiska huvudkontor i Geneve, startades ett stort arbete för att trycka en påkostad broschyr 
inför den senare, planerade, invigningen som skulle ske i Maj 1963, och jag hade kontakter 
med tryckerier. I god tid planerades inbjudningar. Flera gånger i veckan var jag på 
byggplatsen, alltifrån 1:a spadtaget 1962 till den högtidliga invigningen i närvaro av Prins 
Bertil, Landshövdingen och diverse industripampar. 

Några veckor före invigningen skulle en trevlig muralmålning utföras av en elevklass på 
Konstfackskolan. Klassen hade vunnit en pristävling och jag skulle se till att jobbet gjordes. 
Tror att jag då fick min första magkatarr och gråa hår i kontakterna med konstnärsmänniskor/
elever och lärare. Eleverna var minst sagt speciella, som konstnärer brukar. En del kunde inte 
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jobba på morgnarna och en del andra inte på kvällarna. En del vissa dagar och andra på helger 
o.d. Lärarna hade inget grepp över det hela och jag fick nästan jaga ”sällskapet” med 
blåslampa för att få uppdraget klart till invigningen. Det var också försvårande att det 
saknades kommunala transporter från Märsta Järnvägsstation till Märsta Industriområde. 
Samtidigt skulle jag med stöd från DuPont:s PR-avdelnings, Dimitri Andriadis, låta 
dokumentera alla etapper av fabriksbygget. Från det högtidliga första spadtaget steg för steg 
till färdig fabrik. Vi lejde då in de bästa fotografer som fanns att uppbringa i Stockholm, Tio-
Fotografer. Mest hade jag då kontakt med Rune Hassner, och han och jag tog bilder hos flera 
prominenta kunder och kundobjekt i landet. Allt skulle leda till en påkostad 4-färgs-broschyr 
som skulle spridas till kunder och potentiella kundobjekt under de närmaste åren. 
Muralmålningen blev klar i tid och allt annat med.  

På amerikansk vis skulle fabriken kunna vara självförsörjande på vatten för brandsläckning, 
varför brunnar borrades och ett högt vattentorn byggdes med vidhängande djupborrad brunn. 
Tekniska Högskolan gjorde hållfasthetsberäkningarna men fabriksbyggets platschef, 
Bengtsberg, svor på att konstruktionen inte skulle hålla och tornet falla!!! Själv blev jag som 
reklamansvarig beordrad att se till att tornet skulle förses med företagssymbolen mot norr, 
söder och uppåt även för flygplanen som startade och landade på Arlanda. Symbolerna skulle 
även belysas så att de kunde ses från den nya avfarten från den planerade motorvägen från 
Stockholm. I samband med uppdraget var jag tvungen att, utanpå och genom tornet, klättra de 
37 metrarna för att först beordra och sedan godkänna de 3 st DuPont-ovaler, 1st 17m och 2 st 
10m långa, som skulle målas på toppen och 2 sidor. Höjdrädd fick man inte vara, men 
knäsvag och darrig när jag reste mig på toppen av det konvexa tornet. 

Hela projektet var nog litet av en Du Pont´sk önskedröm. Man trodde, som världens största 
kemikoncern och gigant inom framför allt billacker, att man lätt skulle ta över en stor del av 
den svenska marknaden men underskattade sina europeiska konkurrenter och att det faktiskt 
fanns en viss lokalpatriotism till förmån för svenska konkurrenter. Så t.ex. räknade företaget 
med att bli huvudleverantör till både Volvo och Saab men blev utmanövrerade av skickliga 
affärsmän, framför allt hos Beckers, som t.o.m. tycktes ”muta” sig till stora 
leverantörskontrakt. Trots att kvalitén på deras produkter var undermålig. 

78 DUPONTS PRODUKTER 

Du Pont var världens största kemikoncern med en bred flora av uppfinningar och unika 
produktutvecklingar. Produkter som man skapat var t.ex. Nylon, Dacron, Orlon, Spandexfiber 
och Goretex på fibersidan och Aideprene, Hypalon, Neopren bland konstgummiprodukter, 
Cutex nagellack och USA:s största leverantör av billacker till General Motors, världens då 
största biltillverkare 

Och massor av kemiska produkter för olika ändamål. På färgsidan även andra produkter som 
skulle vara ”a piece of cake” att finna avsättning för. Duktiga konkurrenter, interna intriger, 
streberpersoner och höga overheadpayments till moderbolaget i USA gjorde dock företaget 
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hopplöst. Hur mycket vinst man än kunde visa så försvann den utomlands på något vis. Att 
påverka sin verksamhet på normalt svenskt sätt var också omöjligt. Varje kritik och förslag till 
förändringar bemöttes med ”Det finns 3 sätt att leda företaget på – The Right Way, The Wrong 
Way and The DuPont Way”, take it or leave it! Nya amerikachefer kom och gick och 
”flaggan” kunde blåsa åt vilket som hels håll beroende på vilken chef som rådde för tillfället 

Jag var då reklamchef för DuPont Nordiska och produktansvarig för företagets konsument-
produkter. I det ingick att marknadsföra Husfärg, Listfärg, Lasyrfärg, Golvfärg och Sprayfärg, 
Båtlacker och Bilvårdsprodukter.För de första fyra var vi först och kvalitetsmässigt ledande i 
Sverige men prismässigt dyrast och baktalades av konkurrerande väletablerade företag som 
t.ex Beckers, Alcro och Nordsjö. Men när det gällde sprayfärg var vi något av pionjärer och 
”världsmästare” i försäljning per capita. Vi kontrollerade då helt sprayfärgs-marknaden i 
Sverige och i stora delar av Europa. Inte ens huvudkontoret i USA kunde förstå att vi kunde få 
avsättning för sådana kvantiteter på en så liten marknad. Jag tror att vi gick från ca 70.000 till 
ca 700.000 burkar per år under min ledning.  

79 MÄRSTA KOMMUN 
Vid de löpande kontakterna med kommunpamparna erhöll vi broschyrer som skulle visa den 
planerade utvecklingen av Märsta Kommun. Vi fick då vackra löften om att Märsta, orten på 
fyra kullar, genom god långsiktig planering, skulle vara helt befriat från störande flygbuller. 
Det löftet höll dock inte så länge eftersom flygplatsen under kommande år byggdes ut i oanad 
omfattning och ledde till Sigtuna- och omgivande kommuners bullerproblem.  Bl.a. belades 
Rosersberg med stora byggrestriktioner. Någon kommunal service av betydelse fanns inte, 
kommunikationer fattades och servicen i samhället var begränsad till ett par matvaruaffärer, 
kommunalhus vid stationen, Centralskolan och en liten idrottsplats. Alla gamla byggnader och 
gårdar, man idag gärna sett vara kvar, fick förfalla och ofta rivas p.g.a. bristande underhåll. 
Något shoppingcenter fanns inte utan det uppfördes senare ett barackcentrum byggt av 
begagnade butiksmoduler från ett centrum i Södertälje. Företag av någon betydelse som sedan  
tidigare fanns i Märsta var Sörlings, som tillverkade tippar till lastbilar och höll till mitt emot 
nuvarande Preemmack på Stationsgatan (som då hade en något annan sträckning), Beckers 
Industrifärg (f.d. Arvid Lindgern) mitt emot järnvägsstationen, Matsilverfabriken (f.d. 
kexfabrik) = nuvarande kommunalhuset vid Södergatan samt Centralskolan. I Sigtuna fanns  
Tufvassons Transformatorfabrik. That was it! Allt i övrigt var äldre bondgårdar och hus som 
steg för steg fick ge plats åt nyare bebyggelse. Inte ens Arlanda fanns, utan byggdes under 
namnet Halmsjön som var en tidigare planerad landningsbana av undermåligt slag. 

80 VI BYGGER VÅR VILLA PÅ BARRVÄGEN 
Efter att par år fick vi också erbjudande från kommunen och chansen att på förtur välja, och 
köpa villatomt till förmånliga villkor. Vi förhandsbokade 3 st olika villatomter på det som då 
kallades Ekillaområdet, och som skulle bebyggas enligt en ny stadsplan. Ganska snart 
försvann 2 av dessa tomter utan att vi ens blev informerade. Vi hade dock också bokat in en 
tomt på den nya del av Barrvägen som snart skulle bebyggas, nämligen Barrvägen 15 (och 
som senare skulle köpas och bebyggas av Ringstedts). Vi visste då inte hur vägen skulle se ut 
och inget om nivåer. Med hjälp av Roland Holmström gjorde vi nivåavvägningar och fann att 
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det ända som kunde passa på tomten var ett suterränghus som vi absolut inte ville ha. Jag 
gjorde då ett besök hos en av kommunpamparna och lyckades få byta den tomten mot den 
som skulle bli nr 28, men som p.g.a. markbyten mellan Svenska Trähus och kommunen, inte 
skulle vara avstyckad förrän ett år senare. Med den vansinniga inflation som då rådde kom 
byggpriserna att stiga ca 30-50.000:- bara på detta år. Men det var det värt.  

Vi grovritade ett hus men fick hjälp av min barndomsvän Tage Blomqvist att göra ett förslag. 
Problemet var dock att byggplanen för området krävde att alla husen skulle ha gaveln mot 
gatan. Detta tyckte vi själva inte var lämpligt och jag ”trixade” med Stadsarkitekt Nyström så 
att han inte riktigt kom ihåg vad vi hade diskuterat vid ett 1:a sammanträde och fick honom 
att tro att han själv vid 2:a tillfället föreslagit, och vi kommit överens om, att vända fasaden 
mot gatan. Detta hjälpte sedan familjerna Walther och Gustavsson (senare Simlund) att få 
göra likadant. Vi tog nu in offerter från en husfabrikant, Rosersbergs Byggnads AB och 
Carlsson & Eriksson AB. Vi fastnade för det senare företaget och med Mannerfelts 
Ingenjörsbyrå som konstruktions-ansvarig och bygglovsritningar. Offerten byggde på klart 
hus på nedervåningen, grundplatta för garage och förberett för senare inredning av 
övervåning. 

Allt vi kunde göra själva skulle räknas av från priset på 144.000:- kr eftersom vi var fattiga 
som ”kyrkråttor” och riskerade att få flytta tillbaka till 3 rum och kök igen i hyreshus. Vi tog 
lån över våra tillgångar och hoppades på att marknadens inflation på 10-14%, och därmed 
höjd lön skulle rädda oss. Vi slet, under flera år, nästan livet ur oss. För mig först på  jobbet, 
sedan varenda kväll och var eviga helg. Viveka som var hemmafru fick slita hårt i röran med 
3 barn yngre än 5 år. Som extra ”påbröd” fick vi bestå med den hjälp mormor och morfar, 
Tynningö och i viss mån även farmor och farfar behövde. Förstår nog än idag inte hur vi 
orkade. 

Arbetsdagarna var från tidig morgon till sena kvällen och samtliga helger i flera år. Vi byggde 
själva garaget, övervåningen och färdigställde källaren.  Viveka slet tungt med egna händer, 
men även med viss hjälp av mig, med trädgård barnpassning och allt annat. Det var helt 
uteslutet att leja in folk och maskiner, vi hade helt enkelt inte råd. Det enda vi med 
bestämdhet vet än idag, är att huset såvitt vi vet, är ordentligt byggt, och långt bättre än 
dagens byggnormer och med bättre kvalitet på byggmaterial. Stabiliteten ansågs vara 
”skyddsrumsmässig".  

Barrvägen var en ny väg och hade blott 4 hus i början på sin nya del. Och vi låg allra sist på 
vägen, men den var inte på långa vägar färdig när vi byggt färdigt vårt hus. Mitt på nuvarande 
ängen/lekplatsen låg kommunens första branddamm som våra barn fångade salamandrar och 
grodor i. Övriga villor kom till successivt i takt med lösen och byten av mark mellan Kvalsta 
gård och Arenberga gård. Vi hade i varje fall lyckats komma över områdets bästa tomt. 

81 GRANNLIV PÅ BARRVÄGEN 
Som nämnts var vi först att bygga vårt hus, längst bort på Barrvägen, nr 28, i Märsta. Vi var 
också först med att skapa en fungerande trädgård. Tidigt skapades också vartefter ett stort och 
trevligt umgänge med grannarna i gatan övre ände. Dessa var då nr 27-31 Ahlström, 
Flemström, Staaf och Kårbro. På 24-28 Gustavsson, Walther och vi själva. Efter några år 
ändrades sammansättningen till Flemström, Staaf och Rydin. Respektive Simlund, Walther 
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och vi. På Valborgsmässoaftnar och midsommar umgicks nästan alla på gatan och vi hade då 
startat elden på ängen och midsommarstången. Traditionen lever kvar även om vi själva 
delvis har hoppat av på midsommar p.g.a. köpet av vårt sommarställe på Fogdö.  

  

82 DU PONT - BECKERS 
Vi producerade olika typer av färger från 1962 till 1976 när, som med ett knivhugg i ryggen, 
fabriken över en natt såldes till Becker Industrifärg i Märsta. Detta företag var goda affärsmän 
och köpte i princip hela fabriken gratis, inklusive en hel styrka av utbildad arbetskraft. Ingen 
av oss chefer förstod det hela. Varför och hur det gick till. DuPont hade räknat med att bli 
huvudleverantör till Volvo och Saab men av olika anledningar lyckades inte detta. 

När nu fabriken såldes till Beckers, och samarbetet med DuPonts belgiska systerbolag innebar 
att vi skulle styras från dem, blev hela verksamheten och motivationen för mig och vissa 
andra chefer omöjlig. Försäljningsavdelningen och kvarvarande administration flyttade då till 
tillfälliga lokaler, ett par hundra meter bort på Industrigatan i Märsta, och senare till den s.k. 
”Ulbrichtmuren" på Tingvallavägen. Fabriken hade dittills, av nostalgiskäl, haft en stor plats i 
mitt hjärta och jag svor då på att aldrig sätta min fot i den igen, och det har jag heller aldrig 
gjort! 

Företagets produkter, kundbas och marknad var så olika de förhållanden som gällde i Belgien, 
Holland och Tyskland att det skulle visa sig svårt att driva produktutveckling och 
marknadsföring som passade alla, framför allt inte oss i Sverige. Och för min egen del  tvangs 
jag att samarbeta med streberinriktade belgiska chefer med en helt annan företagskultur, vilket  
gjorde tillvaron odräglig. Vår marknad, den del som jag ansvarade för, var mer 
gördetsjälvinriktad. Jag protesterade och fick två eller tre av mina nya chefer omplacerade 
men med oförändrat resultat. Jag sade då upp mig med löfte om att i viss mån under en tid 
biträda en ställföreträdare, få avgångslön i 1 år och överta tjänstebilen. Detta efter 19 års 
"giftermål" med företaget. 

En helt oförståelig nyhet presenterades på världsmarknaden under 2013 i.o.m. att DuPont 
sålde hela sin världsomfattande färgmarknad till största konkurrenten Sherwin-Williams i 
USA. I köpet ingick då nyförvärv som DuPont gjort, stegvis under många år, för att till stor 
del kontrollera billackmarknaden i Europa. Man hade under flera år, sedan jag slutade, köpt 
upp nästan alla tyska konkurrenter, som Glassurit, Spies Hecker, Lesonal och något ytterligare 
europeiskt bolag. Dessutom Becker Pulverlack i Västervik. På målerifärgsidan köpte SW även 
in viss Alcro-Beckers färgprodukt-produktion. Färg var, näst sprängämnen, den 1:a 
produktgrupp DuPont startade med, ända från Amerikanska Inbördeskriget och fram till 
bilindustrins födelse. Mig förstå nothing! 

83 KÖP AV METALLFABRIKEN CEKA AB:S KONKURSBO 
Vivekas far hade, som tidigare nämnts, startat Metallfabriken Ceka tillsammans med en 
kollega Cederberg på 40-talet. Bägge var då tidigare delägare till Samefa. Det nya företaget 
inhystes i en fantastisk gammal träbyggnad av alphustyp, på Solbergsvägen 55 i Mariehäll. 
Tillverkningen var till stora delar lysrörsarmaturer, som var en nyhet då. År 1961 började 
företaget bygga nya fabrikslokaler i Kungsängen. Jag och Vivekas svåger skulle då ta över 



 79

verksamheten men svågern skulle först börja arbeta där och sedan, ett eller två senare, jag. 
Ganska snart blev vi Persona Non Grata hos svågern med familj, som såg företaget som sitt. 
Senare under mitten av 70-talet uppdagades vissa oegentligheter och jag invaldes, av svärmor 
Jakoba, som styrelseordförande för att komma till rätta med problemet. Svågern hotade då att 
säga upp sig och starta egen produktion om han inte fick ta över företaget ”gratis”. Det fick 
han inte utan han slutade, och en konsult sattes in panikartat. Resultatet: ”skall vi trassla till 
det själva eller anlita konsult”? Konsulten var proffs men allt gick åt h….e, och företaget i 
konkurs. Viveka och jag ombads då av personalen att köpa konkursboet och detta utbjöds till 
försäljning av en Advokat Alm. Svågern, och ett utomstående företag, bjöd liksom vi på 
konkursboet men vi bjöd mest.  

Viveka och jag satsade då allt på köpet av Metallfabriken Ceka. För oss började ett helt nytt 
liv och arbetsbördor långt över det mänskliga. För Viveka att komma ut i förvärvslivet, för oss 
båda arbeta i en helt ny bransch, ett KK-företag i en lågkonjunktur, dåligt utbildad och betald 
personal, utan stöd från någon av de nyckelpersoner från det gamla företaget vi tagit över. De 
skulle snarare testa oss och sätta oss på plats, samtidigt som de till stor del ville sköta alla sina 
arbetsuppgifter på exakt samma sätt som tidigare inte hade fungerat. De satte oss gladeligen i 
klistret och överlät till oss att klara oss bäst vi kunde. 

Upplandsbanken, som dittills hade varit långivare till Metallfabriken Ceka, sade NEJ men vi 
fick genom rekommendation från bekanta i Märsta att kontakta PK-Banken, som var 
nystartade där. Personalen gav oss inte heller så värst mycket stöd. 15 personer var beroende 
av oss. Alla gamla kunder skulle besökas och påverkas att satsa på nya Ceka igen, och delvis 
nya marknader måste sökas. Vi hade tur att marknadsklimatet i viss mån vände och samtidigt 
att den nya elektronikbranschen tog sina första steg. Det såg vi före många andra företagare 
och lyckades knyta många nya företag till oss som kunder. Bland dessa de nya dator- och 
säkerhetsbranscherna.  

Ett problem var att maskinparken var totalt föråldrad och vi måste investera i något för oss 
helt okänt. Vi gjorde de satsningar vi hade råd med, utan att låna pengar, och har sedan dess 
förlitat oss på eget kapital vid alla investeringar. Kvalificerad personal måste anställas, 
gammal utbildas och lokaler rustas upp och byggas ut. Våra söner blev efterhand mer och mer 
involverade. 

Jobbet var snart sagt orimligt för oss alla under ett par år och hade det inte gått hem hade vi 
stått helt på bar backe. Vi jobbade 10-12 timmar om dagen 7 dagar i veckan och var så trötta 
att vi knappt orkade äta på kvällarna. Vet inte om vi någonsin senare i livet ätit lika många 
gatukökshamburgare på kvällarna som då.  

Vi valde senare att skänka hela produktionsbolaget Ceka Metall till Mats, Lars och en anställd 
”trotjänare” Mats Ingverud. Peter fick också erbjudande att bli delägare men valde att själv 
starta verksamhet under namnet Historiska Handels Huset. Han kompenserades ekonomiskt, 
efter bästa förmåga, som stöd för detta. Själva behöll Viveka och jag ”fastighetsbolaget” Ceka 
AB som än idag äger fastighet, maskiner och annan fast egendom. 

84 MAMMA OCH PAPPA I SIGTUNA - SJUKDOMAR 

P.g.a. DuPonts fabriksbygge i Märsta, och dagliga resor dit, beslutade mina föräldrar att köpa 
hus i Sigtuna och sälja Kiviksväg-huset. Där blev de snabbt etablerade i ”sigtunamaffian” som 
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fanns i stadens äldre delar. Pappa Tore blev medlem i Lions och den nystartade Sigtuna 
Golfklubb. Mamma umgicks med vissa fruar och sysslade bl.a. med porslinsmålning. Steg för 
steg blev hon dock under åren mer och mer senil, vilket vi inte märkte till fullo förrän ganska 
sent. Mamma Gerda blev mer och mer isolerad och pappa som inte var van vid 
hushållssysslor hade säkert stora problem. Problemen återspeglades vid de årliga besöken från 
USA-familjen Berg.  

Efter ett besök hos läkare 1982 remitterades hon till Löwenströmska Sjh. p.g.a. hjärtbesvär 
och hon kom aldrig ut därifrån levande, utan avled den 26 oktober. Under sjukdomsperioden 
var Viveka och jag och hälsade på henne där varje dag efter jobbet på vårt nya Ceka. 
Personalen på sjukhuset var inte så trakterad, eftersom vi ställde frågor om den dåliga vården, 
så att överläkaren ställde upp speciellt för oss och försökte förklara” missvården”. Mamma 
avled efter ett par veckor och Maud kom då hem till Sverige i samband med begravningen 
som hölls i Norra Krematoriet på Norra Kyrkogården (Mariakyrkan i Sigtuna). Efter 
begravningen övertygade min syster pappa om att följa med henne till USA. Sista kvällen åt 
de middag hos oss och pappa kände sig inte bra utan kräktes några gånger. Förmodligen var 
anspänningen för stor efter begravningen. De reste emellertid påföljande dag och redan vid 
ankomsten till USA fick pappa en hjärtinfarkt och fick en pacemaker inopererad. Vid 
sjukhusvistelsen följde sedan ett par hjärninfarkter och han blev liggande där i 10-12 veckor. 
Kostnaderna på amerikanskt sjukhus blev höga och försäkringsbolaget insisterade på att 
skicka hem pappa på bår, med assistans av läkare och Maud som passagerare till Arlanda. Vi 
mötte vid flygplanet och ambulans flyttade honom till Löwenströmska Sjh. där han förlamad 
avled i början av 1983. 

Under hela denna tid skötte Viveka och jag vårt företag Ceka Metall, hus, hem, barn och 
ekonomi och ordnade med begravningsbestyren i två omgångar. Därefter följde 
husförsäljning, bodelning och allt som där hör till. Det hela förlöpte inte lyckligt och ledde till 
splittring i släkten. Jag var mycket, mycket ledsen och besviken.  

85 HISTORIEN OM KANARIEÖARNA 
Som några av de första charterturisterna i Sverige reste svärföräldrarna Jakoba och Arne till 
Gran Canaria och skaffade sig, efter diverse missöden, en lägenhet i staden Las Palmas som 
var den första turistorten på ögruppen. De placerade först pengar i ett projekt i Playa Mogan 
men blev grundlurade och sökte sedan, och fann så småningom, en lägenhet i ett nybyggt 
höghus på en höjd i utkanterna av staden Las Palmas. Först en lägenhet på 17:e våningen som 
sedan byttes till en bättre på 16:e. Där bodde de periodvis under flera år och, sedan Arne fick 
en allvarlig stroke, varje vinter från 1:a November till 31:a April. De tog t.o.m. ner sin lyxiga 
Rover-bil dit, som bekanta fick skjutsa runt dem i. 
Tyvärr blev importen felaktigt gjord, och bilen kunde inte inregistreras där utan kördes med 
gamla svenska nummerplåtar och turistförsäkring. Arne klarade sig förvånansvärt bra med 
sina handikapp genom att teckna med händerna, och med tanke på att han i varje fall inte 
kunde spanska och folk där inte heller svenska. 
När vår familj, som inte hade haft råd eller kunnat, efter många år samlat så mycket pengar att 
vi kunde flyga ner till dem under en jul/nyårsvecka var lyckan fullständig när vi överraskade 
dem. Vi fick då ”nöjet” att själva guida oss allihop i Rovern, runt hela Gran Canaria, som då 



 81

inte på något sätt såg ut som idag. Vägarna var dåliga, vissa människor bodde i grottor och vi 
fick se områden som många andra turister inte sett än idag. 
Arne dog senare och Jakoba behöll lägenheten själv och fortsatte resandet dit vintertid. När 
hon senare blev tämligen senil, och riskerade att bli frånlurad lägenheten av en ”välvillig” 
bekant som hade bosatt sig i den, tvingades vi sälja lägenheten (som sedan flera år varit 
skriven på döttrarna Jakoba, Kitty och Viveka).  
Vi fick ombesörja en speciell ekonomisk cirkus som tog år att genomföra. När allt var klart, 
med stor hjälp av en svensk/spansk advokat i Playa Ingles, var Viveka och jag tvungna att 
resa dit och ta hand om alla affärer med köpare, banker, lösöre o.d. och ta hem det som skulle 
sparas. Vi fick inte något tack från inblandade släktingar, trots att vi lyckades få hem 
köpeskillingen helt skattefri för alla berörda. Till Kanarieöarna längtar vi faktiskt inte tillbaka. 

86 SLÄKTEN KARLÉN 
En liten beskrivning kan vara på plats som bidrog till försäljningen i Las Palmas. Vivekas 
äldsta syster Jakoba gifte sig ung med en Jan Olof Strandberg, som var anställd på gamla 
Ceka. Där lyckades han lura sin svärfar, leverantörer och kunder så till den grad att Ceka 
nästan ”gick i putten”. 
Med nämnda man hade hon en dottern Anette. Sedan gifte hon sig med en ”skummis” och 
sedan med Leif Enström, med vilken hon fick barnen Annelie och Christer. Efter det 
äktenskapet kom nästa med Harry Mörk, med vilken hon fick dottern Lena. Jakoba hade 
många problem, var sjuk och dog senare. Vid Lägenhetsförsäljningen i Las Palmas skulle 
alltså Jakoba ha 1/3-del, men eftersom hon gått bort skulle hennes barn ha ¼-del var av 
hennes 1/3-del av försäljningssumman. Detta betydde massor med skrivelser intyg och 
annat till spanska myndigheter för att ändra lagfarter. Syster nr 2 hette Kitty och var gift med 
Roland Holmström, som under Arnes sjukdomsperiod var chef för gamla Ceka, och från 
vilken han gjorde vissa egendomliga penningaffärer, som kan ha bidragit till Cekas konkurs. 
De två hade barnen Lotta, Olle och Stina. Eftersom Kitty hade gått bort före sin mor Jakoba 
skulle hennes 1/3-del av arvet delas med 3 och gå till dessa barn. Allt blev komplicerat 
eftersom.lagfarterna även här skulle göras om. I bägge dessa 2 fall av spanska myndigheter 
med ineffektiv tempo. För den enda kvarvarande dottern Viveka var det okomplicerat; hon 
fick 1/3 av arvet efter sin mor.  

87 VÅRT HUS I JÄMTLANDSFJÄLLEN 
Vid ett tillfälle, en vacker sommardag, satt vi med Inga Walther och fikade under vår härliga 
hängbjörk på tomten. Göte W ringde då, och rapporterade från Åkersjön i Årefjällen, att ett 
hus nära deras eget var till salu. ”Det måste ni köpa” sa Göte. Jag fotograferar det och skickar 
filmrullen med posten idag. Vi blev nyfikna och erbjöds att ”provbo” huset av ägaren, som 
jobbade på Beckomberga Sjukhus. Så blev det, och vi köpte timmerhuset för 69.000:-, och 
firade sedan i många år  jullov, sportlov och påsk där. Åkersjön var ett av Sveriges 
snösäkraste platser från 1 November till 1 Maj. För att finansiera projektet hyrde vi ut vårt hus 
till olika skidklubbar och utländska skidlandslag, t.ex. Italienska, Östtyska och Ryska. Vi 
upptäckte redan då spår av doping bland elitåkarna från öster, i form av tomma 
injektionssprutor och ampuller.  Deras ledare, läkare och massörer ägnade sig mer åt 
produkter från något ”flaskapotek” och lämnade mängder av tomma spritbuteljer, gömda i 
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snön, efter sig. Alla skidåkare var ständigt bevakade av politruker som såg till att 
idrottsmännen inte rymde eller var i kontakt med olämpliga personer.  
Italienarna däremot var nog dopade med egenlagade maträtter indränkta med olivoljor vilket 
satte sina spår överallt i vårt fina 8-10 sängplatsers timmerhus som vi fick sanera!  
På den tiden fanns inte konstsnö och Åkersjön hade mycket goda maskinspårade spårslingor 
på 5 respektive 10 km i anslutning till stugbyn och hotellet.  En sommar var vi där och 
plockade hjortron på fjällhedarna mellan Ansättenfjället och Stenfjället vid Bakvattnet.  

Vårt intresse för fjällen hade före det väckts när vi hyrde stugor i Funäsdalen, Idre, Klövsjö, 
och Tandådalen i Sälenfjällen. Vid ett ett tillfälle bodde vi tillsammans med en bekant familj i 
Tänndalen, och åkte via Hamrafjällen till Röros i Norge, för sightseeing, och för att fylla på 
flaskapoteket. Tyvärr var det ytterligare 15 mil till Trondheim så vi fick nöja Röros, och fick 
med oss socker, margarin och ost som var billiga i Norge då. 

Vid ett annat tillfälle hyrde vi, tillsammans med våra vänner Staaf, en gammal fäbod i 
Särnaheden, nära Idre fjällanläggning, och kämpade med 36 graders kyla, nästan både ute och 
inne, frusna bilbatterier, svårstartade bilar, vatten ur en bäck, utedass med frigolitsitsar för att 
inte frysa fast och annat roligt. Ingen el heller faktiskt. Men kul hade vi också. 

Vid några tillfällen var vi i Klövsjö och bodde en gång i sekreteriatstugan för skidtävligar, 
mitt i backen, vilket var praktiskt. Vid ett senare tillfälle hyrde vi överdelen på släpliftens 
ändstation och hade så förnämligt att vi skidade rakt ut på och in i liften. Fantastiskt. 

En vecka i mitten på juni reste vi med våra vänner Flemströms, och utan barn, till Hintertux i 
Österrike för glaciäråkning på kornsnö och bland krokus och murmeldjur. En upplevelse med 
högsommar i dalen och vinter på fjälltopparna. Detta om vår alpina karriär. 

88 FRITIDSAKTIVITETER MED BARNEN 
Viveka fick njuta flera somrar av bad med våra barn på Arlandabadet vid Halmsjön. ”Mycket” 
populärt regniga somrar och fast med badbuss. Vi var också och badade bassäng vid 
Kaffetorpet i Upplands Väsby. Plånboken räckte inte till några större utsvävningar. Jag själv 
fick då och då nöjet att skjutsa söner, och deras kompisar, till fotbollsmatcher här och där, 
med bilen fullproppad. På vintrarna hade Märsta IK, sedan Rosersberg IK, RA 73 
(Rosersberg-Arlanda Hockey), Arlanda Hockey och idag Arlanda Wings, internserier på 
idrottsplatsen Ärlingheden. Varje lördag och söndag var inbokad och jag fick uppdraget att 
leda och träna först 1 lag, senare 2 och slutligen 3 lag samtidigt. Mellan helgerna ville det till 
att hitta träningsplaner för lagen på olika isbanor i Märsta. Som avslutning på tränarkarriären 
delade jag ledning och träning av Arlandas Juniorlag, med en trevlig förälder vid namn 
Jemtdahl. Gudarna skall veta att mitt liv har varit ishockeyförpestat. 

89 GOLF - MIN NYA FRITIDSAKTIVITET 
1964 startades en ny golfklubb i Sigtuna kallad Sigtunabygdens Golfklubb. Min pappa Tore, 
som nyss hade pensionerat sig blev, snabbt medlem och kassör i styrelsen och drev parallellt 
med detta golfshop i sigtunavillans gillestuga. Min bror Hans gick då också med i klubben 
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och sedermera jag själv som medlem nr 80. Under en period var jag också ansvarig för 
klubbens marknadsföringsåtgärder. Klubben startade bygget av den nya golfbanan vid 
Venngarns slottsområde, och under ett par år spelade vi på en enklare typ av tillfällig bana. I 
samband med köpet av Ceka valde jag att, under 23 år, vara passiv medlem vilket jag faktiskt 
är än idag eftersom jag spelar på andra banor, mest i Roslagen.  
När golfen var i snabbt ökande hjälpte jag sonen Mats att bli medlem och få förtur i väntekön. 
Antalet golfbanor var inte så stort i Sverige då men jag försökte att spela på så många i 
Stockholmsområdet som möjligt. Jag tror att jag idag är den äldste medlemmen i klubben som 
ännu är någorlunda aktiv. 

 
90 GAMMELDANS, FOLKDANS OCH NYCKELHARPA 
Vid ett tillfälle lockades vi av grannar i Märsta att anmäla oss till en gammeldanskurs. Vi 
visste då inte att det även var fråga om medlemsvärvning till Märsta Folkdansgille. Vi lärde 
oss ganska mycket av vals, polka, schottis, hambo och mazurka. Detta ledde snart till att vi 
anmäldes till ”världsmästerskapen” i hambo – Hälsingehambon. Detta evenemang var 
jättepopulärt då och inte mindre än 1500 danspar tävlade/maratondansade  år efter år på flera 
platser i Hanebo (Hårga), Arbro, Bollnäs och Järvsö  i 4-5 etapper från arla morgonstund till 
senan kväll. Döm om vår förvåning när vi på vårt 7:e år gick till semifinalen på Stenegården i 
Järvsö och lyckades placera oss bland dom ca 75 första paren. Vi lade efter detta ”skidorna” 
på hyllan och slutade, eftersom vi inte kunde skilja år från år. Efter några års dansande och 
uppvisningar, bl.a. skulle vi ha varit med på Nygammalt på TV, hoppade vi av aktiviteterna 
men är fortfarande passiva medlemmar. 
Vid ett tillfälle startades en kurs i nyckelharpsbygge av Kursverksamheten. Dit anmälde jag 
mig och på ett läsår byggde jag en nyckelharpa som än idag kan beskådas i familjen - en av de 
snyggare och mer välljudande enligt spelkunniga. I bygget ingick 2 st stråkar av speciell typ. 

91 JITTERBUGG 
Vi ett annat tillfälle lockades vi av grannar att i Uppsala gå en kurs i buggdans. Inte visste vi 
vad vi gav oss in på, för det var faktiskt inte bugg, det var jitterbugg som var mycket mer 
avancerat och passade ungdomar betydligt bättre. Roligt var det i varje fall och vissa turer 
sitter nog i fortfarande. 

92 FRITIDSHUS IGEN 
Efter försäljningen av vårt fjällhus i Åkersjön siktade vi på att istället köpa något mer 
attraktivt ställe som låg åtminstone 20 mil närmare hemmet. Detta lyckades inte utan skidorna 
blev hyllvärmare. Efter många år fick vi åter blodad tand och ägnade oss åt att istället söka ett 
sommarhus i Stockholm skärgård. Vi ägnade otaliga år och helger att åka på visningar 
alltifrån Stafsnäs i söder till Öregrund i norr. Vi hade siktat på ett ställe dit vi kunde åka med 
bil fram till dörren baserat på de erfarenheter vi tidigare haft med på ö-boendet på Tynningö. 
Standarden (enligt våra krav) var för dålig om priset var det rätta eller för dyrt om den var 
tillräckligt bra. Så höll vi på i ca 5 år, eller tills landet drabbade av en verklig lågkonjunktur 
1989. Då plötsligt fick vi chansen att hitta en sjötomt på Fogdö till ett bra pris. Vi chansade på 
nytt och sitter där än idag med vårt drömställe där vi har satsat allt vi kunnat i arbete och 
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pengar. Följden har blivit att vi på nytt fått umgänge med en massa trevliga grannar och 
ortsbefolkning. På senare år har vi ägnat oss åt att nätfiska och, tro´t om ni vill, så har vi blivit 
leverantörer av 100-tals kg fisk varje år till en av Grisslehamns fiskaffärer. 

93 AUKTIONER 
Genom de dödsbodelningar vi gått igenom har vi med åren fått ett visst intresse för 
antikviteter. Dock utan större kunskaper. När Vivekas föräldrar levde började vi att besöka 
Stockholms Auktionsverk, då i Bonnierhuset på Torsgatan, senare vid Odenplan, Östermalm 
och Gallerian. Var också senare flitiga att besöka Auktionshuset i Sundbyberg, som flyttade 
till Sveaplan och sedan till Sveavägen. Besök har också gjorts på Bukowskis. 

94 DETTA ÄR ALLT - SÅVITT JAG VET! 
Från nu kommer ni själva ihåg det mesta om vårt och era liv, men får gärna fråga om jag kan 
fylla minnesluckor och rätta till fel i det jag skrivit. Tror det mesta är sant men, ”Orsa 
Kompani Lovar Ingenting Bestämt”! Nu sitter vi här på ålderns höst, nästan 75 respektive 80 
år gamla. Vi har inte levt rullan på vårt företags bekostnad och inte unnat oss att resor jorden 
runt och eller fröjdat oss på krogarna. Vi har däremot, sedan många år tillbaka, haft vårt 
drömställe på Fogdö. Där har vi försökt inrätta allt så bra som möjligt, för oss och hela vår 
familj med fantastiska barnbarn och allt, och vi tillbringar nu sedan några år all tid där och 
njuter av djur och natur. 

Sedan några få år tillbaka har vi också skänkt bort Ceka Metall till två av er söner och bidragit 
till ett eget aktiebolag åt den tredje sonen. Vårt hopp är att det skall gå er alla väl och att ni 
skall få dela den glädje vi haft av och med er och era familjer. TACK OCH LYCKA TILL! 

Våren 2014 
Björn Lindberg   

PS. Vore tacksam att få hjälp att redigera hela härligheten eftersom mycket saknar 
kronologisk ordning (Genomfört) och minnen korsar almanackan och blir något rörigt. 
Samtidigt sätter min ”Elektronik- och Datorallergi krokben och allt tenderar att brista ut i 
nödrop och fula ord. DS. Berättelsen som gjorts hittills, och följer, är en smula hoppande och 
absolut inte alltid i kronologisk ordning. Snarare är den i viss mån indelad i ämnesområden 
som korsar varandra tidsmässigt. Många gånger har nya ämnen och händelser kommit upp 
under skrivandets gång. Men det bjuder jag på. 
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