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BOKENS BÖRJAN
Att skriva om sitt eget liv. Jag vet att man inte ska, men jag kan
inte låta bli att berätta. Det är rent fantastiskt hur man lyckas
skapa storslagna berättelser om vad man gjort och varit med
om. Eget skrivna berättelser lämpar sig nog bäst för en mycket
liten krets av människor, sådana som hyser ett särskilt, personligt intresse för just mig – alltså mamma (om hon levt) och några till. Det är bra att man varit barn och en förutsättning för att
bli vuxen. Men barndomsminnen har i sig själv inte något allmänintresse. Minnen är som fotoalbum. Kul att ha, att plocka
fram att visa släkt och närmaste vännerna. Men kanske inget
att ge ut i bokform. Jag har stor respekt för sommarpratarna,
som vågar exponera sig själva i 90 minuter. Som bara med rösten som verktyg försöker fånga lyssnarnas intresse. OK, musiken kan visst locka. Jag har själv testats av Sveriges Radio.
De trodde att jag skulle vara för hård mot bankerna. Detta var
under finanskrisen i början av 90-talet då vår familj blev hårt
drabbad. I den finlandssvenska kanalen fick jag däremot prata
och spela musik i en hel timme. Programmet som ingår i serien
Finlandssvenska sommarpratare 2005 finns på min hemsida,
www.leif-80.se. Jag tror jag känner till alla invändningar mot
att skriva om mig själv. Men ämnet intresserar naturligtvis mig
själv. Jag tycker om att skriva. Det kan bli skrytsamt. Det är lätt
att både glömma och förtränga dåliga erfarenheter. Jag berättar ändå i denna bok om mitt liv och hur jag minns och uppfattade livet nu, då jag skriver. Sanningen kan delvis vara något
annat, men inget är påhittat.
Alla borde skriva dagbok. Jag har inga dagböcker men jag
har hjälp av almanackor och telefonböcker, som jag sparat. När
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jag bläddrar kommer minnen och tankar upp som jag använder. Jag fick ett dataprogram av Tina, (Catharina, vårt äldsta
barn och enda dotter) i julklapp 2012. Programmet heter ”boken till mina barnbarn”. Jag började enligt dataprogrammets
upplägg. Alla bok-kopior över en skulle kosta extra. Det var
inte aktuellt för en ”Östersjöjude”, som en skojfrisk vän till mig
kallar mig ibland. Jag kan säga direkt. Jag, som tillhör den första stora invandrargruppen i Sverige, har aldrig upplevt mitt
ursprung som en belastning. Ingen, utom vännen ovan som
själv var invandrare, har antytt att jag invandrat. Jag känner
mig som svensk.
Här slutar början. Boken kanske ska ha ett namn. Kanske:
Entusiasten, Bergkulla, Sanningar, Skryt-Fantasier eller bara
Leif 80-år. Ann-Britt, min fru, föreslog lite skämtsamt att boken
kunde heta ”Allhus, fallhus, falleralla”. Förslaget har sina poänger, som kommer att framgå senare.
Hur kan jag tro att jag kan skriva en bok, visserligen om mig
själv, men ändå. Till mitt försvar kan jag nämna att jag gillar att
formulera mig, jag har läst litteraturhistoria på Komvux, jag har
läst massor av böcker och nu på senare tid många biografier och
memoarböcker (Stenhammar, Barnevik, Björn Wahlström, Steve Jobs, Åke Ortmark, flera om Göran Persson, Per Nuder, Björn
Wahlroos, Kamprad, Wallenberg med flera. Nu läser jag Pehr G
Gyllenhammars, Oberoende är stark. Jag har skrivit släktböcker om min farfar Alfred Nordqvist och om morfar Adolf Husell.
Mitt bidrag i boken Nyckeln till krisen följer här på sid 9–14).
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Utdrag ur boken "Nyckeln till
krisen" som utkom91992.
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Nu skriver jag om mitt eget liv, en berättelse ur minnet. Det
ska bli spännande att se resultatet och responsen. Boken eller
berättelsen kan bli en självbiografi, memoarbok eller kanske
en roman. Jag redovisar vad jag tror det blev i slutet av boken.
Wikipedia skriver: ”Självbiografi eller memoarer är en biografi
där författaren redogör för sitt eget liv. Ordet biografi kommer från
de grekiska orden bios och grafe, som betyder liv och skrift. Ordet
memoar kommer från franskans mémoire, som betyder minne. Memoarer anses ibland ha större anspråk på historisk korrekthet. I
många memoarer kan man dock se författarens behov av att framställa sig själv i god dager varvid faktakontrollen är viktig.”
Jag utelämnar det mesta av faktabeskrivningen och bakgrund
om mina förfäder inklusive mamma Klara och pappa Artur,
mina syskon med flera släktingar och hänvisar till fakta i ovan
släktböcker om min morfar Adolf Husell och min farfar Alfred
Nordqvist. Böcker som ni kan läsa på min hemsida, www.leif80.se. I boken om Adolf Husell har jag fastnat för och skulle ha
frågor om Adolf och Annas äldsta dotter Julia född 1896 (inte
1996 som det står felaktigt i släktboken). Vad vi vet emigrerade
hon till Ryssland ca 1916. Det finns olika uppgifter, som att hon
var anställd där som barnflicka eller att hon följde med en ryss
som hon träffat hemma på Åland. Det fanns många ryssar på
Åland vid denna tid. När revolutionen utbröt 1917 blev pappa
Adolf väldigt orolig. Så en dag dök Julia upp i Mariehamn. Hon
har inte berättat om sina äventyr i Ryssland vad jag har hört.
Julia har under hela sitt liv varit lite av Greta Garbo. Mer om
Julia senare.
Jag har träffat på en annan historia som delvis utgår från
den ryska revolutionen. Svensken Knut Henrik Littorins var
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norsk konsul i Moskva och även anställd vid Nobels Industrier.
Inte hos dynamit-Alfred, utan i brodern Ludvigs ryska oljebolag. Knut Henrik blev en rik man i Ryssland. Inför sin planerade
återkomst till Sverige lyckades han engagera den på tiden mest
kände arkitekten, Ferdinand Boberg, till att uppföra ett slott på
föräldrarnas gård i Bjertorp i Vara i Västergötland. (Googla på
Boberg. Han har ritat och byggt väldigt många kända byggnader
i Stockholm.) När Knut Henriks fru såg ritningarna tyckte hon
att allt var på tok för litet. Boberg ändrade skalan från aln till
meter och slottet blev nästan dubbelt så stort. När revolutionen
utbröt så flydde Knut Henrik från Ryssland med häst och vagn.
Strax innan finska gränsen blev ekipaget upphunnet av bolsjevikerna men då hade Knut Henrik bytt plats och kläder med
kusken. Kusken sköts med ett nackskott. Jag har besökt Bjertorp två gånger. Boberg har även ritat inredningen med trappor,
räcken och skåpinredningar. I slottet finns i dag förutom hotell
även enhögklassig restaurang. Slottet är värt ett besök.
Det för sent att fråga föräldrarna. Åtminstone mina, för dom
har lämnat denna värld. Vad kan det bero på att föräldrar och
barn ofta inte känner varandra väl? Barn vill sällan veta hur
föräldrarna hade det innan de blev föräldrar. När barnen till
slut blir gamla nog för att bli nyfikna så finns inga föräldrar
kvar att fråga. I min berättelse vill jag beskriva min barndom
och hur jag/vi hade det. Om tiden innan våra barn var tillräckligt vuxna för att vara en del av familjen. Detta känns viktig för
mig att berätta. Jag kan ju inte veta nyttan av min berättelse.
Men som sagt, nöjet att skriva blir min belöning. Jag ska försöka beskriva samhället vid olika skeden av mitt liv. Mina egna
funderingar och värderingar kommer givetvis att framgå och
påverka berättelsen och läsarnas uppfattning om mig. Jag är
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inte troende i religiös mening och bland annat därför vill jag
sprida FN-stadgans allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, se http://www.manskligarattigheter.se.

ÖJEN
Som nyfödd bodde jag med min mamma, Klara och pappa, Artur, i pappas föräldrahem på Öjen (Långbergsödaöjen) i Saltvik.
Familjen Nyberg som nu är ägare till mitt föräldrahem kallar
stället Herröjen efter att ha hittat benämningen på kartor. Förutom oss tre, så bodde även min farmor Ida på Öjen.
Öjen var då en ännu mer isolerad plats, utan landförbindelse
annan än gångväg och vinter körväg för häst och kälke, utan
el, telefon o dylikt. Vatten fick vi från grävbrunn som var dålig
ibland. Därför samlade vi regnvatten i bergkar, hålrum i berget
som hölls skapligt rena. Benämningen Öjen kommer från ö =
holme vilket kom ifrån att Öjen varit separerat från fasta landet.
Terrängen tyder på att vattenförbindelsen med den rätt stora insjön Mellanöjen varit mot väster via Långbergsödaviken. Äldre
personer har sagt att det vid högvatten även var vattenförbindelse mot norr, innanför Bergkläppan. Det var god tillgång på fisk
i Öjenvattnen. Man fiskade framförallt strömming men även så
kallad fjällfisk som gädda, abborre och sik. Fisken rensades, saltades och radades i hemgjorda laggkärl. Försäljningen skedde
till fiskuppköpare för vidare transport till det finska fastlandet.
Ibland såldes fisken till fiskslupar som levererade fisken levande
till både Åbo och Stockholm. Min farfar Alfred, och hans familj
flera generationer bakåt var uppväxta med fiskenäringen då de
bott på Yxskär sedan 1802. (Mer om Yxskär i boken om Släkten
Alfred Nordqvist på hemsidan www.leif-80.se)
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Jag sitter på fädernas grund, på Yxskär. Husen är borta men grunden syns.

Öjens läge är unikt med öppet hav i norr och en insjö med
sött och mörkt vatten på insidan mot söder. Gäddorna i insjön, Mellanöjen, hade större huvuden än de i havet. Dom ser
skräckinjagande ut då man drar upp dem ur det mörka vattnet. På saltsjösidan är vattnet gnistrande klart med bottensyn
på många meters djup. Jag har, på grund av min ringa ålder då
jag bodde på Öjen, få och något diffusa minnen från tiden då
jag bodde där. Jag har fått berättat historier och minnen från
en granne till Öjen. Familjen Hellströms yngsta dotter Gunnie
Jansson, född Hellström, har berättat att hon var närvarande
då min farmor Ida dog den 11 juni 1950. Familjen Hellström
var inbjudna till Ida på det återkommande kaffekalaset, dit inte
vemsomhelst var bjuden. Ida hade som vanligt gjort sig stort
besvär med egenhändigt bakverk som var uppdukat i salen/
finrummet. När Ida skulle hämta kaffegrädden i farstukamma-
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ren segnade hon ner framför dörren. Hon var vid medvetande
och satte sig på en stol med besked att kalaset skulle genomföras. Samtidigt yttrande hon att ”det är döden som kommer nu”.
Idas tillstånd försämrades under kalaset och hon placerades i
kammarens säng. Då man förstod att det som hänt var allvarligt gick Hellström hem och rodde över Långbergsödaviken till
Arvidas på Gärsbäcken, som hade telefon och ringde till min
pappa Artur som med sin motorbåt skyndade till Öjen. Enligt
min uppgiftslämnare, Gunnie, så trodde hon att pappa inte fick
kontakt med Ida men att hon fortfarande var vid liv då pappa
kom till hennes dödsbädd.
Gunnie berättar om en trevligare händelse som inträffade
då Ida tillsammans med Hellströmmarna skulle åka till en religiös sammankomst hos Jakopas i Bertbyvik. Dom rodde över
Långbergödaviken och passerade Blomqvistens där några djur
betade. En tjur blev intresserad av Ida, som var uppklädd i svart
långkjol med mera. Det övriga sällskapet i bekvämare kläder
skyndade sig att ta betäckning bakom nästa gärdsgård. Ida fick
besvär med sin långkjol men sällskapet lyckades skrämma tjuren så inget allvarligt inträffade
Efter att vi flyttat till Glasmästars övernattade pappa och jag
ibland på Öjen då vi lade skötar i ”hemmavattnen”, som pappa
kände så väl från sin uppväxt. Pappa ville även gärna se till sin
mamma i hennes ensamhet.
”Vem kan segla förutan vind
vem kan ro utan åror
vem kan skiljas för vännen sin
utan att fälla tårar”
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Här står Ida utanför lillstuga med sonsonen Per-Anders
och sittande yngsta sonen Arel.

Så sjöng pappa för mig i vindskammaren på Öjen. Den enda
gång jag minns att pappa sjöng överhuvudtaget.
Jag nämner här några fakta trots att det mesta står i boken
om Släkten Alfred Nordqvist, som kan läsas på www.leif-80.se. I
boken finns några unika bilder av den ståtliga huvudbyggnaden
på Öjen. Två rum och stort kök i nedre våningen och vindskammare i del av den stora vinden. Salen, som ett av rummen
kallades, var fint möblerat och användes endast i högtidliga
sammanhang. Den typen av rum finns på de flesta gamla gårdar på landet. Det är med nostalgiskt välbehag jag har noterat
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Huset på Öjen.

att de nya ägarna till Öjen, familjen Nyberg, fortfarande behållit den ursprungliga gamla stilen. Huvudbyggnaden är perfekt
placerad i terrängen med skydd från den kalla nordvinden. Inte
som dagens sommarstugor som byggs på högsta knallen med
allt vad det betyder för värmehållning och dominerande utseende. För att inte nämna alla stugor placerade i strandlinjen
som medför obehag med fukt och kyla under stora delar av året.
Alfred och Ida, pappas föräldrar, gifte sig 1899 och bodde
fram till 1907 i Alfreds föräldrahem, som då var Yxskär, som
är en ensam ö cirka 12 sjömil nordost om Öjen. De första bosättarna kom till Yxskär 1802 och var förfäder till Alfred. Läs
mer om bosättarna på Yxskär i boken om Alfred Nordqvist på
www.leif-80.se.
Vid flytten från Yxskär flyttade Alfred och Ida med tre barn,
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Från vänster Karl, Irene, John och Karls fru Doris.

Irene född 1902, John född 1905 och Karl född 1907, först till
Apalsve i Bertbyvik. Där Apalsve-Kalle och hans syster Helmi
med familj redan bodde. Kalle och Helmi var bror respektive
syster till min morfar Adolf. Kalles systerbarn Maj-Gun, som
gick i samma klass som jag i Bertbyviksskolan, och hennes yngre syster Gunvor är mina småkusiner. I Rolf Fellamans skrifter
finns flera bilder som Maj-Gun och Gunvor ställt till Rolfs disposition och som föreställer de båtar, galeaser och jakter, som
byggts i familjen regi, bland annat Helmi, namngiven efter frun
i huset på Apalsve.
På Apalsve föddes min far Artur 1909. Året efter flyttade familjen till Öjen. I det lilla huset på Öjen bodde familjen i det
som sedan kom att heta lillstugan. Lillstugan bestod av ett rum
med vedspis och tillbyggt lider där veden höggs och förvarades
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för torkning. Det bör redan då ha funnits ett litet rum på vinden med begränsad ståhöjd. Alfred, min farfar, var tre gånger i
Amerika. Han åkte första gången 1890 och andra gången 1910.
Resan 1910 skedde strax efter flytten till Öjen. Då var min far
ett år. Ida blev ensam kvar på Öjen med de fyra barnen. Alfred
kom hem till Öjen 1914. Minstingen Arel föddes 1915. Man kan
anta att Alfred skickade hem pengar då han var i Amerika under så långa tider. Affärerna i Amerika måste ha varit lönsamma. Vid hemkomsten 1914 byggde Alfred ett nytt bostadshus.
Huset, den nuvarande huvudbyggnaden, var förhållandevis för
den tiden både stort och påkostat. Nybygget gjordes på mark
som familjen Nordqvist fortfarande hyrde av familjen Mörn i
Långbergsöda. Något år senare, 1919, köpte Alfred marken,
som husen stod på samt ett intill gränsande skogsskifte. Köpeavtalet tecknades 20 december 1919. Det tidigare arrendeavtalet som löpte till och med 1962 upphörde i och med köpet.
Köpet föranleddes troligen av att familjen Mörn, och hela byn
Långbergsöda, hade drabbats av en stor eldsvåda som pågick
en hel vecka. Mörns behövde pengar för att återskapa sina nedbrunna hus.
1923 åkte Alfred till Amerika för tredje och sista gången.
Sonen John, då 18 år, följde med på samma resa. När Alfred
1928 åter kom hem till Öjen var han sjuk och dog året efter,
1929. Trots försök, till att få veta mer från Alfreds barnbarn i
Amerika, vet jag väldigt lite, eller rättare sagt nästan ingenting,
om vad Alfred arbetade med i New York. Förutom att han var
byggnadsarbetare. Jag vet från andras berättelser att många invandrare från Åland arbetade på byggen i New York-trakten. Så
gjorde bland andra Alfreds söner John och Karl samt även John
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Wiklund från Storviken, som var gift med mammas syster Elna.
Livet i NY var slitigt med långa arbetsdagar i regel alla veckans dagar. Från samma källa hörde jag berättas att det gick
att tjäna grova pengar under förbudstiden i Amerika. Under
åren 1920 till 1933 var det olagligt att sälja och servera alkoholhaltiga drycker i Amerika. Förbud är ju till för att kringgås.
Hembränning var vanligt och så kallade svartkrogar var rikligt
förekommande. ”Krogarna” var ofta placerade i rum bakom
vanliga butiker som sålde andra varor. Enligt hörsägen av Einar Carlsson i Hammarland, var ”ålänningarna” inblandade i
koka sprit och att driva ”svartkrogar”. Einar, vars son Roy var
min kompis under tiden jag arbetade i Mariehamn, kom hem
till Åland som en ”välbärgad” man i början av femtitalet. Einar
köpte vid hemkomsten två gårdar, en i hemkommunen Hammarland, och en i Mariehamn, på Norra Esplanadgatan. Einar
hade en fin ny cheva, som flyttgods när han kom hem till Åland.
Mer minnen från huset på Norra Esplanadgatan senare. Min
senaste uppgift om hembränningen kommer från vikarierande
kyrkoherden i Saltvik. Jag frågade vad hon visste om ryktet att
till USA utvandrade ålänningar möjligen ägnade sig åt brännvinstillverkning. Hon säger att ”det verkar troligt då de kunde
detta från livet hemma på Åland”. Då Alfred dog 1929 var Ida 54
år. Ida blev änka med två barn kvar i hemmet på Öjen, min far
född 1909 och Arel född 1915. De tre äldsta barnen hade flyttat
till Amerika. Irene åkte 1922, John åkte 1923 och Karl flyttade
dit efter faderns död 1929.
Min pappa Artur gick i Pernå fiskeskola 1930 där han utbildades bland annat till båtbyggare. Pappas farbrors son son,
Johannes Nordqvist i Enklinge har byggt över 400 båtar.
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Wikipedia skriver: I Pernå fanns först Östra Nylands Folhögskola, länge även känd som Kuggholmsskolan, vid vilken 1911
inrättades en avdelning för skärgårdsungdom, sedermera utvidgad till fiskarskola. Skolan ombildades 1978 till Pernå skärdgårdsskola, som gav teoretisk och praktisk undervisning i bland
annat båtbyggeri.
Arel lämnade Öjen 1932. Han arbetade på olika galeaser och
gick sen i kockskola i Mariehamn. Jag vill inflika att jag är
mycket intresserad av matlagning och att även min bror Henry
utbildade sig till kock i Mariehamn. Matintresset finns tydligen
i släkten. Arel skiftade yrke från kock och arbetade i huvudsak som maskinreparatör under sina många år som sjöman.
Även min bror Henry övergav kockyrket på grund av den usla
betalningen. Han mönstrade av från sjölivet och bosatte sig i
Stockholm. Henry gick även han på kvällsskola och blev byggnadsingenjör, varefter han varit byggarens yrke trogen. I brist
på uppgifter vågar jag mig på en gissning att de resurser som
Alfred tillförde livet på Öjen, husbygge i standard som var ovanligt hög för den tiden, köp av tomt och skog från familjen Mörn,
skolgång för min far och så vidare, troligen inte kunde ha kommit enbart enbart genom att arbeta på timme i New York. Att
sälja sina egna timmar blir sällan stora pengar.
Pappa Artur fungerade som husbonde på Öjen fram till att han
1936 började sin anställning hos Bergsrådet John Julin på Saggö.
På den tiden började barnen arbeta i tidiga år både i självhushållet och försörjningen, så fort man kunde göra nytta. Jag
har egna erfarenheter. Jag kommer särskilt ihåg rensningen
av ogräs i löklandet och snoppning av lök efter skörden. Ett
slavarbete tyckte jag då, när jag var i 11–12 års åldern. När jag
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i dag köper lök i ICA känner jag mig genom detta som expert
på lök.
Ida levde ensam på Öjen från vår flytt till Saggö 1936 fram
till sin död 1950. Ida blev 75 år. Ett ensamt liv som jag tyvärr
saknar detaljer om. Det finns många frågor utan svar. Ida och
hennes barn, som säkert var ”vuxna” i tolvårsåldern, seglade
till närmaste affär, som var min morfars lanthandel i Bertbyvik,
för köp av det nödvändiga för hushållet och livet som fiskare.
En annan gissning är att mamma Klara arbetade i morfars affär
i Bertbyvik och det var kanske då och där som tycke uppstod
mellan min pappa Artur och mamma Klara.
I morfars butiken köpte Nordqvistfamiljen så kallade stapelvaror, mjöl, kaffe och salt. Det var inte bara grötsalt utan mängder
av salt för inläggning av strömming. Strömmingen var den huvudsakliga inkomstkällan. Jag har ett diplom från strömmingsmarknaden i Åbo som visar att Alfred får pris för gott arbete.
Alla kärl för inläggning av strömmingen tillverkades på Öjen
med virke från den egna skogen. Kärlen var i flera storlekar,
som 1/32-dels tunna, 1/16-del, 1/8-del och kvartingar (1/4-del).
Även halvtunnor och heltunnor gjordes på samma sätt. Det
fanns verktyg för varje storlek, hyvlar för både ut- och insida
av bräderna. Virket till kärlen kan ha sågats vid sågen som låg i
Långbergsödaviken. Sågen drevs med vatten från Kvarnsjön. Nu
används vatten från Kvarnsjön som färskvattenförsörjning för
hus på hellströmssidan. Vattnet kommer i slangar med självfall.
Samma hantverk och tillverkning gjordes även hos Glasmästars i Bertbyvik. Jag deltog, kanske mest som åskådare. Jag
bör ju bara ha varit 8 år. Tillverkningen på Glasmästars skedde i huset, som när jag flyttade dit 1939, var två sammanbygg-
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da bodar där butikens oljeprodukter förvarades. När butiken
flyttat och biltraktorn köptes blev huset garage för traktorn. På
60-talet när vi bröder med familjer bodde i Sverige, började vi
använda Glasmästars som sommarviste på våra semestrar.

Farfar Alfred fick diplom från Strömmingsutställningen. Första pris och 100 finska mark.
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Då byggde jag om huset, traktorgaraget till bastu och gästrum
med alla bekvämligheter. Huset står kvar och ägs av mina bröder
Henry och Åke. Huset, bastun kallat, är ett populärt gästhus.

SAGGÖ
1936, då jag är två år, flyttade vi till Saggö där både pappa och
mamma fick anställning hos familjen Julin. Saggöarkipelagen
är en stor grupp av öar och skär i norra Saltvik, som då ägdes
helt av släkten von Julin från Helsingfors. När man googlar på
von Julin får man en spännande inblick i och om släktskapet
inom gräddan av de Finlands-svenska familjerna, Mannerheim, Sparre Af Söderberg (jag undrar om det är samma Sparre som vi enligt Frank Blomfelts släktutredning är släkt med
oss), Ernrooth, Uggla, Mörner, Gripenberg och Hartwall för att
nämna några. Googla på släkten von Julin, det är en intressant släkt, som i första generationen härstammar från Västerås
i Sverige, 1752.
Bergsrådet John Julin var den som företrädde familjen Julin
under vår tid på Saggö. John var då styrelseordförande i Fiskar
Bruk, där familjen Julin via bolag och stiftelser fortfarande tillhör de största ägarna. En av John Julins döttrar, gifte sig med
Stig Fredell som var son till grundaren av Fredells Trävaror i
Stockholm. Flera Fredellare har stugor på Saggö. Med bra ombud går det bra att få bygga på Åland även utan hembyggdsrätt.
Ett undantag som bekräftar regeln. Man ser ibland Fredells bilar passera oss på på Bergkulla, på sin färd med levereras av
byggmaterial till Hamnsundet. Hamnen i Hamnsundet är närmaste plats för hämtning med båt till Saggö.

27

När man googlar på Saggö kommer man till att Saggö användes som hamn under kriget. Båtarna från och framför allt
till Sverige låg i den för nordanvinden skyddade hemviken på
Saggö och väntade på konvoj innan färden fortsatte. Konvojen
bestod av krigsfartyg som kunde upptäcka, skydda och försvara
mot ryssarnas ubåtar och torpeder. Mer och mycket mera material om Saggö i Rolf Fellmans skrifter på min hemsida, www.
leif-80.se.
Mer om Saggö kan även läsas på www.wikipedia.org/wiki/
Ålands historia + karta
Det så kallade Vinterkriget i Finland pågick en kort tid, från
november 1939 till mars 1940. Men det dröjde inte länge innan
nästa krig startade. Redan efter 16 månaders fred var det krig
igen. Det nya kriget kallades Fortsättningskriget och pågick
från juli 1941 till september 1944. Ett grymt krig mot Ryssland
där Finland fick hjälp av tyskarna. I den tyska armen ingick
även frivilliga soldater från Estland, Lettland, Litauen och Danmark. Även en del SS-medlemmar från Nederländerna ingick i
trupperna som stred mot ryssarna.
Många svenskar anmälde sig och deltog frivilligt i den finska armen. I den finska armen fanns finlandssvenska förband
så språket var inte något problem. Den svenska befolkningen i Finland var på den tiden procentuellt betydligt större än
i dag. I den finska militärledningen var många med anor från
svensktiden. Det finns uppgifter om att det finska krigsbefälet
beordrade den finlands-svenska bataljonen att sköta om den
främsta frontlinjen. Det finns rätt många böcker som beskriver
de finska krigen. Bland annat en bok som heter Finland skriven
av Henrik Meinander. I den boken nämns bland annat att Fin-
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land är det enda land som tog hand om och forslade hem sina
stupade soldater till hemkommunen där dom fick begravas i
närvaro av släkt och vänner.
Även det militärt neutrala Ålands befolkning blev under
fortsättningskriget tvungna att mobilisera. Min pappa Artur
och även hans bror Arel blev inkallade till tjänstgöring. Båda
var stationerade på Orrdals Klint i hemkommunen Saltvik.
Orrdal är Ålands högsta punkt, 132 m över havet. Från Orrdal
kunde man vid hyggligt väder se och bevaka hela Åland, både
luftrummet och se det mesta av havet runtom.
Då freden slöts efter att Finland förlorat fortsättningskriget
var det den ryske ledaren Josef Stalin som förhandlade fredsvillkoren med Finland. Finland avkrävdes både landområden
och ekonomisk kompensation av Ryssland. Stalin var en hård
förhandlare. Förhandlingarna om freden pågick länge och var
ett svårt beslut i Finlands riksdag.
Efteråt, med facit i hand kan man säga att fredsuppgörelsen i slutändan blev en bra uppgörelse och ett uppsving för
Finlands ekonomi. Finland avbetalade sin skuld till Ryssland
genom leverans av tung industriutrustning såsom järnvägsvagnar och stora maskiner. När skulden var betald, vilket skedde
på rekordtid i förhållande till fredsuppgörelsen, hade Ryssland
behov av både mer varor av samma sort och framförallt reservdelar och reparationer av det som levererats. Den finska
industrin som då fick arbeta och förhandla självständigt gentemot de ryska beställarna hade en bra position. Det blev många
arbetstillfällen med goda skatteintäkter för finska staten.
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Wikipedia skriver
Sedan Sovjetunionen och Tyskland slutit Molotov-Ribbentropp-pakten hade Sovjetunionen en betydande stor handlingsfrihet vad gäller Baltikum och Finland, då dessutom västmakterna England och Frankrike var uppbundna i krig med Tyskland.
Under hösten 1939 tvingades Estland, Lettland och Litauen
gå med på att tillåta sovjetiska militärbaser inom sina gränser. I
oktober överlämnade man följande krav på Finland:
–

Finland skulle arrendera ut Hangöudd på trettio år för en
flottbas.

–

Sovjetflottan skulle få använda Lappvik nära Hangö som
ankarplats.

–

Finland skulle överlämna några öar i Finska viken, däribland det befästa Björkö.

–

Den finsk-sovjetiska gränsen på Karelska näset skulle flyttas västerut.

–

Befästningar på Karelska näset skulle förstöras.

–

Finland skulle överlämna västra delen av Fiskarhalvön vid
Norra ishavet.

Som kompensation skulle Finland tilldelas delar av Ökarelen
samt få tillåtelse att befästa Åland.
Finlands utrikesminister Eljas Erkko drog dock parallellen
mellan de sovjetiska kraven och hur Tyskland, sedan Tjeckoslovakien gjort landavträdelser, ändå ockuperat landet 1938. Från finländsk sida kunde man gå med på mindre gränsjusteringar. Men
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vid ett möte i Moskva i oktober 1939 förklarade Josef Stalin att
de sovjetiska kraven inte var förhandlingsbara. Vid nya förhandlingar i november gjorde den finländska delegationen fler eftergifter om gränsdragningen. Finland gick inte med på en sovjetisk
marinbas och man kan konstatera att de sovjetiska förhandlingarna var dimridåer i en sovjetisk plan vars syfte var att ockupera
hela Finland likt det som hade hänt med de baltiska länderna. Det
bevisas främst av den quislingregering som Sovjetmakten upprättade i Terijoki och som började ge ut proklamationer till hela
Finlands folk, samt att Sovjetarmén försökte tränga in längs hela
Finlands gräns, och inte bara på de platser man krävt under förhandlingarna. Senare hittade man även dokument på den då förintade 44:e sovjetiska motoriserade divisionen som angav hur de
sovjetiska trupperna skulle uppträda längs den svenska gränsen.

Mannerheimlinjen, den finska försvarslinjen tvärs över Karelska näset.
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Sjöboden på Saggö.

Fortsättning om Saggö
Jag bodde på Saggö tills jag var 5 år. Där arbetade Pappa Artur som vaktmästare. I arbetsuppgifterna ingick exempelvis att
hämta och lämna Julinarna och deras gäster med Saggös fina
båt, Bella, vid närmaste bilvägsanslutning, vanligtvis hos Skaffars i Storviken. Pappa ledde arbetet med ombyggnaderna på
Saggö och det byggdes även några mindre nya hus.
Gården på huvudön omvandlades till ett lyxigt semesterhus
för familjen Julin och deras vänner. Mamma, Klara, skötte om
husen och hushållet för de många arbetare som deltog i ombyggnaden. Gästhusen stod alltid bäddade och klara för ägarnas besök, som kunde bestämmas med kort varsel.
Det var ejderdun i alla sängbolstrar och kuddar samt den
bästas tillgängliga kvalitén på all inredning och utrustning.
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Karta över Saggöarkipelagen.

Min insats var att sabotera. Jag har hört att mamma förbjöd
mig att kissa på trappan när hon nyligen skurat den. Jag lär ha
trotsat hennes förmaning.
Jag minns att jag höll på att drunkna vid båthuset i bassängen mellan bryggorna. Pappa hittade mig i sista stund där jag låg
och flöt med baken överst. Jag har haft flera nära-döden-upplevelser under min levnad, som jag måste komma ihåg att berätta om då sammanhanget är passande.
I en ensligt belägen stuga i den skyddade Gunnarsviken
på Saggös östra klippstrand, bodde häradshövding Bruhn från
Åbo. Bruhn ingick i ”köpet” kan man säga, då Julin köpte Saggö
från släkterna Österlund-Blomqvist. Bruhn var speciell, bland
annat gick han naken hela somrarna i sitt ”paradis”. Någon familj syntes aldrig till.
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Saggö blev under kriget, 1939–1945, sjöbevakningsstation.
Läget var strategiskt för kontroll av sjöfarten mellan Sverige
och Finska fastlandet. I Saggös närhet, på Hundklobben, fanns
även lotsstation med benämningen Saggö Lotsstation. Rolf
Fellman skriver om detta i sina samlade berättelser som är utdrag ur artiklar i Finsk Sjöfartstidningen. Jag har ambitionen
att publicera även Rolfs material på hemsidan, www.leif-80.se.
I dag används huvudbyggnaderna på Saggö för den stora
Julin
-släktens gemensamma semesterbehov. Många familjemedlemmar av släkten har egna stugor på saggöholmarna.
En fjärdedel av Saggö såldes under 60-talet till köpmannen
Walter Häggblom från Hjortö i Saltvik. Walter har avlidit och nu
används familjens fina stuga mycket sporadiskt.
Många år efter att vi flyttat från Saggö deltog jag som
14-åring i en fiskarfest på Saggö. Det verkar som om alla sammankomster i skärgården under somrarna blir kallade fiskarfester. Frågan är om det är en fest för fiskarna eller för fisken.
Det var nämnda Gunnie Jansson som påminde mig om denna
fest då även hon deltog. Det var förstås dans och rökt fisk med
starkvaror till. Gubbarna passade på att utreda gamla oförrätter. När ordförrådet tröt åkte nävarna fram. Man kunde ju inte
bara lova meningsmotståndarna ”ett kok stryk”, man måste slå
till också. Det blev smärre blodviten innan mer nyktra personer
ingrep och höll tillbaka stridstupparna. Numera hålls det årliga
fiskarfesten i Bertbyvik, inom både syn och hörhåll från våra
hus på Bergkulla. De väldigt populär festerna vid dansbanan i
Bertbyvik är städade, inga slagsmål och med måttligt supande.
Byalaget är duktiga kockar och dans till levande orkester hör
till traditionen.
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GLASMÄSTARS
Morfar Adolf hade varit sjuklig ett tag. 1939 blev det värre och
någon behövdes som tog över skötseln av Glasmästars. Dessutom kan kriget mot Ryssland och oron i landet ha påskyndat
flytten. Det kan redan då ha förekommit planer för att Saggö
skulle användas för Finska statens behov. Även att jag var sex
år och snart skulle börja i skolan var en pusselbit i beslutet.
Detta är mina spekulationer, varför vi flyttade från Saggö.
När vi pappa Artur, mamma Klara och jag kom till Glasmästars
1940 bedrevs där jordbruk och fiske. Affären på Glasmästars,
som morfar drivit i minst 20 år, var uthyrd till Agust Lindblom
från Kroken i samma by. Mer om detta nedan.
Morfar var inte så bra på att sköta ”bokföringen”. När skärgådsborna handlade så gjordes det ofta på så kallad bok. Skulden skulle regleras med att morfar köpte skärgårdsbornas fisk.
När butiken överläts till August var många av skulderna oreglerade. Morfar kom i kläm med sina egna betalningar. Enligt
Maggie, min kusin och dotter till Kalle, Adolfs son, fick Kalle,
min morbror, gå in med egna pengar för att lösa krisen. Kalle
var redan då ägare till fartyg som gav goda inkomster.
I bilagor till min bok om Släkten Adolf Husell finns en uppsats skriven av folkskolläraren Atle Andersson, född hos antas
i samma by, Bertbyvik, om Kalles alla båtar. Se min hemsida,
www.leif-80.se.
Det blev ”förhandlingar” mellan morfar Adolf och mormor
Alma (egentligen min rätta mormors syster. Mormor Anna dog
på juldagen 1911, en månad efter min mors födelse och morfar
gifte sig senare med systern Alma) respektive mamma Klara
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Huset där verandan var affär på Glasmästars, samt Glasmästars efter ombyggnaden.

Familjen Nordqvist hus i Bertbyvik med mormors hus i bakgrunden till höger.
Till vänster skymtar det nya huset som August byggde för butiken och sin familj.
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och pappa Artur, om villkoren för att vi skulle flytta till Glasmästars och ta hand om skötseln och driften. Mammas syskon
bör även ha varit delaktiga i beslutet.
Mamma och pappa fick halva Glasmästars mot att åta sig
uppgiften att sköta och rusta den nedgågna gården. Det gemensamma ägandet bestod till och med 1965, då gården delades i två lagfarna delar. Den ena halvan blev Alma ägare till och
den andra blev att tillhöra mamma och pappa.
Adolf dog 1947 efter att ha genomgått flera operationer. Båda
benen amputerades i olika omgångar då blodcirkulationen succesivt avtog. Kallbrand sade man på den tiden att orsaken var.

Nu har ”Glasmästars” fyra ägare
Den ”gamla” huvudbyggnaden, ladugården och härbärjet ägs
av Henry som tillsammans med Åke även äger båthuset, bastun

Familjen Nordqvist, mamma, Åke, pappa, Henry med Leif o Karl-Erik bakom.
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Släktträff i Husellfamiljen.
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och marken mellan sjön och nya Bertbyviksvägen, som numera heter Hamnsundsvägen. Åke äger ett område på ca 16 000
kvm söder om midsommarstången samt den nämnda del han
äger gemensamt med Henry. Jag ägde ett område av samma
storlek som Åkes, söder om hans. Jag har i gåva gett mitt område till Bergkullastiftelsen, som jag grundade 1988. Stiftelsen
blev officiellt godkänd av Justitiedepartementet 1990, efter en
oförklarlig fördröjning hos advokatfirman i Mariehamn. Jag
återkommer till Stiftelsens verksamhet senare i denna skrift
under rubriken Bergkullastiftelsen.
Stiftelsen har av bröderna Carl och Stig-Erik Öström, mina
kusiner, köpt fastigheten Sandkärr 1:29, ett område på 5,3 ha,
söder om mitt före detta område. Nämnda bröder Öström hade

Mormor Alma och jag dagen efter 100-års festen.
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fått Almas del av Glasmästars via sin mor Adéle, som var Almas
enda egna barn. Adéles, nämnda söner Carl och Stig-Erik äger
efter försäljningen av Sandkärr, den ursprungliga lillstugan,
där mormor bodde, marken runtom lillstugan och mark norr
om fäxet fram till båthusets norra gavel, inklusive sjöviste med
brygga på norrsidan av båthuset. Det nyrenoverade båthuset
med sjöbod tillhör Henry och Åke.
Alma blev 100 år och 15 dagar. Hon avled på Södersjukhuset efter en kort sjukdom då hon vårdades hemma hos Adéle i
Stockholm. Jag besökte mormor på sjukhuset, då sa hon, ”Jag
har väl gjort mitt nu”.

BERTBYVIK
Bertbyvik är som namnet låter en vik, med fastigheter runtom.
På vikens östra sida är det marker från Bertby by och på västra
sidan från Vassböle. En regel med vissa undantag. Den ort/by
som heter Bertby ligger nära Kvarnbo, ca 1 mil söder om oss i
Saltviks kommun. Vassböle ligger granne med Bertbyvik längs
samma väg, Hamnsundsvägen. Vattnet i viken är samfällt ägt
av nämnda byars markägare. Bertbyvik var i början av 40-talet
en isolerad by som trafikerades med båt och körväg för häst
och vagn/släde. Det var 7 km till närmaste bilväg. Jag uppskattar antalet gårdar i viken till 15 på västra sidan och 8 på östra
sidan. Däremot är antalet bostäder ca 50 på västra och ca 30
på västra sidan. De flesta husen är sommarhus som ägs genom
arv och avstyckning, vilket är en betydligt bättre lösning än att
husen står och förfaller som är vanligt i norra Sveriges glesbygder. På senare år har en del ”utsocknes” byggt i viken och då

40

mest på mark som avstyckats från Svallhälla. Svallhälla ägs av
dödsboet till nämnda Walter Häggblom, han som även äger en
fjärdedel av Saggö.
Naturen i bertbyviksområdet är omväxlande från 40 meters
bergshöjder, med grunda flador innerst i viken, med flackare
terräng och djupare renare havsvatten i den yttre, norra delen
av byn. Gränsen mellan gårdarna är på ett ungefär. Lantmätning har varit dyrbart och arvsskiften inom släkten ansågs inte
så nödvändiga. Jag minns ägaren till Vassböle, Torsten Öhman,
som sa till mig att han inte kunde få del av inkomsterna från
försäljningen av fiskekort då han inte kunde visa vad han ägde.
Bertbygårdarna och Vassbölegården äger tillsammans ca 95
procent av det samfällda fiskevattnet. I bestämmelserna om
fiskekort behöver den som äger 3 procent eller mera inga kort.
Det blir med enkel matematik två sådana ägare. Nämligen den
nya ägaren till Wassböle och ägarna till samfälligheten. Hur nu
detta ska tolkas? Alla andra har väldigt små delar. Jag hoppas
att det blir ordning på ägandet för Vassböle del nu då Torsten
för några år sedan ”skänkte” Vassböle gården till sin systerson.
Det fanns två hästar i Bertbyvik, en på östra och vår på västra sidan av viken. Vissa redskap i jordbruket var gjorda för två
hästar och då fick vi låna hästar av varandra. Vi ungar red barbacka runt viken då hästarna skulle lånas, vilket var ett spännande och farligt uppdrag. Hästarna var inte vana med ryttare
och sadel var inte att tänka på.
Bertbyviks telefonväxel med 20 abonnenter var inrymd i
morfar och mormors hus, som jag ovan benämnde lillstugan.
Växeln skulle passas hela dagarna. Jag vet inte om det överhuvudtaget fanns någon tidsgräns. Det var en manuell växel där
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samtalen kopplades med stöpslar. Anknytningen ringde upp till
växeln och begärde att bli kopplade till den och den och ibland
vidare förenad exempelvis till Mariehamn. Då fick man hjälpa
till med uppringningen via nästa station som låg i Godby. Som
ni kan förstå så var det inte mycket att göra med 20 anknytningar. Vi gjorde dock en slags bokföring. När samtalen kopplades
utanför vår växels område skulle vi mäta tiden och skicka underlag för debitering till telefonbolaget. Det gällde att kombinera passningen av växeln med nåt annat nyttigt. Vi glopar i min
ålder, som Kvarnkärrs Bjarne, (Bjarne och jag är döpta i samma
vatten), och jag hade livlig telefontrafik med växelungdomarna
både i Kvarnbo och Godby. Tjejer, som vi aldrig träffade. ”Kan
man älska nån på avstånd”, som Sven Ingvars sjöng-.
Intill Bertbyviksväxeln hade mormor Alma en vävstol där
hon vävde trasmattor och ryor. Så det blev även för mig att göra
så. En kunskap som jag inte haft någon större användning av
senare i livet, ännu. Min fru Ann-Britt har en vävstol som jag
kanske kan ta i bruk när jag får tid.
I mitten av 40-talet började trafiken med buss från Bertby
vik varje fredagsmorgon till Mariehamn och hem på kvällen.
Ett uppskattat andningshål, som var ett lyft för byn. Vägen var
fortfarande en enkel grusväg utan mötesplatser. Dubbdäck var
inte uppfunna. När det var halt fick passagerarna går ur och
skjuta på.
Jag fick min första affärsidé genom bussen och växeln. Det
var krigstider och trots att vi hade en butik i byn så räckte inte
batterierna i butiken till alla ficklamporna i byn. Men jag kunde få tag i batterier i Mariehamn, storstaden, genom att ringa
runt från ”vår” växel. Alfons buss tog emot paketet till mig i
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Mariehamn på busstationen och betalade för mina köp. Under
fredagen, samma dag, hade jag sålt alla batterierna, mot betalning i förskott, för leverans på fredagskvällen. Jag gjorde även
samma typ av affär med glasspinnar men det var lite känsligare, då glassen redan hade börjat smälta vid framkomsten.
Men ”ungarna” i viken var ju redan inställda på nyheten, som
glassen var på den tiden. Min bror Åke kallade glassarna för ispluggar. Glassen blev bara en engångsaffär. Risk i förhållande
till vinst var för stor. En regel som jag tyvärr har bortsett från
många gånger senare i livet.
Under krigen, som pågick i stort sett hela tiden från 1939–
1945, var det bra betalt för ekorrskinn. Vi hade en hund, en spets
som hette Paja. Jag hade fått ett salongsgevär av min farbror
Arel. Paja var pigg på att skrämma upp ekorrar i träden. Sen
var det ganska enkelt att skjuta dom. Ekorrarna måste skjutas
på rätt sätt, i huvet, så att kulhålen inte förstörde pälsen och
minskade försäljningsvärdet. Det kunde bli att jag sköt 10 ekorrar per dag innan Paja blev trött. En annan udda sysselsättning
var att vi bertbyviksungar gjorde nåt som kallades talkojobb.
Vi samlade in kåda från granträden i skogen. Kådan användes,
enligt uppgift, för tillverkning av tvål, som under krigstiden var
en bristvara. Kådan gick även att använda som tuggummi. Jag
hörde nyligen att årsskott av gran ska man äta för hälsans skull.
I början av 40-talet deltog jag i strömmingsfisket på Saggö
grund. Detta var efter att pappa lämnat sysslan hos Julin-familjen och vi hade flyttat till Bertbyvik. Vi åkte ut till Saggögrund,
en del av saggöarkipelagen, på måndagen i god tid för att hinna lägga skötarna på kvällen. Det var pappa, morfar Adolf och
jag. Vi bodde i en fiskebod, en enkel stuga med ett litet rum,
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hög- och lågsäng, bord och spis. Maten var oftast kokt fisk. Vi
hade med oss surmjölk, potatis, hårt bröd och saltat fläsk hemifrån. Skötarna togs upp i soluppgången och breddes ut på
berghällarna för tork efter att fisken tagits om hand. När båten
återkom till hamnen hade jag som uppgift att ha kaffet klart.
Fisken saltades i trätunnor, som vi hade tillverkat på Glasmästars under vintern. Saltet var en bristvara och vi fick nöja oss
med brunfärgat bergssalt. Man tager vad man haver eller vad
marknaden kunde tillhandahålla. Fisken i tunnornas såg inte
vidare aptitligt ut. Men allt gick att sälja med god förtjänst på
grund av att Finland var i krig mot Ryssland. På lördagsmorgonen, efter att nattens fångst tagits om hand, återvände vi till
Bertbyvik. Motor i båtarna var en nyhet. Det var ont om bränsle
till motorn. Vi seglade då vi kunde. Vaselinet till propelleraxelns tätbox ersattes med osaltat smör. En av dessa hemkomster
glömmer jag aldrig. När vi kom in i inre Bertbyviken, där man
ser husen hemmavid, så såg det annorlunda ut. Ett hus var borta, bara skorsten stod kvar. Lilllstugan där morfar och mormor
bodde hade brunnit. Ned till grunden som man brukar säga.
Lillstugan innehöll även en tvättstuga. En så kallad pannmur
fanns även där. En stor gryta man eldade under och som man
kokade den smutsigaste tvätten i. Det tog eld i träväggarna och
släckningsutrustning fanns inte så mycket av på den tiden. En
hemsk syn i alla fall. Att se ett av de egna husen borta. Pappa
byggde upp huset igen. Han till och med rätade ut den krokiga
takplåten, falsade om och lade den tillbaka på det nya taket. Det
kommer en brand till i denna berättelse. Huset som vi nu bor i
Mälarhöjden har även det brunnit. Om detta senare. På samma
Saggögrund ”bodde” även ”Fisk-Janne”, Janne Mattson, som
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fiskade torsk med långrev och ”Holm-Lennart” med skötfiske.
De hade egna stugor nära vår. Vi var alla hemma från Bertbyvik. Stekt torsk och särskilt torskrom var en delikatess, som
omväxling till strömmingen. Ibland åt vi gädda som vi kunde
fiska med enkla drag från klipporna på Hemholmen. Även här
samlade vi eller naturen färskvatten/regnvatten i ett bergkar.
Vi fiskade även med Karlskär som utgångsläge några säsonger. På Karlskär var det flera familjer från Kökar som fiskade. Jag mins hur Karlskärs-Jan, husets son i min ålder, och
jag doppade våra händer, och hela armar ibland, i sirapskanistrarna i källaren och sen slickade i oss den söta sirapen. Det var
tidens godis och troligen den enda som var tillgängligt.
Det fanns annat i samma källare, dunkar med 96 procentig

Vår familjs första båt, en så kallad Oxelösundare, hette Vi Fem hos förra ägaren. Vi behöll namnet
då även vi var fem i familjen. Här ligger vi på Saggögrund, platsen för fisket på 40-talet.
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sprit som karlskärsborna hade köpt från estländare, som levererade med båt utanför den finska territorialgränsen. Lagligt?
Karlskär var känt som en plats där det länge gick att köpa en
kanister, 10 liter sprit. Kanistrar med sprit är lätt att leverera och gömma om man blir påkommen. När kanistern kastas
överbord från båtarna så flyter den.
Karlskärsbarnen bodde under skolterminerna hos oss på
Glasmästars. Det var kallt i norra kammaren och gott om möss.
Ibland hade vi sår på öronen efter mössens desperata hunger.
Morfar Adolfs far Fredrik startade tillsammans med ägaren
till Kvarnströms en kvarn i Kvarnströmmen som på den tiden
var både livligare och hade vattenflöde under längre tid under
året. Vattnet kom från de våtmarker som låg uppströms, bland
annat från området runt Kvarnkärr, därav namnet. Familjen på
Kvarnströms bytte namn från Jansson till Kvarnström i början
av 1920-talet då det blev vanligt att byta från sonnamn.
Morfar Adolf, eventuellt redan Fredrik, startade en såg på
Glasmästars som drevs med ånga.
För er som läst Vilhelm Mobergs Invandrarna så förekommer samma typ av utveckling i Minnesota dit många svenskar
emigrerade i mitten av 1800-talet. Man byggde både såg och
kvarn som drevs med ånga både i Bertbyvik och i Minnesota
ungefär vid samma tidpunkt. Man ordnade förutsättningar för
ett liv då det inte fanns möjlighet till transporter.
Mina föräldrar sökte och fick jobb på Helsingfors Bank. Flytten till Mariehamn skedde 1956. Enligt mamma blev åren i Mariehamn de bästa i deras liv. Livet innan, som brukare av en liten
gård med ödsligt läge på landet, hade varit slitsamt med tidiga
morgnar sju dagar i veckan för att passa djur som skulle skötas.
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Pappa Artur dog 1973, 64 år gammal och mamma Klara dog
1978, 67 år gammal. Båda fick cancer, trots att dom levat på
landet större delen av sitt liv med frisk luft, måttlig rökning,
(bara i sin ungdom) och med litet alkoholintag.

Torp
Notera, torp är det då man hyr marken men äger huset. Gård
betyder att man äger även marken.
Wikipedia skriver: Torp var under medeltiden ett avskilt beläget nybygge, i regel en via hemmansklyvning utflyttad bosättning från en större gård eller en by. Senare blev det en icke skattelagd mindre gård som arrenderades av torparen, brukaren,
mot dagsverksplikter och andra skyldigheter, vars avtal reglerades i ett så kallat torparkontrakt.
När Gustav Vasa på 1500-talet införde skattskyldighet för
alla jordegendomar skapades olika ”skatteklasser” omräknat
efter markens storlek i mantal. Gårdar som var mindre än lägsta mantalsklassen, men ändå inte så små att de blev helt skattefria, klassades då som torp och fick betala 1/4 av full skatt. I början av 1600-talet förekom det att vanliga soldater som utmärkt
sig i kriget fick ett litet hemman på skogen med äganderätt som
pension. Historien om dessa hemman blev senare omtvistad då
näraliggande bruk hävdade att de var de rätta ägarna till marken, och att den före detta soldatens ättlingar endast var vanliga
torpare och inte hemmansägare.
Genom en lag 1943 förbjöds dagsverksarbeten. Ordet torp
miste därmed sin betydelse som arrendeform och idag används
det mest om en liten, äldre stuga på landsbygden som ofta är en
sommarstuga.
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Ca 1920 kom en ny lag i Finland som berättigade torparna
att lösa marken från gårdarna som hyrd ut torpen. De gamla ägarna till Glasmästars, liksom de flesta torpägarna i Bertbyviksområdet, utnyttjade möjligheten och löste in torpen och
marken runtom torpen. I dag finns mig veterligen inga ”torp”
i Bertbyvik. Villkoren för utköpen var förmånliga för torparna.
Ersättningen bestämdes av en kommitté i kommunen och beslutet gick inte att överklaga. Dessutom kunde köparna göra
dagsverken hos säljaren som kvittades mot köpeskillingen.
Glasmästars köpte även en åker nära Wassböle. Den marken
ingick i Almas del då Glasmästars delades mellan Alma och vår
familj. Alma sålde Wassböle-marken innan hon dog. Glasmästars arrenderade även åkermark nära Kvarnkärrs. (Kvarnkärr
är ett annat före detta torp som ligger i skogen väst om Glasmästars) Arrendet på nämnda åker har upphört och marken
har återgått till ägarna.
På Glasmästars drev man, som jag skrev ovan, en ångdriven
ramsåg och en lanthandel där man kunde köpa ”allt”. Morfar
ägde olika fartyg, jakter och galeaser, som var nödvändiga för
leverans av den saltade fisken, som han köpt av skärgårdsborna, och för hämtning av varor till butiken. Morfar seglade vanligtvis till Åbo men även till Stockholm i dessa ärenden. Före
40-talet fanns det bara vinterväg för häst och släde till Bertbyvik. Mer om familjen Adolf Husell kan läsas i boken ”Släkten
Adolf Husell”, som jag skrev 1995. Boken finns på min hemsida,
www.leif-80.se.
När jag och mina föräldrar kom till Glasmästars, 1939, var
butiken uthyrd till August Lindblom, som var född på Kroken,
2 km norrut i byn. August flyttade senare butiken till eget hus
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Träslöjden i Bertbyviksskolan.

som han byggde granne med Glasmästars. Familjen Lindbloms
hus var stort och påkostat. Dessutom var husets fasad av så
kallad spritputs, som var ovanligt för bebyggelsen på Åland och
i varje fall i Bertbyvik där husen hade fasader av rödmålade
brädor. Det nya huset inrymde även bostad för August familj,
August, frun Tyra, lärarinna i Bertbyviksskolan och deras dotter
Siw. Bertbyviksskolan var en fyraårig folkskola med förkortad
läroplan, vilket gjorde att de fyra klasserna kunde undervisas
i samma rum. Skolan var inrymd i August Lindbloms föräldrahem på Kroken. Tidigare skolgång hade skett i en frivillig
ambulerande sockenskola där eleverna gick några sommarveckor. Sockenskolan var inrymd på olika ställen i byn. Bland
annat i en vindskammare på Glasmästars, som endast nåddes
via en stege. Verandan på Bergörs var en mera permanent plats
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för sockenskolan. Sex veckor var den totala skolgången. Sedan
kunde barnen läsa och skriva tillräckligt för sitt livsbehov. Min
pappa gick i den skolan. Han seglade dit från Öjen med egen
byggd båt. Träslöjden låg kvar i Bergörs lillstuga några år, innan även den flyttade till Kroken och deras lillstuga.
När man läser böckerna i Vilhelm Mobergs Utvandrarserie
blir man upplyst om att Kristina, Karl-Oskars fru, inte kunde
skriva. Det ansågs inte nödvändigt att lära flickor skriva på den
tiden i Sverige. Det är visserligen länge sedan, under första
hälften av 1800-talet. Den brevväxling som låg till grund för
Mobergs berättelser var väldigt enahanda då varken mottagare
eller avsändare var vana vid att uttrycka sig i skrift. Det var nog
nödvändigt, att som Moberg gjorde, åka till Amerika och prata
med utvandrarnas släktingar för att få mer kött på benen till sin
bokserie. Mobergs böcker är bra enligt min mening. Moberg
blev ändå dåligt uppskattad. Han fick varken nobelpris eller
andra stora priser. Troligen beroende på att han så aktivt förespråkade republik och refuserade kungahuset och andra ärvda befattningar i Sverige. I Amerika fick man inte använda sin
eventuellt ärvda titlar, som man i undantagsfall hade med sig
från hemlandet. I Amerika är det inte namnet som gör mannen
utan mannen som gör namnet. Jag får intrycket att Moberg inte
heller trodde på Gud. Han behandlar gudsfrågen på ett synnerligen pedagogiskt sätt då han beskriver Kristinas gudfruktighet. Karl-Oskar var mindre troende och även detta behandlar
Moberg på ett balanserat sätt. Guldet i Amerika blev till sand,
som Jöback sjunger om i operetten Kristina från Duvemåla.
Notera att man av musikalen kan förledas tro att Karl-Oskars
bror Robert grävde guld i Kalifornien. Så är det inte i boken.
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Han var på väg i två år, men kom aldrig fram. Den rikedom han
trodde att han ägde kom från en boss han hade, en mulåsnedrivare, en mexikan, som han fick ärva. Den rikedomen blev
Robert avlurad av en annan svensk utvandrare. Robert var i
god tro då han skänkte ”rikedomen” till sin bror och svägerska.
Robert blev förkrossad då han blev övertygad om att rikedomen
inte fanns. Han lämnade Karl-Oskar och Kristinas gård, bara
en vecka efter hemkomsten. Robert lämnade sin brors hus i
sin förtvivlan, irrade runt i närområdet och hittades död efter
några dagar. Robert hade ett skadat öra redan när han kom till
Amerika som plågade honom på nätterna. Det sjuka örat kom
från en örfil han fått av sin arbetsgivare/bonden hemma i Småland. Örfilen var orsaken till att Robert som 18-åring följde med
till Amerika. Moberg gjorde en ovanlig berättelse om Roberts
långa färd till guldfälten. Roberts berättelse kommer från hans
sjuka öra under natten då han hade svårt att sova.
Bergörs är ett annat före detta torp som lösts ut från Wass
böle. På min tid bodde morbror Kalle med fru Ingrid och 12
barn på Bergörs. I dag är Bergörs ett av de få bosättningar i
Bertbyvik som fortfarande har fast boende. Viveca, den yngsta
av Kalles barn bor nu där. De flesta av de övriga barnen Husell har sommarstugor på Bergörs marker, som även innefattar Hesholmen och Grönören. I nämnda bok om familjen Adolf
Husell finns mer material om Kalle och hans familj. En framgångsrik familj även i nästa generation, min generation. Både
Kalle och hans barn är förtjänta av en egen bok. En del fakta
finns i Karl-Gunnars sammanställning över familjerna Nordströms och Bergörs som omfattar tiden från 1600-talet och
framåt. Även den uppställningen bör jag publicera på hemsi-
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dan. På så sätt kan vi underlätta för framtida ”författare”.
När affären flyttat från Glasmästars byggde pappa om butikshuset, som egentligen var en påbyggd veranda på huvudbyggnaden, till en för tiden modern bostad för den nu större
familjen som omfattade även nyfödda Henry. Pappa drog in vatten och avlopp, vilket då ännu inte var så vanligt. Han utrustade
huset med enklare elinstallation. Vi hade ett bensindrivet elverk i källaren som kördes en halvtimme varje dag för att ladda
två bilbatterier. Det var då jag lärde jag mig att släcka lampor
och som jag har fortsatt med. Jag har försökt att få min familj
att göra likadant men haft dålig framgång.
Adéle, min moster, berättade att man lagrade de så kallade
torrvarorna på vinden till huset där butiken låg. Adéle påstod att
hon ensam bar upp 100 kilos sockersäckar uppför vindstrappan.
Kanske? När jag började arbeta på byggen var cementsäckarna
på 50 kg, vilket var i tyngsta laget. Nu är säckarna 25 kg.
På Glasmästars levde vi på det nämnda fisket och jordbruket, som från början mest bestod av produkter för självhushållet, men som senare blev till en god inkomst från specialodlingar av lök och gurka. Det var först då, som jag uppfattade att
vi hade pengar i huset, vilka kom från försäljning av lök och
gurka. Jag minns tydligt när Janne Mattsson, vår granne kom,
mycket stolt, och överlämnade den checken med betalning för
löken till pappa. Jag tror det var då som pappa beställde ett linneskåp och en byrå i ek och björkfaner till sovrummet. Där står
möblerna fortfarande och pryder Henry och Gretas sovrum. En
biltraktor, en ombyggd A-ford, köptes och även ett tröskverk
som drevs av traktorn. Nu kunde vi tröska den odlade säden,
havre, råg och vete som sedan kördes till kvarnen i Kvarnbo
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Biltraktorn under höbärgningen.

för att bli mjöl. Vi åkte med A-Forden/biltraktorn till kvarnen
på morgonen med spannmålen och åkte hem på kvällen med
nymalet mjöl. För er som har läst Vainö Linnas bok, Söner av
ett folk, kan se vissa likheter till vårt liv på Glasmästares. Vårt
tröskverk var det första i byn och blev, precis som tröskverket
på Pentinkulma, väldigt beundrat och användes flitigt även av
grannarna. Kvarnen i Kvarnbo drevs med vattenkraft från en
annan kvarnbäck. Den i Bertbyvik var nedlagd. Vattnet i Kvarnbobäcken kommer från ett omfattande nätverk av mindre insjöar i området norr om Kvarnbo, varav den största sjön heter
Långsjön. Idag är Långsjön vattentäckt för Bocknäs vatten, som
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levererar färskvatten till de flesta hushållen i Saltvik, inklusive
Bertbyvik och även till en del hus i Sunds kommun. Kvarnbo
kvarnen är även den sen många år nedlagd. Bergkullastiftelsen, som jag kommer att berätta om senare, har bekostat inventering av vattenmängden i kvarnbäcken för att se om det går att
bygga en turbin för elproduktion. Inventeringen visade att det
var för lite vatten eller rättare sagt för kort tid som vattnet rann
i tillräcklig mängd. På Glasmästars hade vi tre kor, kalvar vars
antal skiftade, några får, höns och årets gris, som slaktades till
jul och som i saltat skick skulle räckta till nästa jul. Mamma
grät varje gång grisen skulle slaktas. Hon fick grisen att bli så
sällskaplig att den följde henne som en hund. Mamma var allmänt ”blödig”. Hon grät en skvätt varje gång vi med barnen
skulle lämna Bertbyvik efter våra besök från Stockholm. Innan
A-Forden hade vi även en häst, som vi inte åt upp. Men hästen
såldes till slakt så den blev troligen någon annans mat.
Jag vill, på begäran av min fru Ann-Britt, nämna hur det
gick till att få färskt bröd i byn. När någon i byn bakade så delade man ut en eller två kakor till varje granne. Vi lämnade
givetvis även till min farmor, Ida, som levde på Öjen. Dit blev
jag skickad med två kakor bröd, hemvete, som ni säkert känner
till om ni är från Åland eller varit där. Jag rodde över Bertbyviken, gick till nästa båt i Långbergsödaviken, rodde över till
Hellströms, gick sedan till farmor Ida. Jag fick en karamell av
farmor och så tillbaka samma väg. Jag var väl i sex-årsåldern.
Det är min vandring till Öjen som Ann-Britt tycker är ovanligt
äventyrlig för min dåvarande ålder.
Jag nämnde att Bertbyviksskolan, som var inrymd i Krokens huvudbyggnad, bestod av ett rum på ca 15 kvm. Där var
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vi ibland 20 elever i blandade åldrar. Alla klasser i samma rum.
Det blev viss delning då vi pojkar hade slöjdundervisning i Krokens lillstuga. Vi hade torrdass och rasterna tillbringade vi i
närliggande skogsområde. Jag mins att vi ibland, på rasterna,
tog hål i isen på vattenpölarna/kärren i närliggande skogsområde, stack ned en mindre dynamitladdning och fick isflaken
att lyfta över trädtopparna. Lärarinnan Tyra sa inget trots att
hon inte hade kunnat undgå smällarna. Kanske hon teg för att
hon visste att vi köpt tillbehören hos hennes man August. Detta
är ingen bra idé som jag vill rekommendera till mina barnbarnsbarn. Livsfarligt är väl närmare sanningen. Sprängämnen såsom dynamit och stubb-bomber var ett vanligt tillbehör
på gårdarna på landet. Dynamiten användes till att spräcka stenar i åkern. Stenar som var för stora och tunga att köras bort på
en stenkälke. Stubb-bomberna användes såsom namnet antyder till att få bort större stubbar då man röjde mark för odling.
Under kriget, då det mesta var tillåtet, användes båda dessa
sprängämnen till att fiska med. Man band ett snöre med flöte
i laddningen så att den flöt en bit under vattenytan. När det
smällde flöt fisken upp då den var bedövad och fick luftblåsan
fylld. Det fula med den typen av nu förbjuden metod var att all
småfisk dog och fortplantningen påverkades.
En ny skola byggdes mera mitt i byn med Byggmästare Allan Wester som entreprenör. Där gick jag min sista termin i
folkskolan. Även den skolan är nu historia. Bil- och busstillgängligheten har medverkat till att skolorna på landsbygden
har centraliserats. I Saltvik har antalet skolor minskats från
sex till två. Karl-Gunnar Fagerholm, som är gift med min kusin
Maggie har skrivit om Saltviks skolor. Jag lägger in Karl-Gun-
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nars skrivningen på hemsidan www.leif-80.se. Jag har betyg
från Folkskolan, som visar höga vitsord i alla ämnen förutom i
teckning och sång. Ändå fick jag 8 av 10 möjliga både i sång och
teckning, vilket var överbetyg, som man får om man fjäskar.
Pappa jobbade på bygget av den nya skolan. Jag kunde tidvis tjäna mer på att köra drag än vad pappa tjänade på bygget.
Jag fiskade nämligen gädda med morfars motorbåt, som hade en
mindre olympiamotor, som var väldigt lämplig att köra sakta med.
Mamma Klara var den som drev på att jag skulle gå i högre
skolutbildning. Mamma och hennes syster Nanny, som hade en
son som hette Harry i min ålder, anmälde oss till Lyceum i Mariehamn, där vi skulle pröva in. Det blev misslyckat. Jag tror
inte att jag kunde svar på en enda fråga. Det berodde inte bara
på kunskapsbrist utan mer på nervositet. Jag fick en blackout
som det heter nu. Det gick inte heller bra för Harry. Nervositeten har minskat med åren, genom idog och medveten träning.
Jag håller låda, håller tal, i de mest omöjliga sammanhang.
Ibland blir det bra och ibland inte. Jag tycke ändå att jag har
utvecklats till det bättre. Nervositeten är nästan helt borta men
förberedelserna måste jag bli bättre på. Mina åtta år som ordförande i Vuxenskolan i Stockholm har troligen varit den bästa
träningen. Jag skriver mer om detta i kapitlet om min tid i Centerpartiet. Mamma gav inte upp. Hon ordnade med att en avlägsen släkting, Karl Ramsdahl, lektor på nämnda Lyceum, hjälpte
till att skriva ansökningar till Handelsskolorna i både Åbo och
Vasa. Jag kom in i Vasa med förbehåll att jag skulle förbereda
mig för finskundervisningen. Det framkom av min ansökan att
jag inte kunde någon finska alls. Det har varit fram till nutid
ett stort motstånd till att lära sig finska på Åland. Inte ens den
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obligatoriska undervisningen på Lyceet blev till användbart resultat. Avogheten sitter i ryggmärgen hos de flesta riktiga ålänningar. Oriktiga ålänningar, det är såna som jag, som bara är
födda på Åland, vilket en tullare lärde mig en gång. ”Det är
skillnad på att vara född på Åland och att vara ålänning”, så sa
han. Jag tror dock att det nu håller på svänga när det gäller finskan, då de flesta arbeten på Åland kräver kunskaper i finska.
Den svensktalande delen av befolkningen i Finland blir mindre
och mindre. Egentligen är det bara på Åland som svenska är
allmänt språk. I övriga delar av Finland är ”svenskarna”, de så
kallade finlandssvenskarna, i dag tvåspråkiga.
Före min resa till skolan i Vasa tog jag några privatlektioner
i finska. Jag cyklade till Strömma skola och fick hjälp av Harry Johansson, som var lärare i Strömmaskolan. Men innan jag
berättar om mina år i Vasa ska jag berätta om jobben på Åland
innan Vasaskolan.
Vintern 1948 var det kallt, med tjocka isar och gott om
strömming på norra Åland. Vi fiskade med not, ett slags trål,
under isen. Bertbyvik hade ett eget notlag utökat med några
hästägare från närliggande byar. Vi delade inkomsterna i laget
efter insats och arbetade timmar. Jag fick på så sätt pengar till
min första kostym, konfirmationskostymen. Jag köpte den hos
Hillings i Mariehamn. Jag var inne i butiken rätt nyligen och
köpte fina näsdukar. Affär påminde om gamla tider. En dag,
minns jag, att vi fick 14 ton strömming i första varpet och i det
andra fick vi 11 ton. Vi drog normalt bara ett varp men ”ägarna”
fick någon slags hybris och fortsatte i delvis mörker med ytterligare ett drag, varp två.
Hästarna som först vinschade ut noten i varphörnorna drog
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sedan lassen med strömming hem till närmaste bilväg där
lastbilar mötte upp för vidare transport till Mariehamn. Vägen
till viken hade då blivit framkomlig för tyngre fordon. Fisket
med not skedde under tidiga våren då isen började bli förädisk. Jag minns att vi på slutet av säsongen fick köra omvägar
runt strömhålen för att komma hem. När isarna slutade bli
framkomliga med häst drog vi även några varp utan hästar och
vinschade med handkraft. Fångsten drogs hem på kälkar. Priserna på fisken blev bättre i slutet av säsongen delvis på grund
av att tillgången på fisk minskade.
Under en sommar arbetade jag, tillsamman de flesta arbetsföra ungdomar i området, på tegelbruket i Vassböle, ett par
kilometer hemifrån, där vi slog tegel. Vi skar lerkorven, som

Notisen
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Vilopaus på Tegelbruket. I bakgrunden lufttorkas teglet före bränningen.

hade formen av en tegelsten, 12x25 cm, med pianotråd i exakta tjocklekar, normalt 6 cm. Leran i tegelformat placerade
vi på kärrflak som fördes till torkning i lador utan väggar för
maximal luftning. När teglet var torkat blev det placerat i brännugn där det blev hårt och antog sin karakteristiska röda färg.
Karl-Gunnar som jag nämnde tidigare, arbetade också han på
bruket. Han berättar att han för sin första lön köpte förlovningsringar då han och Maggie förlovade sig. Han nämner också att
Rangsbyskola byggdes av tegel från nämnda bruk. Inte så konstigt kanske då Gunnar Häggblom var delägare i tegelbruket
och även ordförande i nämnden för skolan. Karl-Gunnar var
sedermera lärare i skolan som kan ha varit byggd av tegel som
han själv varit med och tillverkat. Tegelbruket låg på Vassböles
marker där även leran togs till en början. Senare togs leran på
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Täppas marker. Torsten Öhman, Vassböles ägare, var en av de
fyra som ägde tegelbruket. Torsten höll ordning på löner och
räkenskaper (har jag fått min semesterersättning?). Bruket lades ned efter ett tiotal år på grund av dålig lönsamhet. Öhmans
Ingmar, Ingmar Bertén, berättar att man även tillverkade lättegel. Leran blandades med sågspån som vid bränningen blev
till hål i teglet varvid teglet blev mycket lättare och var lämpligt
att använda till murning av innerväggar där inte kravet på att
bära var så stort.
Jag har även varit sjöman, som de flesta ungdomar på Åland
blivit eller i varje fall prövat på. En vecka var jag enda besättningsmannen på Bror Husells jakt Grete. Jag var 14 och skepparn var 16 år. Vi fraktade ved från Geta till Eckerö där vi lossade i ringbommar. En lördag kväll i stilla kvällssol tappade vi
däckslasten utanför hamnen i Eckerö. Vi hade lastat så högt att
vi måste balanseras båten då vi rörde oss ombord. Vi bärgade
det mesta av den last som vi tappat genom att fiska upp den
med ekstocken, vår livbåt. Bror fick betalt efter vad vi hade lastat. Det var ingen vidare mat på Grete, eller nästan ingen mat
alls. Vi hade inte tid att äta. Jag mönstrade av efter en vecka.
Bror fick säkert tag på en lämpligare besättningsman.
Efter konfirmationen, då jag var 15 år och godkänd för den
riktiga arbetsmarknaden, fick jag jobb på Möbelhallen i Mariehamn. Ägaren Boris Nordqvist, inte släkt, visade mig stort
förtroende. Jag fick snart och ofta förestå möbelbutiken ensam
då han hade ett livligt sällskapsliv, som tog mycket av hans tid.
Särskilt när hans fru och barn var på Bergö, i Möbel-Boris uppväxtby i Finström, över sommaren. Jag minns att han skickade
mig till skräddaren, till hans festkompis Borenius, för att pres-
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sa byxorna. Under tiden satt han i bara kalsongerna på kontoret. Jag undrar vad som hände om han fick kunder. Lönen
för en 15-åring var inte hög. Jag kommer ihåg att jag ”köpte”
hela franskbröd av springschaskompisar som jag åt som lunch.
Jag använde en bra cykelkärra för de ibland rätt skrymmande
möblerna. I Stadshusbacken var det jobbigt. Boris lärde mig
en enkel prissättning. Om kunden vill köpa något vi inte hade
prissatt i utställning så var Boris instruktion. ”Titta i fabrikskatalogen och deras prislistan, ta priset gånger två så har du svaret till kunden”. Inte illa med 100 procentigt påslag. Ett påslag
jag senare i min egna verksamhet aldrig har kunnat komma i
närheten av. På Möbelhallen betsade och lackade jag köksstolar på ackord, på icke arbetstid. Att vattenbetsa är rätt svårt om
man ska undvika gardiner. Det får inte bli skarvar i betsen utan
penseln eller trasan måste arbeta fort från början till slut utan
avbrott. Sedan två gånger cellulosalack, lite fuskslipning emellan, så var stolen klar. Jag tillverkade en egen säng, i tepetseriet på Nygatan, som var närstående till Möbelhallen, som jag
försökte få lika bra som de Dux-sängar vi sålde i Möbelhallen.
Maximalt med klena resårer skulle det vara. En fåtölj gjorde
jag också. Både stolen och sängen står i Solhuset på Bergkulla,
i original skick. Hantverk är alltid av bra kvalité. Jag bodde,
mesta delen av tiden i Mariehamn, tillsammans med mina kusiner, bröderna Bertil och Harry Karlsson. Båda arbetade som
föreståndare i Mattisbutikerna, som det då fanns många av i
Mariehamn. Butikerna låg i små källarlokaler. Det var populärt
att ”besöka” butikerna för att stjäla godis. Bertil och Harry hade
en äldre bror Boris som jag återkommer till senare i min skrivning om Bergkullastiftelsen där Boris var styrelsemedlem från
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starten 1991. Jag bodde också en tid på Einar Karlssons vind i
huset på Ålandsvägen där Ålands TV låg förut. Jag bodde även
på vinden på Norra Esplanadgatan, i det rosa huset nära hamnen. Det har alltid varit konstig färg på det huset. Jag bodde där
med Roy Carlsson från Hammarland vars pappa kommit hem
från Amerika med fickorna fulla med pengar. Det gick rykten,
som indirekt bekräftades av Einar själv, Roys pappa, att han
hade tjänat bra med pengar på att tillverka/servera sprit. Det
var under förbudstiden i Amerika. Kan det vara så att även min
farfar tjänade sina pengar på liknande sätt? Det låter lite för bra
att han tjänade sina pengar på arbetade timmar i byggsvängen
även om dom arbetade jämt. Det finns en gyllene regel som
säger, ”om något låter för bra för att vara sant, då är det inte
sant”. Kom ihåg att klanen Kennedys rikedom kommer från
spritförsäljning under förbudstiden. Ni läsare får ursäkta, men
skrivningen är likartade med den i kapitlet om Öjen. Den som
vet mera får gärna kommentera mina gissningar om det här
med spriten. Maila mig gärna om ni vet, på leif@bergkulla.ax
En midsommaraftonsnatt, då jag bodde i rosa huset, skjutsade jag hem en flicka med familjen Karlssons ÅL 203. ÅL 203
var ett mycket känt bilnummer på Åland. En bil som vi hade
väldigt kul med under åren. Jag hade inget körkort, men köra
kunde jag från A-Forden hemma i Bertbyvik. Plötsligt så ser jag
Ålands enda polisbil i backspegeln. Bilen följde efter mig hem
till rosa huset. Ut ur polisbilen kliver Bernhard, min kusin, bror
till nämnda Bertil, Harry och Boris. Bernhard kände igen bilen
jag körde eftersom hans pappa Ossi var ägare. Bernhard ville
kanske ge mig en läxa. Det blev ingen påföljd. Så bra kan alltså nepotismen fungera. Bernhard har varit polis i hela sitt liv.

62

Jag gjorde honom sällskap i hans arbete ibland. Vi skulle bland
annat ta in en person som var kraftigt berusad till häktet på polisstationen, som då låg i Stadshuset. Vi, snarast Bernhard, kal�lade på en taxi. Något förvånad såg jag Bernhard betala taxin
med pengar från fyllots ficka. Jag var ibland barnvakt åt Bernhard och Maires båda barn. Bernhard är ett ovanligt namn. När
vår dotter Tina, med livlig fantasi, lekte att hon var städerska
så hette hennes fantasiman Bernhard. När jag skriver blir jag
påmind om en liknande historia. Ann-Britt och jag lullar hemåt
till vår lägenhet, som vi då hade i Pimlico i London. Vi träffar
en förvirrad äldre man på den annars tomma gatan. Det var
inte bara en gammal man. Han hade även en kappsäck av ålderdomligt slag. En sån som var gjord av papp med stålskodda
hörn och mycket använd. Vi såg att han sökte hjälp så vi försökte förstå hans dilemma. Han sade sig inte hitta tillbaka till
sitt hotell där hans fru väntade på honom. Hotellets namn skull
likna nåt med flyg i. Jag blev säker på att vi hittat hans hotell
när vi fann Airways Hotel, men inte, hotellet kände inte igen
honom. Slutligen tog vi en taxi till närmaste polisstation. Under
resan förklarade jag för taxikillen hur problemet låg till. När
vi kom fram till Polisen tog chauffören pengar ur killen ficka
för betalningen. Polisen sa till oss – såna här personer har vi
många av i London – men tack i alla fall – vi skulle behöva fler
som ni i vårt land – och då menade han Ann-Britt och mig. Slut
på historien.
Karlssonbröderna, Harry och Bertil, och jag hyrde billiga
rum i Mariehamn, med toalett på gården och ett ämbar för nattens behov. Det uppstod ständiga stridigheter vem som hade
oturen att bära ned det rågfulla ämbaret till gården utför den
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branta vindstrappan. Det är trist att bo i hyrda rum utan kokmöjlighet. Vi bodde då på Södragatan nära Sjömansskolan, i
dag Högskolan. Huset vi bodde i är rivet och nya lägenhetshus finns på tomten. Det blir bättre och framförallt roligare när
man har sällskap. Dyrt blir det också då alla måltider måste intas på lokal. Det blir att man driver på stan för att få tiden att gå.
Jag fick något högre lön på Posten så jag bytte arbetsgivare.
Jag lämnade Boris och Möbelhallen med gråten i halsen (kan
jag ha ärvt mammas blödighet!). På Posten arbetade jag varannan vecka som konduktör på Postbussen, som gjorde dagsrundor på åländska fastlandet, varje vardag. Jag var väldigt bilsjuk
under de första veckorna. Det korta lunchstoppet i Bomarsund
använde jag bara för tillfrisknande. Varannan vecka åkte jag
med flygbussen från Finnairs kontor i stan till Flygplatsen och
lämnade och hämtade en liten påse med post. Vi spelad kort
nästan jämt, i väntan på flygen, som kom och gick både från
Stockholm och Åbo. På natten passade jag båten från Åbo respektive Stockholm. Ibland, särskilt till julen, kom massor av
säckar som jag skulle flytta från båten till ett litet skjul på kajen.
Ingen kärra fanns tillgänglig så jag använde båtlandgången,
som hade små hjul på undersidan. Jag kan fortfarande känna
hur naglarna höll på att brytas av vid lyften av de hala säckarna.
På lördagseftermiddagen cyklade vi hem till Saltvik. Karlssonfamiljen bodde i Ödkarby. Familjen bestod av mamma Nanny, min mors syster, pappa Ossi, sönerna Bernhard, Boris, Bertil, Harry, Sune och Torrolf samt dottern Ann-Lis. Hemmet var
enormt gästvänligt, vilket mamman Nanny, kanske fått med sig
från deras barndomshem i Bertbyvik. Glasmästars var som ett
gästhem. Skärgådsborna övernattade i väntan på segelväder

64

Familjen Karlsson, övre raden: Torrolf, Harry Sune, Boris
och nedre: Bertil, Mamma Nanny, Ann-Lis, Pappa Ossi och Bernhard.

när dom kommit till Adolfs handelsbod för inköp. Under kriget
samlades passagerare, till båtarna mellan Finland och Sverige,
på Glasmästars. Båtarna hade oregelbunden tidsplan så väntetiderna blev långa ibland. Från Ödkarby cyklade jag ensam
vidare till Bertbyvik, inte så långt, bara 16 km. I familjen Karlssons hem i Ödkarby fanns det även där en telefonväxel, mycket
större än den i Bertbyvik. Dessutom drev familjen en taxirörelse. Det var full fart i hemmet, men det fanns alltid mat och en
plats för sömn när vi landade där efter helgnätternas äventyr.
Som om inte det jag nämnde var nog, så partade Ossi och sönerna på att hämta mjölk med en delägd lastbil. Mjölken från
hela västra Saltvik kördes till mejeriet i Kroklund. Mejerihusen
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är i dag rivna. Bara minnet av det är kvar och framförallt av
minnet av mejeristens snygga döttrar, varav en Brita-Lisa, idag
är särbo till min kusin Bertil, en av sönerna i Ödkarbyhuset.
Både Bertil och Brita-Lisa blev ensamma på äldre dar, då deras
respektive avlidit. Gamla skolkamrater träffades och njuter nu
tillsammans av livet.
På kvällarna i Mariehamn var det mest fest. Där försvann
lönen snabbt. Jag minns en gång då vaktmästaren på Miran ville skärpa sig och frågade mig: ”när fyller du arton då?”. Varpå
en röst bak i garderoben kommenterade: ”han ska fylla sjutton först!”. Rösten tillhörde min förman på Posten, skitgubbe.
Vi slapp ändå in både på Miran och Socis, som på den tiden
fungerade som stans ungdomsgårdar. Vi serverades groggar
utan frågor om ålder. Det var lättgroggar, 2 cl jaloviina med
sockerdricka. Allt färdigblandat i köket. Vi fick väl vad vi ansågs
tåla. Det var alltid dans till levande orkester både på Miran och
Socis. Senare tillkom även Böndernas hus. Konkurrensen var
påtaglig i det lilla samhället, som Mariehamn var på den tiden.

ANITA
Sommaren 1951 var min moster Elna med sin man Janne Wiklund och dottern Anita på släktbesök. Anita var och är en bildskön och trevlig dam. Anita var då 14 år och ett eftertraktat byte
för byns ynglingar, varav Bjarne, hennes avlägsna släkting på sin
pappas sida, wiklundssläkten, låg bäst till, enligt vad jag kan minnas. Bjarne var och är troligen fortfarande en tystlåten och trevlig
person. En sån som flickorna dras till. Man får leva med sina förutsättningar. Bjarne och jag har tyvärr inte haft så mycket kon-
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takt på senare år. Den senaste kontakten var när vi spikade tak på
Storhuset på Bergkulla. Stiftelsen betalade kanske inget eller för
lite? Anita uppskattade tydligen vistelsen på Åland för hon återkom två år senare, då tillsammans med sin kusin Dorothy, men
utan föräldrar, vilket gjorde att flickorna tog ut svängarna i litet
större cirklar. Ingmar Husell och jag fick nöjet att visa damerna
Stockholms nattliv innan dom återvände till USA. Vi var faktiskt
på Berzeliterassen, ett dansställe där jag nåt år senare träffade
min fru. Anita har blivit en vän för livet, som tillsammans med
sin man Harvey och barnen Melissa och Daniel besökt Åland flera gånger. Familjen Dorfman, som är Anitas namn som gift, har
varit vårt resmål i Amerika flera gånger. När jag var i New York
med mina föräldrar 1965 bodde Anita och Harvey, då nygifta, på
Long Island. Senare flyttade familjen till Manchester i Vermonth
där både Anita och Harvey var lärare. Vår son Pelle (Jens) fick
möjlighet att gå i idrottsgymnasium i Manchester. Det var Pelle,

Anitas familj.
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som vi frågade vad han ville kallas då han skulle börja sin skolgång. Han heter Jens Christian med smeknamnet Pelle. ”Vad vill
du heta i skolan”, var vår fråga. Han funderade en lång stund
varefter han sa: ”Då tar jag Lennart”. Som man frågar får man
svar. Frågor kan missförstås. För vår familj blev det att besöka
Manchester några gånger. Där bodde även moster Elna, Anitas
mamma, som änka i litet hus på samma gård som Anitas familj.
Ett hus som svärsonen Harvey byggde speciellt för sin svärmor.
Därefter flyttade Dorfmans till Phoenix i Arizona. Då fick vi se en
ny stat i USA. Nu bor Anita, även efter hon blivit änka, i Breward
i North Carolina nära Aschville. Ytterligare en av USA:s 50 stater,
varav vi nu hitintills besökt fem. Jag besökte återigen Breward
2005, då tillsammans med min bror Åke (som fyllde 60 år på
den resan) och vår kusin Per-Anders tidigare omnämnd i denna
skrift. Mer om den resan i boken om Alfred Nordqvist.

VASA HANDELSSKOLA
På hösten 1951 åkte jag till skolan i Vasa. Jag var 16 år då jag
kom till Vasa i augusti och fyllde 17 den 19 oktober. I Vasa blev
det inga affärer bortsett från att vi spelade kort om pengar på
rasterna. Nu hade jag nytta av erfarenheterna av kortspelet på
Posten. Jag vill tro att jag är rätt bra på poker eller säckö som
det hette på finska. Det svenska namnet är stötpoker. Man satsar för varje nytt kort. I hela den stora skolan, Handelsläroverket i Vasa, var det var bara en svensk klass i varje årskurs.
Resten av skolan upptogs av finska elever. Jag hade lätt för de
flesta ämnen utom när det kom till finskan. Jag blev tvungen
att ta privatlektioner, vilket hjälpte mig till godkänt betyg. Jag
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var yngst i vår klass och den enda ”utifrån”. De övriga elever
kom från landsbygden i Österbotten. ”Lantisarna” åkte alltid
hem på helgerna. Det hände att jag blev medbjuden att tillbringa helgerna i deras hem på de Österbottniska bondgårdarna. När sonen i huset och jag åt middag så stod husfolket, pigor
och drängar, längs väggarna i det stora köket och tittade på.
Vi skulle ju bli nåt, vi som gick i skola. Så var det då. Vi var på
hästtävlingar på isarna och på danser i bygården. Jag fick pröva på att dricka hembränt, ”skogens susning”, som inte var så
gott. Enligt min mening låg Österbotten många år efter Åland i
utveckling. Åtminstone då, i början av 50-talet. En liten passus
bara, som min pappa berättade att dom på hans tid brukade
blanda 96 procentig smuggelsprit i galoschen med vatten från
diket när dom gick till dansbanan, vilket dom drack. Den starka spriten desinficerade säkert ev. bakterier. När jag var i Vasa
umgicks jag på helgerna mest med finsktalande ungdomar, vilket var väldigt bra för att förbättra mina bristfälliga kunskaper
i finska språket. På helgerna arbetade jag ofta på Vasa Bröd. En
skolkamrats far var direktör på Vasa Bröd. Vi fick jobba med
att fylla på ved i bakugnarna. Ugnarna skulle vara varma då
bakningen startade på måndags morgonen. Det var det perfekta jobbet. Vi hade gott om tid att läsa läxor. Kompisen kroknade efter ett tag, men jag fortsatte ensam. Vilket antagligen
inte var tillåtet. Jag var vår skolas representant i vasaskolornas
festkommitté, som ordnade dans, i stort sett varje lördag, i någon av Vasas skolor. Uppdraget gav mig framförallt fri entré till
danserna och många kontakter. Vi åkte ibland till Laihia, en
köping öst om Vasa, med tåg för att dansa. Det var finsk tango
hela kvällen med ett avbrott för damernas och då det spelades
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Mina lärare i Vasa och min klass vid skolavslutningen.
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vals. Jag kan väl erkänna att jag var rätt populär, ett exotisk
inslag i det finska inlandet.
Efter två år var jag klar med skolan i Vasa. Först efteråt har
jag förstått att det jag lärde mig i skolan i Vasa har varit till stor
nytta i mitt arbete senare i livet. Även om jag gick 5 år i kvällsskola i Stockholm för att bli byggnadsingenjör så har handelskunskaperna kommit till mer användning. Det beror kanske på
att jag mer sysslat med affärer än byggteknik.
I Vasa under det sista skolåret hade jag sällskap med en
finsk flicka, Irma, som arbetade som frisör i familjens salong.

Irma
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Jag fick ibland följa med till familjens stuga invid en av de tusen sjöarna, några mil inåt landet från Vasa. Jag fick uppleva
den finska kulturen med bastubad, brännvin och släktkalas. Vi
åt kalakukku, som är en nationalrätt från östra Finland. Det
blev många minnen för livet. Irma hade egen bil, en Austin 30
som ni ser henne i på bilden.
Kalakukko är en finländsk maträtt som ibland kallas ”världens
äldsta konserv”. Fisk (vanligtvis siklöjor).
Jag stannade kvar några månader i Vasa efter skolavslutningen
och då jobbade jag på Vasa Fisk. Vi köpte fisk av fiskarna runt
Vasakusten som vi/jag sålde till de finska fiskhandlarna inåt
landet. Det var kul att få bekräftelse på att mina språkansträngningar i finska gick att använda i det verkliga livet. Jag vet nu
vad fisken i Österbotten heter på finska.
På Vasa Fisk sålde vi även fisk till handlarna som stod på
torget i Vasa utanför vårt kontor. När fisken var köpt och såld
spelade vi, som arbetade på Vasa Fisk, kort med fiskhandlarna.
När vårt kontor stängde så fortsatte vi i fiskhandlarnas lager
under torget, i fuktiga små hålor. En upp och nedvänd fisklåda på en tunna var bord och vi hade varsin böcklinglåda som
kassaskrin. Handlarna drack våldsamt med brännvin direkt ur
Pyötäeviina-buteljerna. Jag försökte hålla mig nyktrast och på
så sätt få bättre chans att vinna. Det gick upp och ner. Man
måste spela med de kort man får på hand. Jag förstår att det
låter som ett farligt upplägg i dessa mörka rum, men jag var
aldrig varken rädd eller utsatt för otrevliga saker. På Vasa Fisk
hade vi en slags bonus utöver lönen. Vi köpte och sålde levande
kräftor vid sidan om firmans affärer. Vinsten delade vi lika. Jag
lärde mig en läxa om kräftor. När åskan går dör kräftor som
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förvaras i bur och vatten. I vårt fall i ett gammalt badkar. Jag
vet inte varför kräftorna dog. Men jag vet att det påverkade bonusen. Lite kul var att bolaget Vasa Fisk var samma bolag som
hade haft ett böcklingsrökeri hemma i Bertbyvik på 40-talet.
Där jag hade jobbat med att spika böcklinglådor på ackord. Ett
knepigt jobb då virket var väldigt tunt. Det kan låta märkligt att
jag jobbade när jag var så ung, kanske 10–11 år. Men så var det
på landet, man jobbade när man kunde prestera något. Lådorna med böckling hämtades en gång per vecka i Bertbyvik av en
båt som gick till Åbo.
På sommarferien från skolan, mellan skolåren i Vasa, arbetade jag på Mattias Erikssons kontor i Mariehamn, Mattis,
där jag sorterade och prissatte följesedlar som skulle debiteras.
Det som stod skrivet på sedlarna var svårt att tyda. Jag tror att
många kunder slapp betala åtminstone för en del av inköpen.
Det vara kanske därför jag så ofta fick springa till Skeppsredare Gustav Eriksons kontor för att få växlar påskrivna. Ett slags
korta lån som bankerna accepterade på den tiden. Efter att jag
slutat på Mattis kontor återvände jag till hemmet i Bertbyvik.
Jag fick använda pappas A-ford/biltraktorn till att köra runt i
byarna i norra Saltvik där jag köpte lök och gurka direkt från
åkern där skörden pågick. Jag hade en överenskommelse med
Mattis kontor om prissättning varje morgon. En dag blev det
ingen leverans till Mattis för jag hade träffat Rafael Mattson på
min köprunda. Han var ute i samma ärende. Han lurade ut vad
Mattis betalade mig och så bjöd han lite mer och det gick jag
på, med dåligt samvete för att jag hade svikit Mattis.
Efter två spännande år i Vasa sa jag adjö till Irma och vi skildes i god sämja. Även om min mamma tyckte att jag skulle gifta

73

mig med henne. Jag inbillar mig att Irmas mamma vill samma
sak men det var inget Irma och jag talade om. Konstigt tycker jag
när jag tänker på situationen. Det var kanske jag som skulle ha
friat. Jag hade känt Irma rätt länge. Vi hade delat säng under våra
helgresor och haft petting men aldrig mer. Irma skulle vänta tills
bröllopsnatten. Nu fattar jag varför hon tjatade om bröllopsnatten. Jag ångrar inte att jag inte friade. Jag tyckte livet väntade,
vilket var sant. Återigen ett av mina misslyckade förförelseförsök.

SVERIGE-STOCKHOLM
En passande vers
”Minne, jag har tappat mitt minne
Är jag svensk eller finne
Kommer inte ihåg
Inne, är jag ute eller inne
Har små luckor i minne
Såna där små alkohål
Men besinne
Jag tätat dem med brännvin jag får
Medan helan och tiden går.”
Jag har varit 61 år i Sverige. Man kan verkligen fundera om man
är svensk eller finne. Efter skolan i Vasa åkte jag till Sverige för
att arbeta, vilket många ålänningar gjorde på den tiden. När jag
i september 1953 kom till Stockholm hade jag ett blått finskt
pass. Jag var 17 år och skulle fylla 18 månaden därpå, i oktober.
Jag reste med flyg, en DC 3 till Bromma, som kostade 50 gamla
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mark. Jag reste på vinst- och förlust. Jag hade inget arbete och
var nästan utan pengar. Mamma och pappa tyckte nog att dom
hade spenderat tillräckligt på mig, på min skolgång i Vasa, vilket
jag fortfarande har dåligt samvete för. Jag har försökt kompensera min föräldrar med bland annat en resa till släkten i Amerika. Ännu mer dåligt samvete har jag för att mina bröder inte
fått motsvarande stöd som jag fick. Adéle, mammas halvsyster,
bodde i Stockholm sen många år. Adéle var enormt bra på att ta
hand om oss unga släktingar, vi var många, som invadera Stockholm på den tiden. När jag kom 1953 hade Adéle, som arbetat
många år på Stille Werner, ett företag som specialiserat sig på
fotvård och närliggande produkter, öppnat egen fotvårdsklinik

Lasse och jag i vita rockar.
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Adéle

i sin ungkarlslägenhet på Blekingegatan. I den lägenheten fick
jag bo de första veckorna i Stockholm. Lägenheten var Klinik på
dagen och härbärge för mig på natten. Nästa bostad, ett rum i
en större lägenhet, ordnade Adéle hos en av sina kunder. Även
den låg på Blekingegatan. Adéle hade gift sig några år tidigare med Carl-Erik Öström, en urstockholmare, som var född på
Brunkebergstorg, mitt i centrum av Stockholm. Carl-Eriks bror,
Bertil, var ekonomichefen på KF, Kooperativa Förbundet, Konsums huvudorganisation. Jag fick jobb på KF som hålkortsoperatör. Ett ”yrke” som fanns i datorns begynnelse. Uppgifter för
fakturor och löner matades in i en stansmaskin, som gjorde hål i
papperskort, som liknade de boardingpass man får på flyget. Jag
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och mina kompisar körde korten i en sorteringsmaskin som var
kopplad till en skrivare. Skriften som producerades bestod av
löpande papper som var perforerade i A4-bredd. Kuverteringen
fick vi göra manuellt men frankeringen skötte en maskin.
Jag är Adéle och Carl-Erik väldigt tacksam för all
hjälp med mina första inkvarteringar, mitt jobb och
den fina uppfostran jag fick
genom att bli bjuden på familjens middagar i det Öströmska hemmet på Rämensvägen i Årsta. Det var alltid
varma tallrikar, fin dukning
och bra bordsskick hos Öströms. Det var även så på vardagarna. Carl-Erik kom från
en fin familj med herrskapsvanor. Det hände att jag fick
hyra smoking till deras finare fester. Kalle Jularbo
var sönernas, Carl och Stig-

Julia och Harry.

Erik, gudfar och han, Kalle, var alltid bjuden då det var fest.
Jag minns att jag tyckte det var pinsamt att han uppmanades ta
dragspelet med sig. Han var följaktligen bjuden med dragspel.
Jag kunde återgälda en del av mosters Adéles gästfrihet genom att vara barnvakt till deras två pojkar. Senare när jag blev
etablerad företagare bjöd jag igen. Adéle blev ofta med på mina
företags fester och naturligtvis på mina egna födelsedagar, då
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hade Adéles man, Carl-Erik, avlidit. Jag har även försökt stötta
Adéles söner med rådgivning och praktikjobb.
Då och då blev jag bjuden till min moster Julia i Karlskoga
över långhelgerna. Vi åkte buss från Stockholm, Adéle, Carl-Erik och jag. Moster Julia med sin man Harry hade etablerat sig
stort i Karlskoga dit Julia kom som barnflicka på 30-talet. När
Julia gifte sig med Harry hade han ett eget urmakeri där Julia
hjälpte till efter giftermålet. Julia blev och var en driven affärskvinna. Affärsverksamheten utökades med juvelerarbutik,
guldsmed och glasögonsaffär. Alla tre affärerna låg inom 100
meters avstånd centralt på torget i Karlskoga. I ett annat hörn
av torget, med polisstationen på ena sidan och Stora Hotellet
på andra sidan, byggde Julia och Harry ett stort hyreshus med
lägenheter i de två översta våningarna och varuhus i bottenvåningen. Jag nämnde polisstationen, för en gång när vi var där
blev Julia hämtad till förhör och var tvungen sova på stationen
över natten. Hon krävde att få ha med sig sin egen huvudkudde. Jag tror hon var anklagad för att vara inblandad i något
bokföringsbrott, vilket hon senare frikändes för.
Vi levde gott hos Julia och Harry, goda middagar och bridgespel. Familjen hade även ett sommarhus på en liten ö i en
närliggande insjö som betecknande nog hette Urön. Familjen
Andersson hade även ett ställe på Öland i Köpingsvik som jag
med fru och tre barn, Tina, Pelle och Nicke, besökte med båt.
Vår tjusiga mahognybåt, Vi Fem. Båten hette så hos förra ägaren och vi behöll namnet då även vi var fem i familjen. Den
gången i Köpingsvik blev Pelle, som lekte med mosters Julias
schäferhund, skadad. Pelle blev biten av hunden i huvudet och
vi fick åka till sjukhuset i Borgholm för omplåstring. Det blev
ett bestående ärr som syns än i dag, efter 40 år. En gång åt
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jag middag med morbror Harry på Hotell Gillet, som låg vid
Brunkebergs torg i Stockholm, där han bodde under sina Stockholmsbesök. Harry skulle lämna mig en väckarklocka som jag
hade beställt hos hans Urmakeri. Återigen i nepotismens anda.
Det blev några snapsar, Harry var rätt begiven på starkt, som
han inte kunde använda som han ville hemma med sin stränga
nykterist till fru. Harry berättade om sitt liv och besvärligheterna med sin fru, min moster Julia. Hon arbetade jämt och ställde
samma krav på Harry. Det skulle vara sparsamhet men ändå
hög standard i hemmet och i sällskapslivet. Harry kombinerade
sina affärer i Stockholm med ett återkommande besök hos en
dam som han verkade vara rätt bekant med. Mer sa han inte.
Men det var ändå modigt att berätta för mig. Det kan vara spriten som gjorde honom och även oss andra lite extra lösmynta
ibland. Otrohet är ett mångfasetterat ord. Den allmänna tolkningen är väl att man hoppar i säng med någon som inte är ens
partner. Men man kan vara otrogen i både tanke och gärning.
Speciellt jobbig otrohet är väl när man under långa tider är och
visar sig ointresserad av sin partner. Då är det svårt att prata sig
tillbaka igen. Det fordras två för en tango.
Apropå otrohet och historier: Två grannar stod och pratade
över staketet. Då säger den ena grannen till den andre ”Om jag
är otrogen med din fru, blir vi släkt då?” varpå grannen svarar
”Nej, men vi blir kvitt.”
På KF:s dataavdelning sorterade jag som sagt hålkort. I rummet bredvid satt 20 damer och stansade hål i korten. Jobbet var
inte betungande utom då korten oförutsett kraschade och fick
återlämnas i sitt trasiga skick. Det fanns gott om tid att läsa
tidningar på arbetstid.
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APROPÅ OFÖRUTSETT
Det oförutsedda är vår tids största utmaning och förenat med
risker som kan bli och ofta blir katastrofala. Risk för händelser som vi inte kan förutse eller kalkylera med. Jag tänker på
kärnkraftsolyckorna eftersom jag nyligen läst Åsa Mobergs bok
”Ett livsfarligt och dyrt sätt att värma vatten”. Åsa är inte dotter
till Vilhelm med Utvandrarna. Vilhelms dotter heter Eva och
även hon är författare. Eva har som vänsteraktivist skrivit och
proklamerat för jämställdhet, mot kärnkraft och för miljön. Heder över hennes minne. Eva avled 2011.
I Tjernobyl, i Ukraina, före detta Sovjet, som är den för oss
närmaste kärnkraftsolyckan som inträffat, arbetar fortfarande
3 000 personer för att bevaka verket och skydda omgivningen
från skadlig strålning. Dessutom arbetar 4 000 med att sanera
den utrymda smittade zonen där husen börjat rasa. Då frigörs
radioaktivt damm och nedsmutsningen börjar om igen. En kort
händelsebeskrivning: I en av de tre rektorerna i Tjernobyl utbröt brand som även följdes av härdsmälta. Alla tre rektorerna
fick slutligen stängas och har bäddats in med betonghölje, sarkofag, som nu spruckit och måste förnyas.
De första som kom till platsen efter olyckan var 20 brandmän. En av brandmännen dog på platsen, de övriga dog inom
två veckor på grund av strålskador. Skyddszonen omfattar nu 3
mils radie runt kärnkraftverken i Tjernobyl. I den närliggande
nybyggda staden Pripyat fick de 26 000 invånarna beskedet att
de omgående måste evakueras tillfälligt men fick sedan inte
komma tillbaka. De 3 000 som arbetar där har jobb i 100 år.
Sen beräknas strålningen vara halverad. Då kanske det behövs
bara 1 500 man i 100 år och så vidare. Jag har hört att det kan
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fortgå i flera tusen år innan ett strålskadat området blir beboeligt. I Sverige beräknar man att skyddszonen vid härdsmälta är
17 mil. (I Tjernobyl blev det brand, härdsmälta och ogynnsamma vindar). Tur och eller otur är heller inte beräkningsbart.
Avståndet till Ålands ostkust från Forsmark är fågelvägen 7 mil.
Resten får ni beräkna själva. Även Stockholm blir obeboeligt
enligt denna beräkning. De politiska beslut som fattats i Sverige om avveckling eller eventuell nybyggnad är så komplicerade att förstå så inga ungdomar lär sig längre yrket att serva och
underhålla kärnkraftsverk. Vi har 10 reaktorer i Sverige, vilka
är placerade på tre olika platser, i Oskarshamn, i Ringhals och i
Forsmark. Enligt senast riksdagsbeslut är det möjligt att ersätta
dessa reaktorer med nya. Samtidigt säger beslutet att inga statliga pengar får satsas i eventuella nya verk. Det senare för att
Maud Olofsson skulle få igenom beslutet i sitt eget parti, Centerpartiet. Internt i partiet påstår man att detta betyder att inga
nya kärnkraft kommer att byggas. Ingen privat investerare kan
ta risken och särskilt inte nu då kostnaderna skenar på grund
av skärpta krav på säkerhet efter Fukushima. Vi har ju ändå en
dark horse i Sverige, Vattenfall, för närvarande ett aktiebolag
helägt av staten. Det verkar som om Tage Danielssons skämt
om Harrisburg är glömt:
Tage sa: Jag menar före Harrisburg så var det ytterst osannolikt
att det som hände i Harrisburg skulle hända, men så fort det
hänt rakade sannolikheten upp till inte mindre än 100 procent,
så det var nästan sant att det hände.
Ni ser att jag citerat friskt i min bok. Det är lika bra att fortsätta stölderna. Här kommer citat ur Gunnar Wetterberg artikel
i Expressen den 11 augusti 2014. (Jag har mail från G.W. som
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Kopia av Gunnar Wetterbergs
beskurna artikel 11 aug 2014.
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godkänner citat med angivande av källan.)
Jag behöver väl inte påpeka att jag ogillar kärnkraft. Jag är
livrädd. Jag var aktiv centerpartist i linje 3, avvecklingslinjen,
under folkomröstningen om kärnkraft 1980 (man ändrade från
atomkraft till kärnkraft efter USA:s atombomber över de två japanska städerna). Vi blev lurade av Folkpartiet som tillsammans
med sossarna fick igenom tre linjer. Två slår den tredje som bekant. Inför valet 1976, fyra år tidigare, fick Centerpartiet 28 procent i opinionsundersökningar, vilket är partiets högsta notering
någonsin. Fälldin blev statsminister. Jag var med på valnatten då
vi firade på Hotell Anglais vid Stureplan. Då Fälldin höll tacktalet till oss valarbetare rasade bordet han stod på. Då var Fälldin
slagfärdig för en gångs skull, ”Ja, det var inte mitt fall i alla fall”.
Det blir ingen mer kärnkraft. Jag tror inte ens att Olkiluoto
blir så klart att elproduktion kan ske. Den beräknade totalkostnaden på 3,5 miljarder Euro är nu uppe i 8 miljarder och endast
70 procent är klart. Även här har betongen fått sprickor, som blivit åtgärdade med hiskeliga merkostnader som följd. Säkerheten
har visserligen skärpts efter olyckan i Fukushima, som förlängt
byggtiden, som den franska leverantören vill få extra betalt för.
De enda vinnarna i projektet Olkilouto är alla advokatfirmor i
Helsingfors, som är inblandade i stämningar. Det är böter för försening och förhandling om det garanterade elpriset som enligt
ursprungskontraktet skulle vara fast och marknadsmässigt under lång tid. När utredningen/vitboken kommer blir den intressant att läsa. Det kan jag förstå då jag själv varit byggare. Varit
och varit, vad tror ni jag faktiskt gör på Bergkulla, i dessa dagar.
Inget av de företag, som sålt de 440 reaktorer som finns i världen,
har gått med vinst på försäljning av reaktorer eller byggnation
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av kärnkraftverk. Företagen hade hoppats på stora beställningar
med storskalig tillverkning på flera tusen verk i världen. Vilket
inte har infriats och inte kommer att ske enligt min tro.
Hans Blixt, den snälle svenske farbrorn som utredde Iraks
eventuella kärnvapen, han förespråkar tusentals verk. Hans är
folkpartist.
Jag avslutat mina domedagsprofetetior med berättelsen om
kärnkraftsverket Watts Bar i USA. Verket beställdes 1970 med
beräknad driftsstart 1976. Då var bygget halvfärdigt. 1985 avbröts bygget för att senare återupptas. 1996 anslöts reaktor 1 till
elnätet, efter 23 års byggtid. Ingen reaktor har därefter tagits i
drift i USA.

Nu följer fortsättning om Stockholm
Expressen kostade 45 öre då jag arbetade på KF och läste tidningar på arbetstid. Sen dess har jag läst Expressen i stort sett
varje dag. Människan är ett vanedjur. 45 öre skulle idag motsvara 6 kr. Men kvällstidningarna kostar nu 17 kronor. Vad har
hänt? Jag hade 405 kr i månadslön på KF. Lönen höjdes med
30 kr efter en månad. Hyran för rummet på Blekingegatan kostade 410 kr/m. Ekonomin gick ändå att leva med då jag hade
extrajobb som diskare på krogarna längs Götgatan. Göta Källare och Restaurang Druvan var mina normala arbetsplatser.
Jag slutade jobbet på KF klockan 17 och började samma tid på
restaurangen. Då jobbet på restaurangen började med matrast
så hann jag i tid, om jag sprang.
Det påminner mig om historien om killen som frågade hur lång
tid det tar att gå till järnvägsstationen. Han fick till svar: ”Jag
vet inte för jag har alltid sprungit.”.
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Diskjobben på krogarna bemannades vanligen med typen uteliggare, som var och fortfarande är, väldigt hungriga och i stort
behov av mat då de kom till jobbet kl. 5. Vore det inte för hungern skulle dom troligen inte jobba. Avlöningen från diskjobbet
fick dom inte mycket drivkraft för. Därför låg matrasten i början
av arbetspasset. Jag gillade faktiskt diskjobbet. Det syns vad man
gör. Betalningen var 1 krona och 10 öre per timme i den normala
disken och 1,40 i kockdisken. Jobbet hos kocken var slitigare
och svettigt. Till kockköket var det svårt att få diskare, men jag
tog det gärna, dels för att det var högre lön men framförallt för
den bättre maten. Kocken lät mig beställa vad jag ville. När jag
hade varit borta en dag hade ingen diskat i köket. Kopparkastrullerna var gröna på insidan ovan såsen, men det var bevisligen
inte hälsofarligt. En kväll kunde ge mig 10 kr efter skatt men då
fick man som sagt mat, två gånger, vilket betydde mycket i den
åldern. Det var kanske i köket på Göta Källare jag upptäckte hur
mat med kvalité kan smaka. Jag är väldigt matintresserad och
kräsen. Jag lagar gärna maten själv numera. Då har man svårt
att klaga. En sak jag vill nämna är den dåliga klangen som är förknippat med städning och diskjobb. Vad är felet, ett utmärkt jobb
och ett intressant yrke. Som sagt det syns vad man gjort. Hjälp till
att höja statusen på detta eviga framtidsjobb.
Jag minns den tiden, då jag jäktade Götgatan ned på mornarna och uppåt till krogjobbet på kvällarna. Jag minns hur fri
jag kände mig. Jag minns hur fin hösten var det året. Jag minns
att jag trivdes med livet.
Jag hade rätt snart flyttat, från den stora lägenheten hos damen på Blekingegatan, till Kungsholms Strand 17. Min kusin
Algot Husell bodde där tillsammans med en annan ålänning,
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från Sund. När Algot hörde om mitt dyra rum på Blekingegatan
så sa han, ”flytta till mig ”, och så åkte den stackars sundsbon
ut. Vi hyrde enda rummet i en etta av en pensionerad bagare.
Bagarn bodde i köket. Algot hade tagit kommandot och satt sig i
respekt, så egentligen var det bagarn som var inneboende. När
det var månadsskifte och vi skull betala hyran bjöd vi bagarn på
krogen, på en sväng som det hette. En sväng bestod av dagens
rätt, två 4 cl snapsar och eventuellt två lättgroggar som blandades i köket före serveringen. Svängarna serverades framförallt
på stans många SARA-krogar, med tredje klass i bottenvåningarna och andra klass en trappa upp. I andra klass var det vita
dukar. All spritservering var förenad med mattvång. Det var få
gäster som åt i tredje klass. Samma tallrik åkte ut och in. Det
var nödvändigt att säga till om man skulle äta maten som bars
fram. Apropå sprit och det myckna drickandet i byggsvängen,
som jag nämner på flera ställen i min berättelse, så vill jag påstå att vi ungdomar, som exempelvis Algot och jag, sällan hade
sprit hemma på rummet som vi hyrde eller någon annanstans.
De dansställen vi frekventerade, mest Festo på S:t Göransgatan
nära Fridhemsplan, hade ingen spritservering. Ok, det hände
när någon kom hemifrån med ”ranson” så söp vi till ibland.
Men det var inget regelbundet drickande. Var tid har tydligen
sina vanor. Jag nämnde Festo som fungerade ungefär som Miramar gjorde då jag bodde i Mariehamn. Det var egentligen
en ungdomsgård även här med levande orkestrar. Vi var en
del stammisar som dansade bra, inbillar jag mig. Träning ger
färdighet. Vi var mest tysta troligen på grund av blygsel och
det blev få hemskubb. Jag ser ibland en av stammisarna, som
etablerad hemmafru i området där jag bor. Hon ser inte upp-
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bjudbar ut numera. Det är kanske är så som Kerstin Thorvall
skrev i en av sina böcker ”har ni sett en 50-årig man bjuda upp
en 49-årig kvinna?”. Så kan det vara. Men Kerstin Thorvall tog
saken i egna händer om man ska tro hennes berättelser. Varför
jag flyttade från Kungsholms Strand kommer jag nu inte på.
Det kan vara så att Algot sade upp rummet för att åka hem och
fiska eller så flyttade han ihop med Inger från Ulricehamn, som
han träffade på Festo. Jag bodde i rum på olika adresser, på
Fleminggatan och på Kronobergsgatan, båda på Kungsholmen
och på Lodgatan nära Jarlaplan. Från Lodgatan flyttade jag till
Ann-Britt och hennes systrar på Hyvelvägen i Hägersten. Mer
om Ann-Britt och Hyvelvägen senare.
Jag stannade bara några månader på KF. Jag svarade på en
annons och fick jobb på HSB, Hyresgästernas Sparkasse- och
Byggnadsförening. Det var första och kanske enda gången jag
visade mitt betyg från Handelsskolan i Vasa. Jag fick bättre lön
men det var fortfarande svårt att leva mitt liv på min lön. Det
blir stora omkostnader att bo i rum utan kök. All mat skulle
intas på restaurang och fritiden tillbringades inte på rummet.
Både KF och HSB klassas som socialistiska organisationer
men det var inget jag tänkte på och hade heller ingen betydelse för en nysvensk som jag som var politisk okunnig. Vid den
tiden var jag inte intresserad av politik. Det skulle bli andra bullar senare i livet. HSB:s Riksförbund är riksorganisation för alla
HSB-föreningar i Sverige. När jag kom till HSB var det tre personer kvar som varit med från när HSB startades. Arkitekten Sven
Wallander var initiativtagare till organisationen HSB genom att
först bilda HSB Stockholm och sedan bli chef för Riksorganisationen HSB. Sven var fortfarande chef när jag kom till HSB.
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Sven Wallander var en av initiativtagarna till bildandet av HSB
Stockholm 1923 och HSB:s Riksförbund året därpå. Han var
verkställande direktör för Riksförbundet och chef för HSB:s arkitektkontor till 1958.
Sven Wallander var far till en beryktad bankman, Jan Wallander.
Jan var chef för Sundsvallsbanken och senare även för Svenska
Handelsbanken, som köpte Sundsvallsbanken. Handelsbanken
kanske köpte en bra chef. Det var Jan som myntade uttrycket ”vi
har slutar med budgetar för de stämmer ju aldrig”.
Agnes Åhsberg var den andra av de tre som varit med från
början. Agnes var chef på den avdelning där jag fick jobb. AFB
kallades avdelningen, men hette egentligen Allt för byggnadsfacket.
Även den tredje av grundarna, Tyra, jobbade på AFB. Tyra
var Agnes och avdelningens sekreterare.
Jag minns inte lönen men den var betydligt högre än på KF.
Det bästa var ändå att HSB hade egen skola på arbetstid för ungdomar. Jag för min del studerade brevledes på NKI-skolan, på
icke arbetstid. NKI hade kontoret på Kungsholmen där även HSB
huserade i egen nybyggd fastighet med marmorfasader på Fleminggatan 41, där huvudkontoret för HSB fortfarande ligger.
Jag arbetade på olika avdelningar på HSB. Först hos Agnes
på Allt för Byggnadsfacket, AFB. Jag ”sålde” material till de
byggmästare som byggde hus åt HSB. HSB hade egen tillverkning i egna fabriker för fönster, dörrar, köksskåp, kyl- och frysskåp samt beslag och lås. HSB:s arkitekter hade designat det
mesta. Min uppgift var att från ritningarna räkna fram antal av
varje sort och specificera detta på ett så kallat ormigpapper. Vi
gjorde kopior i en handvevad maskin och dessa skickades till
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fabriken som tillverkade, till byggmästaren som byggde och till
faktureringen.
Jag är nästan säker på att byggmästarna var tvungna
att köpa HSB:s egna produkter. Jag gick på byggnadslinjen i
kvällsskola och i läroplanen ingick att vi skulle lära oss rita
byggnadsritningar. Därför flyttade jag till HSB:s ritkontor. Det
blev till avdelningen som ritade kök. Man kan säga att jag lärde
mig rita, men det blev mycket av samma sort. HSB hade som ni
förstått en egen köksstandard från vilken vi skulle plocka skåp
med mera. Redan i början av mitt köksritande fick jag tillsägelse av chefen att jag skulle ta det lite lugnare. Han tyckte att jag
ritade för fort och för mycket. Nämnda chef hette Rolf Jeansson
och hade sommarställe åt Norrtäljehållet. En måndagsmorgon
kom han direkt från landet och undrade om jag kunde åka med
honom och ta upp näten. Det hade blåst så mycket så hans fru
vågade inte följa med i båten. Såna utflykter kunde man göra
på arbetstid på den tiden. Nu är det andra tider. Det var högkonjunktur och HSB-föreningar bildades i ett rasande tempo.
Vi fick jobba övertid hur mycket vi ville. Det var minimalt kontroll och trots att vi hade stämpelklockor så blev det mycket
fusk. Man kunde stämpla åt varandra. De flesta av arkitekterna
som arbetade på HSB:s arkitektkontor hade ett privat kontor
vid sidan av sitt jobb. Kolla den tiden om ni kan.
Min tidigare utbildning var tvåårig handelsskola i Vasa i Finland. Nu kompletterade jag med kurser i byggteknik. HSB var
listiga i sitt upplägg. Kurserna betalades av HSB, men först när
bevis kom på att man genomfört kursen. Jag, som alltid hade
kort om pengar på den tiden, läste kurserna på kortast möjliga tid. Om jag fick ett nytt brev med dagens post så läste och
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besvarade jag brevet samma kväll och sprang till NKI-skolans
brevlåda, som även den låg på Kungsholmen, där jag både arbetade och bodde. Hade jag tur så fick jag nästa brev nästa dag
men oftast dröjde det ytterligare en dag (posten delades ut två
gånger per dag på den tiden). Sen fick jag betyg och pengarna
i HSB:s kassa. Studievägledaren på HSB tyckte jag skulle söka
till SSTA, Stockholms Stads Tekniska Aftonskola, som även den
låg i hemmakvarteren på Kungsholmen. Kursen var fyraårig
och syftade till Byggnadsingenjörsexamen. Efter ett år i SSTA
nämnde en av lärarna att jag kunde söka till Tekniska Läroverket vid Thorildsplan, fortfarande på Kungsholmen. Examen
från Läroverket var mera värt. Inträdeskraven var stränga. Jag
fick gå i så kallad preparandkurs en stor del av den sommaren.
Året var 1955 och det var en rekordhet sommar. Vi svettades
trots att vi satt i kortbyxor på lektionerna. Efter fyra års kvällskurser på Tekniska Läroverket fick jag så mitt bevis och jag
kunde kalla mig Byggnadsingenjör. Stoltast var nog mamma
Klara. Senare blev även mina två bröder, Henry och Åke, ingenjörer. Jag vill passa på att skryta med att jag aldrig missat en
lektion i skolan och inte heller varit sjukskriven eller hemma
från jobbet. Med ett undantag, jag var hemma en dag efter en
firmafest. Betongleverantören bjöd oss på Hamburger Börs och
jag var trots allt lite ovan med gratis sprit på den tiden. Under
min tid på HSB firades 25 årsjubileum med stor fest i Stockholms stadshus. Då var jag uppklädd i smoking för första gången. Moster Adéle ordnade även hon fester med högtidsdräkt,
som det hette, dit jag blev bjuden och var fullt utklädd.
Jag bytte arbetsgivare och började på ett mindre arkitektkontor. Ett litet kontor som hade statens uppdrag att uppdatera rit-
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Hilkka och jag.

ningar för de statligt ägda husen i Stockholmsområdet. Vi förde
in de förändringar som skett under årens lopp. Kontoret bestod
av en stor lokal där vi satt ca 20 ungdomar och gjorde samma typ
av arbete. Vi åkte ut till de olika byggnaderna i Stockholm med
omnejd. Mätte upp och återvände till kontoret där vi förde in
nya och rivna väggar. Originalen var så kallade transparanger.
Ett brunt hårt ”papper” där vi först med rakblad skrapade bort
vad som var fel och med tusch förde in det nya. Arbetet var inte
utvecklande, kan man lugnt säga. Men det var kul att se de statliga verken från ”insidan”. Det var lite chockartat att se vad som
fanns i de vanligtvis stora källarvåningarna där jordgolv fortfa-
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rande förekom. Det rörde sig väldigt ofta om väldigt gamla hus,
flera hundra år var en del. Man var ibland tvungen att krypa omkring med tumstocken på golvet mellan benen på kontoristerna.
Jag arbetade i två omgångar både hos Svenska Trähus och
Byggnadsfirman Nils Nessen.
I februari 1956 började jag på Svenska Trähus som ritare.
Även här var jobbet okvalificerat. Vi ritade dock nya typer av
hus ibland. Hustyper som skulle masstillverkas i någon av de
trähusfabriker som ingick i Svenska Trähus-familjen. Men tyvärr så bestod våra uppgifter mest i att rita in de ändringar som
husköparna påkallat vid köpen. Jag fick nog efter 10 månader.
Dessutom krävde sista året i skolan att jag skulle ha praktik
från byggarbetsplats. Jag slutade på Svenska Trähus 30 november och började dagen efter, den 1 december 1956 hos Nils
Nessen. Då bodde jag sen ett halvår med Ann-Britt och hennes
systrar i villan på Hyvelvägen 6.
Då gick jag mina sista terminer i skolan, i HTL på Drottningholmsvägen. Första arbetsplatsen hos Nessen var Shells
bensinstation med garage på Vasaloppsvägen i Västertorp. De
var nytt för mig att börja klockan 7 på morgonen. Jag hade ju
haft kontorstider innan. Jag sprang över Hägerstensåsen för att
någorlunda passa tiden. Även kroppsarbetet var nytt, men nyttigt. Här fick jag, som lärling även kallad pettring, slita hårt.
Verkmästaren köpte råa nysågade plankor från sin farsas såg
i Grödinge. Planken kändes tunga som bly. När Sven Nilsson,
som verkarn hette, upptäckte att jag var från Åland så ville han
att jag skulle köpa taxfree-cigaretter. Jag tog det som en beställning men jag har ännu inte fått betalt. Det söps förfärligt
på byggen på den tiden. Jag minns en lucia, då söp man extra
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mycket, då styrelsen för beställaren Stockholmsgaraget, som
ägs av frikyrkofolk, kom på oannonserat besök, på eftermiddagen strax före klockan 4, då vi skulle sluta för dagen. Vi höll
på att, som sista uppdrag, baxa in en oljepanna via garaget till
pannrummet. Gubbarna, som alla var samlade inför detta, var
nu så fulla så dom raglade omkring. Verkarn Sven var inte där,
han hade flera arbetsplatser, och jag som pettring hade ingen
talan ännu. Jag var nog den enda som jobbade den dagen.
Efter Shell blev jag biträdande arbetsledare vid Foresta, en
slottslikanade hotell- och restaurangbyggnad som Nessen hade
köpt för egen spekulation. Jag var i praktiken kontorist på Foresta. Arbetsplatsen var stor med många anställda och löneredovisning sköttes där, vilket var ovanligt. Jag skrev lönelistor
och skötte diverse göromål på kontoret. Det fanns tydligen inget lämpligare annat arbete för mig i firman just då. Trist men
ändå bra att kunna. Nils Holm var platschef, en snäll och gemytlig farbror som bodde nära bygget. Nils hade vunnit en båt
på lotteri året innan. Det var vanligt med båtlotterier på vårarna. Det var nytt år och jag fick order att med dagbilen, en rätt
stor kranbil, åka runt i Stockholm och köpa båtlotter. Det var
inte så att jag körde dagbilen. Bilen kördes av ägaren.
Hotell Foresta, som idag drivs av Scandic Hotels, ligger på
Lidingö. Jag fick lång resväg utan bil och Vespan hade jag sålt.
Bygget på Foresta bestod i upprustning av den gamla borgen
och nybyggnad av hotelldel med en länga lägenheter för diplomatfamiljer. Nessen hade redan liknande upplägg i sin ägo.
Hela Gärdesgården, ett helt kvarter på Gärdet, som Nessen
ägde, bestod av små lägenheter som han hyrde ut med god hyra
till bland annat personalen på NK.
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Nessen hade en annan god kund nämligen biografägaren
Anders Sandrew. Han som på kvällarna cyklade runt till sina
biografer och hämtade kassorna. Det var cash som gällde på
den tiden. Att han inte blev rånad. Det måste ju vara lätt att
råna en cyklist. Kamratskapen mellan Nessen och Sandrew resulterade i att Nessen hade biografer i de flesta av sina hus. Det
låg nära till hands att även den svenska filmens skådisar bodde
i Nessenhus. Jag minns Naima Wifstrand, som bodde i huset,
hörnan Tegnérgatan och Drottninggatan och Harriet Andersson i hörnan Götgatan–S:t Paulsgatan. Jag inspekterade Harriets badrum för förmodat stopp i golvbrunnen. Vi båda, Harriet
och jag, låg på hennes badrumsgolv och jobbade.
NK var en av Nessens stora kunder. Jag tog senare över
NK-byggnation i min egen firma som jag ska berätta om senare.
Foresta-bygget var komplicerat och försenat i förhållande
till planerad inflyttning av hotellet. Hotellet var bokat sen lång
tid av bland annat amerikanska turister. Jag minns att vi putsade väggarna med kalkbruk på förmiddagen och målade samma
väggar med plastfärg på eftermiddagen. När vi störde hotellgästerna med byggljud, på det för oss normalt tidiga mornarna, kom en stöddig amerikan ut och vill köpa hotellet för att få
sömn. Jag kommer även ihåg då vi hade Jayne Mansfield som
gäst, hon med D-kupa, som verkade ha glidit ned, om hon nu
hade nån alls. Gubbarna slutade arbeta och slöt upp i hopen
av hennes fans som stod utanför hotellet och väntade ifall hon
skulle röra på sig, ut eller in.
Jag minns även när jag överraskade chefen Nils Nessen
med inredningsarkitekten Astrid Sampe i ett hotellrum. Det var
inte färgsättning som pågick. Ett exempel på vad huvudnycklar
kan ställa till med.
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Min yngre bror Henry kom hem från sjön för att bo ihop
med Greta Falk från Mariehamn, som var hans utvalda. Greta
arbetade och bodde på Allmänna BB nära Östermalms Idrottsplats. Jag fixade jobb åt Henry i restaurangen på Foresta. Han
var van i yrket efter att ha varit förste kock och senare steward
på sjön. Henry var utbildad på Sjömansskolan i Mariehamn.
Henry frågade sin chef på Foresta om befordran och fick ett
komplicerat svar om hur mycket utbildning han behövde och
vilken omfattande praktik han måste skaffa sig. När kökschefen berättade om sin egen lön backade Henry ut från den branschen och började i stället på Bröderna Edstrands järnlager i
Hammarby där han fick dubbelt så hög lön som han hade på
Foresta. Jag hade då hand om ombyggnaden av järnlagret hos
Bröderna Edstrands.

Svenska Trähus igen
Jag fick ett projektuppdrag jag inte kunde säga nej till som pågick i 13 månader.
Svenska Trähus, som var en samorganisation för många trähusfabrikanter, hade bestämt sig för ett forskningsprojekt. Ett
patent som namngivits till NIVIS-huset. Jag hade en chef, Börje Lindberg, civilingenjör från Dalarna som stod för upplägg
och arbetsledning. Vi gjorde budget och fick Svenska Trähus
styrelses godkännande och pengar så klart. Börje och jag placerades fint i varsitt rum på direktionsvåningen, granne med
VD, i huset på Birger Jarlsgatan. Jag ritade provhuset efter de
förutsättningar som vi hade fått. Vi skulle pröva en metod med
varma grunder för att minska kostnaderna med att grundlägga på frostfritt djup. Returluften från husets kök och bad led-

95

des ned under golvbjälklaget, in i det så kallade kryputrymmet
varvid plusgrader uppstod året runt i grunden. Huset tillverkades hos Svenska Cellulosafabriken (SCA) i Kramfors dit jag
fick resa och under några sommarveckor delta i spikningen av
elementen. Det var ett intressant uppdrag, att första vara med i
planeringen, sen rita huset, tillverka husdelarna och slutligen
bygga huset på en trädgårdstomt i Stockholmsförorten Enebyberg, som tillhör Danderyd. Teorin fungerade i praktiken men
huset var svårsålt och tillverkningen upphörde efter att kanske
ett tiotal hus sålts.
Jag hade senare i min egen byggfirma en dalasnickare anställd, som faktiskt hade köpt ett NIVIS hus. Han bodde i Hud-

NIVIS huset på Glömstavägen.
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dinge och jag ser huset då jag ibland passerar på Glömstavägen.
Jag måste få berätta om de sommarveckor när jag arbetade
på trähusfabriken i Kramfors. Jag bodde i ett fint rum på SCA:s
gästhotell. Cellulosan var en stor aktör och stor arbetsgivare i
lilla Kramfors. På hotellet hade jag tillgång till fiskeutrustning
och kunde fiska i forsen som låg utanför husknuten. Jag blev
flera gånger hembjuden till Cellulosans chef på middag. Han
sa: ”säg inget om detta i Stockholm för då minskar de ditt traktamente”. Han visste hur en slipsten skulle dras. Han bodde fint,
chefen, i en stor herrgård som säker var och kanske fortfarande är vanligt på alla bruksorter. Jag fick intrycket att han hade
tråkigt, han chefen, och att bjudningen av mig mera var för att
han skulle få sällskap. Han hade fru och hembiträde så det var
inget fel med standarden. Cellulosan i Kramfors tillverkar även
byggplattor av olika slag. Då var masoniten väldigt aktuellt. Jag
fick gå runt i fabriken och se de löpande banden som snurrade
dygnet runt. Det var inte underligt att masonit och andra byggplattor var och är billig, då tillverkningen sker på detta rationella sätt. Exempelvis kapningen av skivorna skedde då bandet
löpte genom att klingan följde med bandets rörelse.
Nu var jag gift, hade bildat familj, vi hade ett barn, dottern
Tina, vi hade köpt huset som vi bodde i på Hyvelvägen av mina
svärföräldrar. Vi köpte huset för 50 000 kr, vilket Ann-Britts föräldrar och syskon tyckte var ett bra pris eller i varje fall inte
protesterade emot. I dag säljs dessa stugor för 3–4 miljoner.
Man ska inte sälja bara köpa och behålla, om man vill bli rik på
ett enkelt sätt. Ett oslagbart recept.
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ANN-BRITT
Min fru Ann-Britt, född Eliason, är hemma från Hägersten.
Hon blev min fru i juni 1957. Vi fick vårt första barn, Catharina,
i november 1957. Vårt andra barn, sonen Jens, föddes i juni
1959. Vi bodde de 14 första åren av vårt äktenskap i Ann-Britts
föräldrahem på Hyvelvägen 6 i Hökmossen nära LM Ericson i
Midsommarkransen. I ett småstugeområde som byggdes 1939
i Småstugebyråns regi på tomträttsmark som ägdes av Stockholms Kommun. Småstugebyrån är en bra och framgångsrik
organisation som upplåter tomter, för delvis självbygge, till
barnfamiljer med begränsad inkomst. Den egna arbetsinsatsen
räckte vanligen till kontantinsatsen. Upplåtelsetiden av marken, den så kallade Tomträtten, var 60 år men kunde normalt
förlängas men då till något högre avgift. Husstommarna till detta område, Hökmossen, levererades av Svenska Trähus, som av
en händelse blev min arbetsgivare under några år. Ann-Britts
föräldrar hade med de fyra yngsta barnen, av totalt sju, flyttat
till Gävle några år innan vi träffades. Pappa Karl-Ivan arbetade
på tyska AEG, vars verksamhet i Stockholm lades ned. Han blev
då erbjuden arbete i AEG:s dotterbolag Elektroverken, som låg
i Gävle. Karl-Ivan började som 16-åring på AEG och stannade i
koncernen till pensioneringen.
Jag träffade Ann-Britt på mitt dåvarande favorittillhåll, Berzeliterrassen. Jag blev så bekant med personalen på dansstället att jag vikarierade som vaktmästare där, en nyårsafton. Jag
bar uniform med guldgaloner på axlarna. Det är det närmast
en uniform jag kommit. Vi ålänningar, födda på Åland, är ju
kronvrak. Berzeliterrassen ligger på taket till det som i dag är
Chinateatern, mittemot Berns på Näckströmsgatan. Där var det
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dans under stjärnorna under den varma delen av året. Glastaket över dansgolvet gick/går att ta bort. Ann-Britt bodde i en
villa i Hägersten, som jag nämnde tidigare, tillsammans med
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sina två äldre systrar, Ariane och Maj. Ann-Britts favorithistoria
är att jag när jag följde henne och hennes yngre syster Kerstin,
som tillfälligt gästade det gamla föräldrahemmet i Stockholm,
hem första träffkvällen. Det var på skärtorsdag 1956, och så betalade jag flott hennes och troligen även syster Kerstins biljett
på spårvagnen. När jag skulle åka hem så lånade jag en krona
av Ann-Britt, som hon påstår att jag inte återbetalat. Historien
blir tydligen lite bättre med detta löjliga tillägg. Sanningen är
att jag beräknade åka hem med returbiljetten. Men tiden rann
i väg och vems fel är det, bådas vill jag påstå. Ann-Britts mamma, Anna-Lisa även hon på tillfälligt besök, stod tydligen och
gluttade i nyckelhålet till köket där vi satt för att inte störa det
sovande i huset. På morgonen säger Anna-Lisa till Ann-Britt:
”Ta honom!”. Anna-Lisa hade tre giftasmogna döttrar. Det gällde att bli av med någon så fort som möjligt.
Systrarna i villan hade ett ledigt rum och dålig ekonomi,
som delvis beroende på att villan värmdes med stadsgas, som
var kostsamt. Jag blev erbjuden att hyra rummet till rimlig
hyra. Jag och min Vespa flyttade in på Hyvelvägen 6. Officiellt
för att dela på driftskostnaderna. Mitt bohag bestod av lite kläder och stora och lilla tjyvglaset kallade. Allt fortfarande enligt
Ann-Britts goda minne.
I och med flytten till Hyvelvägen upphörde mitt boende i
hyresrum, som pågått sen 1950 då jag flyttade till Mariehamn.
Ann-Britt och jag gifte oss i juni 1957 i Gävle domkyrka. Det var
dubbelbröllop med Maj, Ann-Britts äldre syster som gifte sig
med Bo Fredriksson från Stockholm. Vi förlovade oss halvåret
innan giftemålet, 21 oktober 1956, med middag på Berns. Berns
var folkligare och billigare då. Jag hade varit på Berns åtskilliga
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gånger innan och sett värdsstjärnor, som Ella Fitzgerald, Delta
Rythmen Boys m.fl., uppträda. Man kunde sitta på läktaren där
det var café. Kostnaden för kaffe och deras supergoda winerbröd räckte som biljett. På sommaren 1956 åkte vi med Vespan
söderut. Holland var målet. Vi hyrde tält, ett fyramans sa butiken. Tältet var ok för två. Det regnade mycket på resan och
när man kom nära tältduken blev man våt, vilket resulterade
att vi låg mitt i tältet och ”trängdes”. Första natten i Gränna,
andra i Värnamo, tredje i Köpenhamn och så vidare. Vi kom till
Travemünde där vi tältade på ett enormt område på en ö med
färja från stan. Vi gick på casinot på tedans och drack kaffe med
bakelse. Vi tog in på rum i Lübeck för att torka vår utrustning.
Vi var på Reeperbahn där jag blev antastad av en transvestit.
Inte så kul. Återfärden till Stockholm var jobbig. Pengarna var
slut och framdäcket punkade flera gånger. Mellan Södertälje
och Stockholm hade vi tre punkor. Vi fick köra på innerslangen
den sista biten. Hemma är alltid bäst.

FRUÄNGSSKOLAN
Efter Svenska Trähus fick jag åter anställning hos Nessen. Nessen hade då fått entreprenaden att bygga ytterligare en skola
i Söderort. Västertorps gymnasium pågick fortfarande och nu
fick vi hela Fruängsskolan.
När jag jobbade på Shellstationen nära Västertorpsskolan
fick jag rycka in som hjälp åt verkmästaren Grudd på Västertorpsskolan. En stor märklig och rödhårig man, som kliade sig
där bak hela tiden. Tror ni att han hade hemmoröjder?
Fruängsbygget var ett jättestort projekt. Jag har glömt
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Vår resa till Tyskland 1956.

miljonerna men det var fem byggnader nära det som idag är
Fruängens centrum. Jag blev nu andreman med verkmästartitel. Förste man hade beteckningen platschef. Försten hette Bo
Hedberg och var en fet osympatisk typ som tuggade på något
hela tiden. Han var ofta inte på plats och det berodde mest på
att han samtidigt byggde ett eget hus på Torö. Jag trivdes i hans
frånvaro, som herre på täppan. Till Torö utanför Nynäshamn
gick vår dagbil ofta med byggmaterial. Det var ändå Bo som
bestämde. I bland gick hela lass dit med betong som skrevs på
”vårt” bygge. Pinsamt för mig som skrev dagbok, det gjorde och
gör man på alla byggen (utom på Åland).
Det myckna supandet fortsatta även på denna arbetsplats.
Men fylleriet minskade just under åren på Fruängsbygget. Gubbarna började tjäna mycket bättre. Det var ackord som mättes
med en representant från Byggmästareföreningen i Stockholm
och en från Byggnadsfacket, Byggettan, som det hette i Stockholm. De två mätarna satt i arbetsbaracken och drinkade hela
dagarna, på arbetstid. Det blev ändå, eller på grund av detta, bra
överskott, som det hette när man fick mer än grundlönen. Jag
tror inte att mätarnas supande påverkade ackordet nämnvärt.
Arbetschefen Axel Hallmans var en noggrann typ som kontrollerade allting och troligen även mätarnas mätning. Gubbarna
skaffade sig bilar för den bättre inkomsten och kunde inte dricka
som tidigare. En stor och efterlängtad förbättring.
På Fruängsskolan var Bertil Sundberg kontrollant för beställaren, Skolförvaltningen i Stockholm. Bertil och jag blev så
småningom goda vänner och har umgåtts från och till under
alla år även familjevis. När Bertil gick i pension anlitade jag
honom som konsult i mitt bolag Nordqvist Bygger AB. Under
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tiden på Fruängsskolan var det Bertil som skulle attestera alla
extrakostnader som uppkom. Vi var ofta osams ända tills jag
kom på hur jag skulle ”lura” honom. Jag skrev så små poster
som möjligt. Poster som Bertil inte kunde ha någon åsikt om
då det bara var på en eller två timmar. Underlaget skickade
jag till vår nämnda arbetschef, Axel Hallmans, som debiterade.
De små summorna blev mycket pengar, som säkert bidrog till
det stora överskottet vi presterade för Fruängsbygget. Jag fick
beröm av Axel och ett eget byggobjekt.

Tumörbiologin på Karolinska
Jag blev platschef för att bygga ett hus för cancerforskning på
Karolinska Institutet. Ett hus där 40 000 råttor, ni läste rätt fyrtiotusen, levde i burar för forskning, under ledning av professor
Georg Klein. Då huset invigdes fick jag skaka hand med den
dåvarande svenska kungen Gustaf VI Adolf. Chefen för institutionen var som sagt professor Georg Klein med Erna Möller
som ansvarig medarbetare. Även Erna blev sedermera professor. Jag ser både Georg och Ernas namn i tidningarna när
de representerar olika styrelser inom vetenskaplig forskning.
Stämningen på Tumörbiologin var så positiv att jag fick intrycket av att cancerfrågan var nära sin lösning. Nu vet vi, 55 år senare, att jag trodde fel.
Jag blev god vän med Karol Swisch, Georg Kleins assistent
och handläggare för beställningar av bygget. Karol var liksom
Klein född i Polen. Karol blev min och vår familjs vän under lång
tid. Karol med hustru Gun, textilkonstnär, bodde med oss på
Åland under en sommar. I deras sällskap var även konstnären
Jerzy Potlebowski. Han gjorde målningar och skisser till mål-
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ningar från miljöerna i min hemby, Bertbyvik, som han sedan
fullföljde i Stockholm. Vi har metervis med väggmålningar i olja
på duk som han målade för gillestugan i villan i Hökmossen.
Vi gillar fortfarande Jerzys konst. Mormor Alma myntade
historien om vad som är skillnaden på en konstnär och en karamellstrut: ”Jo, karamellstruten är vriden i botten och konstnären i toppen.”
Som ni märker blir jag lätt vän med folk jag träffar, men jag
blir även lätt ovän. Men inte lika många kanske. Jag vill nämna
att det finns företag som jag idag fortfarande arbetar med där
jag är inne på fjärde generation ägare, ex. Nordströms Trä på
Lövholmsvägen i Liljeholmen där jag handlat 56 år och Ringströms Glas på Mosebacke där jag handlat i 38 år.

Persienner
Jag såg en annons om att tjäna extra pengar, vilket visade sig
vara försäljning av persienner. Persienner var en nyhet på den
tiden. Jag gick på en kort kurs tillsammans med andra arbetssugna ungdomar. Eller vi var mest pengasugna. Vi fick några
lösa persienlameller som vi höll mellan fingrarna för att visade
hur bra det funkade. Jag sålde en del i Hägersten och i närliggande villasamhällen. Eftersom jag var lite händig åtog jag mig
även monteringen mot 5 kr/st.
Jag var som sagt chef för bygget av Tumörbiologins hus på
Karolinska. En stor byggnad i fyra våningar med alla fönster
med samma mått. Jag sålde utan konkurrens persinner till alla
fönster. Så här efteråt kan man kanske tycka att jag utnyttjade
min ställning. Det blev flera hundra persienner med samma
mått. Snickarna på bygget monterade. Där gick gränsen för
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vad jag vågade göra själv. Jag hade skaffat enkla maskiner som
gjorde att jag och Ann-Britt kunde tillverka hela ordern hemma
i vår villa på Hyvelvägen.
För pengarna vi tjänade åkte Ann-Britt och jag till Paris, på
vår andra utlandsresa om man inte räknar Åland. Den första
resan var ju med Vespan till Hamburg.
Det var påsk och kallt i Paris under våren 1960. Vi lämnade
barnen, då två Tina och Pelle, hos mormor och morfar i Gävle.
I Paris hyrde vi en Vespa, vilket var ett företag i sig, då vi inte
var så språkkunniga på den tiden. Vi blev frusna, vi hittade en
krog och jag beställde varm soppa. Vi fick in en tallrik med kall
skivad gurka. Jag sa till Ann-Britt: Håll masken och ät...”.
Hotellet vi bodde på i Paris var billigt men låg centralt, vid
triumfbågen. Dubbelsängen lutad mot mitten, vilket var besvärligt då vi ibland var osams. Vi hade inget wc, men bidé på
rummet, vilket är en vanlig möbel i Paris.
De enkla maskinerna jag nämnde ovan som vi köpte för
tillverkning av persiennerna till Karolinska blev min insats till
den persiennfabrik, som jag och kusinen Boris startade i Nääs
på Åland. I det gamla hönshuset bakom Boris lanthandel. Boris
pappa, min morbror Ossi, skötte tillverkningen. Det blev ett bra
företag, Ålands Persiennfabrik. Företaget blev Boris och Maisis inkomstkälla när dom slutade med butiken och butiksbilen.
Företaget heter i dag Ålands Persienn & Markisfabrik KB som
ägs och drivs, på ett förtjänstfullt sätt av Boris fru Maisis systerson Gunnar och hans fru Mia. Företaget huserar i egen ägd
fastighet vid infarten till Mariehamn. Jag lämnade min del av
företaget till Boris på ett tidigt stadium.
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KARL-ERIK, MIN HALVBROR
Under tiden då jag arbetade med bygget på Karolinska, 1960 i
januari, förolyckades min halvbror Karl-Erik när han arbetade
på Fagersta Bruk. En mycket tragisk händelse. Jag var i Fagersta och deltog i utredningen. Karl-Erik arbetade i smedjan där
man härdade stål till tänder för grävskopor. När stålbitarna/
tänderna skulle rensas från slagg användes en stansmaskin
som gjorde tänderna exakt lika stora. Tänderna var glödheta.
Detta var ackordsarbete och gubbarna hade låst en manöver
så att man inte behövde använda tvåhandsgrepp. När brorsan
lade en ny tand i stansen var det rester av förra tandens skägg
kvar i stanshålet. Skäggbiten hade då kallnat och sprätte upp på

Karl-Erik och hans familj.
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brorsan och skar av halspulsådern. Han var död vid framkomsten till sjukhuset. Företaget friades, då felet helt kunde tillskrivas arbetslaget. Karl-Erik är begravd på Fagerstas kyrkogård.
Karl-Erik efterlämnade fru Dagmar och två barn, Klas-Åke född
1953 och Agneta född 1951. Dagmar gifte om sig och familjen
flyttade till Australien.
Karl-Erik var som sagt min halvbror och född 5 år före mig,
1930. Min mor avslöjade aldrig faderns namn. Det finns skvaller om vem som var pappen och jag kommer antagligen att få
fram namnet, om jag vill. Men jag vet inte om jag kommer att
ta med det i denna skrift. Det kommer ju inte att gynna någon,
bara skapa problem för de inblandades släkt.
Karl Erik bodde under sin uppväxt hos morfar Adolf och
mormor Alma. I varje fall fram tills att vi flyttade från Saggö till
Bertbyvik. Alma var egentligen inte min mormor men hon var
syster till min riktiga mormor Anna, som dog i barnsäng 1911,
en månad efter att hon fött min mor. Alma kom till hemmet i
Bertbyvik för att ta hand om sin systers och Adolfs 8 barn. Senare, 1913, gifte sig Adolf med Alma och fick ett barn, den ovan
nämnda moster Adéle, född 1915.
Karl-Erik var fyra år äldre än jag. Jag är en retsticka så det
blev mycket bråk och slagsmål med Karl-Erik, vilket har fortsatt med mina yngre bröder, Henry och Åke. Dom var väsentligt
yngre, 7 år till Henry och 11 till Åke. Därför blev det inte någon
jakt med yxan som vapen.

Nils Nessen (utdrag från Wikipedia)
Nils Sigvard Nessen, född 14 december 1907 i Stockholm, död
1999 i USA, var en svensk ingenjör och byggmästare. Bland kän-
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da verk kan nämnas amerikanska ambassaden i Stockholm,
Storbritanniens ambassad i Stockholm, Thorildsplans gymnasium, Stortorps och Åkersberga Sjukhus, DN-huset och Gallerian
samt i konsortium Sveriges riksbank.
Nessen ligger bakom flera byggnader och bostadshus i Stockholm. Bland annat kollektivhuset Gärdesgården, biograf Draken,
funkishuset vid Karlaplan där Maximteatern ligger och Anders
Tengboms hyrespalats i korsningen Östermalmsgatan/Floragatan.
Nessen köpte 1952 Foresta på Lidingö som öppnade som hotell 1957 efter omfattande renoveringar.
Några ord från mig om ägaren till Byggnadsfirman Nils Nessen
Aktiebolag, som var det korrekta namnet. Nils var en trevlig
gentleman, som gillade fina bilar men samtidigt var det lite
uppseendeväckande att komma med en Porsche till ett bygge
på femtitalet. Han parkerade en bit bort för att tro att vi inte såg
hans Porsche. Vi anställda var ju bara stolta för att vi hade en så
rik chef. Man kan inte få nog med föredömen.
Jag vill tillägga att Nessen även ägde ett elbolag, Ljus &
Kraft, en snickeri- och maskinfirma, som hette Byggman, vilka
vi naturligtvis anlitade på alla byggen.
Jag försökte bygga ett liknande nätverk i mitt bolag Nordqvist Bygger AB genom att köpa bolag vi ofta anlitade, men det
var andra tider då, så vi fick söka andra former för samarbete.
Jag var under några månader, mellan bygguppdrag som
verkmästare, placerad på Nessens kontor på Bergsgatan 1,
även den fastigheten ägdes av Nessen. Senare, 30 år senare,
blev jag själv ägare till till ett hus på Bergsgatan, nämligen nr 5.
På kontoret på Bergsgatan 1 räknade vi på entreprenader.
Ett bygge jag minns var DN-skrapan, som har en spiraltrappa
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utvändigt för brandutrymning. Trappan är i 25 våningar. Den
trappan fick jag uppdraget att prissätta. Kanske det var därför som vi blev lägsta anbud och hamnade i förhandlingar om
beställning. Jag vet inte varför, men Nessen ”sålde” entreprenaden till SIAB. Men han lär ha fått en miljon för besväret +
att han blev av med en svårplacerad verkmästare, som SIAB
anställde. En miljon då är ca 15 miljoner i dag. Inte dåligt betalt
för att göra en kostnadsberäkning, som vi gjorde.
Jag ska avsluta berättelsen om tiden hos Nessen med att
räkna upp några övriga byggen jag medverkade på:

Skeppsbron 40
Jag var platschef för ombyggnaden av Skeppsbron 40 i Gamla
Stan. Huset var inte stort men bygget var omfattande och tidsödande då det var en kulturklassad byggnad. Husen i gamla
stan är skyddade i lag mot större förändringar (se senare min
beskrivning av ombyggnaden av Luna 6, Lilla Hoparegränd 6,
huset som blev bostad för vår dotter Tina). Vi byggde på löpande räkning. Men beställaren Huvudstaden var helt ointresserad
av att kontrollera eller stötta oss i våra beslut på arbetsplatsen,
vilket gjorde att jag nästa aldrig fick besök. Huvudstaden var
en av Nessens gamla goda kunder. Förtroendet mellan bolagen var ömsesidigt. Vi skickade veckorapporter och skrev månadsräkningar. När jag var anställd deltog jag aldrig i det tunga
byggarbetet. Jag läste ritningar, köpte material och skrev dagbok. Det blev andra bullar när jag startat eget. Då var jag först
och sist på bygget. Städa och hjälpa till där det saknades folk,
blev min gärning. Huset på Skeppsbron 40 ägdes, som jag skrev
tidigare, av Fastighetsbolaget Huvudstaden, som då och fort-
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farande är Stockholmsbörsens största fastighetsbolag. Nessen
hade flera jobb åt Huvudstaden. Bland andra kvarteret Snickaren ett gult tegelhus på Odengatan mellan Roslagsgatan och
Tulegatan. Huset måste ha varit lyhört. Ann-Britt och jag var
på fest i huset. Det var en nyårsafton i fina kläder och gott om
både mat och dricka. Dans var det också, som var vanligt på
den tiden. Natten blev sen som det blir på Nyårsfester. Då kommer det ned en skylt från våningen ovanför som ”knackande”
på fönstret, HÅLL KÄFTEN. Kul tyckte vi då. Men efter ett tag
kom polisen och ringde på och då var det inte lika roligt. Ett
liknande hus med samma gula fasadtegel byggde Nessen på S:t
Paulsgatan i hörnet av Götgatsbacken. Huset var ritat av den
danskfödde arkitekten Hack Kampmann och blev arkitektstudenterna utnämnt till Stockholms fulaste byggnad. Hack ritade
även nämnda kv Snickaren och Hotell Forestas ombyggnad.
Gängen kan vara små ibland, men dom håller ihop.
Fastighetsbolaget Huvudstaden är skapat ur obeståndet efter Ivar Kreugers och är en av de ”gåvor” som bankerna delade
ut till utvalda personer och företag. (Banksekretessen är bra att
använda vid plundring).
Jag kom i kontakt med Ivars bror Torsten Kreuger, inte han
själv, men hans änka. Torsten, som skapade bland annat Aftonbladet, gifte sig på äldre dagar med en sekreterare med namnet
Diana. Hon var enligt uppgift 23 år och Torsten ca 50. Diana var
aktieägare i ”mitt” bolag Allhus, som då var noterat på Stockholmsbörsen. Jag tog mod till mig och ringde Diana. Torsten
var död sen många år. Jag påtalade vårt gemensamma intresse i
Allhus och frågade om hon kunde tänka sig att sälja citypalatset.
Ett marmorpalats på Norrmalmstorg som är känt bland annat
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Bengt Lindroos, från Wikipedia.

för att det ingår i Monopolspelet. Diana var mycket artig och
vänlig i telefonsamtalet med mig, men svarade ”att det skulle
nog inte Torsten gilla”. Jag har senare hört att det var hennes
standardsvar då någon vill köpa hennes egendomar.
I huset på Skeppsbron 40 fanns det bara en lägenhet. Den
låg på vinden och i den bodde arkitekten Bengt Lindroos med
familj. Bengt var en mysig person och den enda jag kunde rådgöra med i tveksamma beslut i ombyggnaden av huset där han
bodde. Bengt gjorde detta av intresse för hus och huset och inte
för den ersättning han inte fick. Bengt har bland annat ritat
Kaknästornet och flera av NK-varuhusets ombyggnader samt
många andra berömda byggnader.
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Wikipedia skriver: Bengt Lindroos var född 1918. Mellan honom
och Ragnar Östberg som var född 1866 är det knappt två generationer. Men i de generationerna återfinns alla de som gjorde
svensk arkitektur världsberömd på nittonhundratjugo-, trettio-,
fyrtio- och femtiotalet, namn som Erik Gunnar Asplund, Sigurd
Lewerentz, Ivar Tengbom, Sven Markelius och Lindroos jämnårige Peter Celsing.
Bengt Lindroos bana blev längre än så. Han började som artonårig ritare hos byggmästare Fritz Bengtsson hemma i Örebro
1936 och ritade så sent som i slutet av 00-talet sina uppmärksammade typhus för Norrpada. Han var verksam under åtta
decennier, ett svårslaget rekord.

BRÖDERNA EDSTRANDS
Jag skötte ombyggnaden av Bröderna Edstrands stållager i
Hammarbyhamnen. Där ordnade jag jobb åt min yngre bror
Henry, som lämnat sjömansyrket för att förenas med sin trolovade Greta Falk från Mariehamn, som jag även nämnt tidigare.
Greta utbildade sig till barnskötare i Stockholm. Gretas far var
sjöbevakare och ansvarig för stationen på Saggö, samma Saggö
som jag skrev om tidigare, som ligger i Saltviks skärgården inte
långt från min hemby, Bertbyvik. Jag bodde som liten på Saggö
under några år, som framgår i kapitelet om Saggö. På den tiden
då Hugo Falk var chef på Saggö fanns lanthandel fortfarande
kvar i Bertbyvik, Augusts affär, dit sjöbevakarna ofta kom för
sina inköp. Fast det var inte där som Greta och Henry träffades.
Det var i Mariehamn har jag förstått, efter att mina föräldrar
med ”småbarnen” (mina bröder) Henry och Åke hade flyttat till

113

stan. På Edstrands hette kontrollanten Bertil Eriksson. Bertil
jobbade på SENTAB, som egentligen var ett entreprenadföretag
med de flesta uppdragen utomlands, bland annat i Liberia. Det
svenska huvudkontoret åtog sig konsultuppdrag då kapaciteten
tillät, vilket var anledningen varför Bertil var kontrollant för
ombyggnaden av Edstrands lager. Mer om Bertil senare.

Jonsereds
Jag skötte bygget av grunden för Jonsereds Pressningsuthyrning i Riksby (Bromma). Jonsereds var ett Göteborgsföretag
som skull öka sin närvaro i Stockholmsområdet. Jag nämnde för
Jonsereds stockholmschef en idé jag fick, att dom skulle skapa
bygghallar av stålbågar klädda med presenningar. Jag tyckte att
det kunde bli ett bra alternativ för de baracker vi byggde av nytt
lösvirke på varje ny byggarbetsplats. När bygget var klart rev
vi barackerna som kördes till tippen. Det var dyrare att rensa
virket från spik än att köpa nytt. Platschef för Jonsereds tände
på min idé och förslog att jag skulle börja hos dem och utveckla
idén. Allvar eller inte. Det skulle jag kanske ha nappat på för nu
är det allmänt förekommande med presenningshallar.
Det sista bygget jag gjorde hos Nessen skulle så småningom
bli min språngbräda till egen verksamhet. Jag hade hand om
byggnationen av transformatorstationer åt Stockholms Elverk.
I innerstan var stationerna placerade under mark och i ytterområdet ovan mark. Det var små men påkostade byggnader i
betong respektive tegel med koppartak. Det var krav på vattentäthet under mark och byggnaderna skulle hålla för mindre
explosioner, vilket det var risk för. De, då för tiden, oljefyllda
transformatorerna kunde överhettas och orsaka sprängverkan.
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Tiden hos Nessen närmade sig sitt slut. Det hade varit en lärorik tid. Nu kunde jag hela byggprocessen, trodde jag. Man är
självsäker i de åren. Jag var 28 år gammal. Fel, fel, fick jag dyrt
lära mig senare. Jag hade lärt mig att bygga. När det fanns bra
underlag i form av ritningar och beskrivningar, då gick det väl
bra. Att räkna på entreprenader hade jag också fått viss erfarenhet av. Att lämna pris på ett bygge är svårt. Det är så komplicerat att man egentligen aldrig blir nog kunnig. Det är vanligt
att man köper den så kallade massberäkningen. Speciella företag tillhandahåller och säljer massberäkningar på de entreprenader som är ute på räkning. Med stöd av ackordsprislistan ska
sen varje post prissättas. Det kan vara 1 000-tals poster. Kostnader för byggarbetsplatsens etablering och avveckling ska med
på slutet i totalen. Konjunkturen avgör sen hur stort påslaget
för risk och vinst man törs lägga på. Jag ska senare redovisa att
även utan påslag så blev man inte alltid lägst.

SENTAB
Jag fick erbjudande från nämnda byggkontrollanten, Bertil
Eriksson, som jag hade haft på ombyggnaden av stållagret i
Hammarby, att börja på SENTAB.
SENTAB var ett bolag som normalt arbetade med utlandsprojekten och till hälften ägdes av Skanska (Skånska Cementgjuteriet). Jag skulle arbeta i Sverige, i Frescati, som då blivit
Universitetets nya område i Stockholm. SENTAB trodde sig ha
fått uppdrag att bygga ett hus för Biologiska institutionen. Jag
skulle bli platschef för ett spännande bygge och blev anställd och
tillsvidare placerad på SENTABs huvudkontor på Karlavägen 72.

115

Starten av Biologiska flyttades fram gång på gång. Till slut
gick bygget ut på ny räkning för att priset var för högt enligt
beställaren. När anbuden kom in i andra omgången blev så
Skanska lägst. Det var förstås mygel mellan bolagen, som ingick i samma ägargrupp. Jag var ”arbetslös”, men anställd med
hög lön. Jag satt på Karlavägen till chefens disposition. Det var
fruktansvärt tråkigt. Varje gång jag gick in till chefen och anmälde att jag inte hade något att göra såg han förtvivlad ut.
Jag fick följa med arbetskamraterna ut på studiebesök, bland
annat byggdes ett nytt huvudkontor för SENTAB på närliggande Brahegatan. Det skapades en vana att vi gick på krogen och
festade efter varje miljon som vi hade byggt för. Vilket slöseri
tänkte jag. Så ska vi inte ha det på min egen nya firma, som jag
då hade börjat tänka på. Men så blev det inte. Vi festade även
i den egna firman. Det gjordes så på den tiden. Det fanns ett
utmärkt fik nära oss på Karlavägen, Tösses, där jag fortfarande
gör besök när jag är i krokarna.

LEIF NORDQVIST BYGGNADS AB
Som jag säger ovan så hade jag inte mycket att göra på SENTAB.
Jag hade sedan en tid funderat på att starta eget. Jag fick nys om
att Stockholms Elverk inbjöd till att räkna på 4 transformatorstationer ovan mark och just i södra Stockholm, där jag bodde.
Jag fick entreprenaden för de fyra stationerna. Jag kände
folket på elverket efter att jag hos Nessen byggt flera stationer.
Elverket gav mig tid att starta en ny egen firma. Jag lånade
20 000 kr hos Skandinaviska Banken. Villan på Hyvelvägen,
som vi nyligen köpt av Ann-Britts föräldrar, godkändes av ban-
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ken som säkerhet för lånet. Leif Nordqvist Byggnads AB blev
namnet på Ann-Britts och mitt nya byggbolag. Elverket beställde de fyra stationera för en summa av 120 200 kr + moms.
Jag hade 20 000 kr att disponera för etablering av bolaget
och den första arbetsplatsen. Jag köpte på annons en kärra, ett
gammalt elverk på hjul. Jag rev elverket och sålde metallerna
som skrot. Jag fick mer för skrotet än vad kärran kostade. Jag
byggde en manskapsbod på kärran, som säkert inte skulle ha
blivit godkänd av facket. Vi behövde även ett förråd som jag
konstruerade av standard-plywoodskivor och som blev monteringsbart i sex sektioner. Vi köpte en del handverktyg, värme
element, värmeskåp för matlådor m.m. Allt förbereddes och
gjordes i villan på Hyvelvägen. Nu var firman igång.
Min pappa hade hjälpt mig med att för hand gräva en garage
nedfart på Hyvelvägen. Rummet för garage fanns, men port och
nedfart saknades, då vi köpte huset. Nu kom garaget väl till pass.
Där konstruerade och spikades utrustningen för den nya firman.
Den första grunden, inne på Slakthusområdet i Johanneshov, bestod bara av sand så schakten tog bara några timmar.
Jag tyckte att åkeriet som lämnat pris tjänade för bra på schakten. Den trevliga chefen för Norrmalms Åkeri, Sven Larson,
prutade priset till hälften. Jag kände åkeriet väl efter att dom
även körde hos Nessen, där jag anlitat åkeriet i många år.
Vi gjöt grundmurar, murade väggar av fasadtegel och lade
på takbjälklag av lättbetongplank. Sen på med takpanel, papp
och den dyra kopparplåten. De inbrottssäkra ståldörrarna och
portarna var en stor utgift, men jag hade fått priset i förväg, så
det var med i kalkylen. Så fortsatte jag med de resterande tre.
Det ekonomiska utfallet blev hyggligt.
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Jag och Ann-Britt var i Helsingfors för att besöka min mamma som var inne på sjukhus för sin första strålbehandling mot
cancer. Året var 1964. Vi hade nyss fått vårt tredje barn, Niclas.
Då ringde telefonen på hotellet och en för mig helt okänd man
presenterade sig som en av mina konkurrenter när det gällde
jobb åt Elverket. Han ville att vi skulle ses snart för Elverket
infordrade anbud på några ytterligare transformatorstationer i
Stockholm. Vi sågs på Byggnadsfirman Erik Wallins kontor på
S:t Eriksgatan i Stockholm. Vi var tre, eventuellt fyra, representanter för byggfirmor, som var inbjudna att lämna anbud på de
nya entreprenaderna. Mina konkurrenter hade alla arbetat tidigare åt elverket med entreprenader. Nu föreslog man att jag
skulle få bli en i gruppen, som med listigt förfarande skulle styra anbuden så att alla fick någon eller några stationer var. Jag
måste säga att jag var chockad. Var detta lagligt? ”Så har vi alltid
gjort och vi är alltid billigare än Elverket egen byggavdelning”.
Jag gick med i ”gruppen”. Jag fick även lära mig hur à-prislistan skulle läggas upp. I anbudet ingick att grunden bestod
av så kallade mjuka massor. Avvikelser mot berg eller andra
hinder skulle regleras enligt en prislista som vi skulle lämna in
då vi fått jobbet. Helt galet upplägg av handläggarna på Elverket. I de flesta fall såg vi med ytlig betraktelse av byggplatsen
hur grundläggningen skulle bli. Naturligtvis lämnade vi låga
priser på exempelvis schakt av mjuka massor då dessa skulle
avräkna mot berg som vi lämnat högt pris på. Ibland räckte
extraräkningarna till alla utgifter så anbudssumman blev ren
vinst. Olagligt kanske redan då. Men detta skedde på 1960-talet
så preskriptionstiden är passerad med råge. Jag känner mig
fortfarande litet skamsen av att jag deltog i detta spel. Grup-
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pen lade ett pussel där strikt ekonomi gällde. Men även rättvisa
mellan oss företag, som ingick i ”gruppen”. Dom här tar du till
detta pris och så vidare. Som ni kan förstå så blev det en lönsam verksamhet, men antagligen olaglig och skull idag säkert
hamna i åtal. Synen på dylika avarter var tolerantare på den
tiden. Men vem skulle i så fall anmäla oss? Vad jag förstått var
tillvägagångssättet väldigt vanligt i byggbranschen och förekommer säkert fortfarande. Numera har ju några ”åkt dit” och
då har det blivit dyra bötesstraff.
Elverkets kontrollanter hade i princip bara en två uppgifter,
att skriva på våra fakturor och att bli bjudna på lunch. Jag bestämde möte med kontrollanten, som efter syn på arbetsplatsen attesterade fakturan. Jag gick till kassan på Elverket på
Tulegatan och hämtade en check. Sen gick kontrollanten och
jag på lunch, och bara på de bästa ställen. Den träkolsgrillade
gravlaxen på Aurora var fin.
Mitt bolag byggde 26 elstationer från 1963 och några år
framåt. Det byggdes mycket nya hus i förorterna runt Stockholm vid denna tid och el måste fram till den nya bebyggelsen. Rudolf Samuelsson, Rulle kallad, bland kollegerna fick han
även heta Rulle-nystan för sin kroppsformen, var en av cheferna på Elverkets Byggavdelning. Som jag antydde så blev det
fler entreprenader jag fick åt Stockholms Elverk. Fick och fick,
allt var mygel, som nu är preskriberat. Senare förstod jag att
detta inte var så konstigt för på Elverkets byggavdelning, som
vi skulle priskonkurrera med, hade man placerat personer från
elsidan som inte var lämpliga att arbeta med livsfarlig spänning. Elverkets byggsida var egentligen en social verksamhet,
de flesta anställda hade alkoholproblem och hög frånvaro. Det
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hände att vi hade arbetsplatser invid varandra och då såg vi
orsaken till deras höga kostnader.
Rudolf Samuelsson hade även befattning i judiska kyrkan på
Wahrendorffsgatan vid Berzelii park. Rulle ordnade flera förtjänstfulla uppdrag till min firma. Förfrågningarna som kom på
måndagarna efter att han träffat sina mosaiska vänner på söndagen i synagogan. Jag lärde mig snabbt att Rulles vänner ville
pruta. Då gällde det att förbereda detta i anbudet. Allmänt vill
jag påpeka att de judiska kunderna var rejäla i uppköp och justa med betalningar när vi väl hade kommit överens om priset.
Jag tror att byggavdelningen på elverket visste om våra upplägg, om att vi delade upp entreprenaderna mellan oss transformatorbyggare. Jag kunde få vissa antydningar när personer,
anställda av Elverket, ville låna pengar, som givetvis aldrig
betalades tillbaka. Jag vill tillägga att lånen var blygsamma. I
dagens penningvärde kanske en tusenlapp.
Rulle fixade även ett jobb på Untrans Kraftverk i Älvkarleby. Ett stort jobb med flera tusen kvadratmeter koppartak.
Untran ägdes av bolaget Svarthålsforsen, Svarthålet kallat och
på skämt benämnt ”The Black Hole”, som ägdes av Stockholms
Stad via Industriverksstyrelsen, där jag senare blev styrelseledamot, som representant för Centerpartiet. I svarthålet ingick
delägarskap i de flesta kärnkraftverk i Sverige, såsom Forsmark, Ringhals och Oxelösund. Svarthålet ägde även många
vattenkraftverk. Allt numera sålt till finska Fortum för en
struntsumma. De ansvariga politikerna, Mats Hult (s) och Carl
Cederskiöld (M) avgick, utan att ställas till ansvar för ”förskingringen”. Båda herrarna har fått och har fortfarande fina välbetalda uppdrag och naturligtvis sin borgarrådspension, som är
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iögonfallande saftig i Stockholm. Deras enda ”straff” blev allt
skit som tidningarna skrev och fortfarande skriver.
Rulle älskade att komma ut från det trista kontoret på Tule
gatan. En gång, när vi var till Untran, stannade vi för lunch i
Tierp. Det blev diskussioner i kassan om köttet var fläsk eller
biff. Rulle var jude och äter inte fläsk. Jag blinkade till kassörskan, som försäkrade att det var biff. Rulle måste ha genomskådat detta då det dessutom stod fläskfilé på matsedeln. Men det
räckte att någon sade det lämpliga.
Rulles chef på Elverkets byggavdelning hette Nils-Olof Bergdahl, en klok civilingenjör, som redan då, var lätt alkoholiserad.
Det blev värre med åren. Vi samarbetade under lång tid. NilsOlof var även lärare i ett kvällsgymnasium, men jag hade honom aldrig som lärare. Han lärde mig ändå saker, som att när
man räknar på entreprenader så ska prissättningen delas upp
i så många poster som möjligt. Man är ju alltid rädd för att allt
blir för högt eller för lågt prissatt med obehagliga utfall. Så är det
inte enligt Nils-Olof. Felen tar ut varandra, fler poster mer rätt.
Det blev långa diskussioner om denna obegripliga teori. NilsOlof avancerade och fick bättre jobb och mer betalat. Han behövde hela tiden pengar för sitt dyra leverne. Frånskild var han
också med en före detta fru och barn som kostade i underhåll.
Till skillnaden från en del övriga medarbetare på Elverket så
lånade Nils-Olof aldrig pengar av mig, vilket andra gjorde utan
tanke på återbetalning. Sådana lån är inte möjliga att bokföra så
det blev att jag privat fick betala skatten. Däremot hade Nils-Olof
och jag träbåtar och då fick Nils-Olof ”låna” lämplig snickare
på våren då båten skulle rustas och även till underhåll under
säsongen. Bland andra arbetade Karl Mattsson från Trätö på
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Åland med Nils-Olofs båt. Karl var bror till Fisk-Janne, vår granne i Bertbyvik. Nils-Olof var alltså nu chef för Stockholms Stads
Sjukvårdsförvaltning ett bra kliv uppåt i karriären. Då började
storbyggen strömma in och vårt (jag skriver mitt ibland, ursäkta
Ann-Britt) bolag blev allt större, Södersjukhuset skulle byggas
till med en ny avdelning. Carl Liljeskiölds byggbolag fick entreprenaden att bygga den nya avdelningen. I förutsättningarna i
anbudsunderlaget var att två befintliga våningar byggda i betong
skulle vara rivna då Liljeskiölds började. Det var panik. Vi fick på
löpande räkning uppdraget att riva våningarna. Detta var i slutet
av 60-talet och betongrivningen var i sin begynnelse. Märk väl
att under den byggnad vi rev fanns intaget till akutavdelning i
full drift. Vi borrade runda 10 cm hål invid hål i betongen så att
blocken blev ca 8 ton styck. Vi hade hyrt in en byggkran, som då
var landets största. Den lyfte 8 ton på 40 meters arm. Vi jobbade
tvåskift, 2 gånger 8 timmar. Slingen som vi lade runt betongblocken skulle, enligt facket och arbetsskyddet, vara dubbla, ifall
ett sling brast. Tyvärr, vartefter arbetet fortskred så nonchalerades säkerheten och det blev ofta bara enkla sling. Men det gick
bra även denna gång och inget hände.
Turen har förföljt mig hela livet. Om det hade inträffat en
olycka var det antagligen jag som hade hamnat i skottgluggen.
Det var ett pressat tidsschema för rivningen då Liljeskiölds
hade en fix tid när deras arbete skulle börja för att deras utlovade tidsram skulle hålla. Under tiden åkte jag runt med min
fjordlingbåt med beställarens representanter till olika skärgårdskrogar och festade (något överdrivet). Som jag sade, arbetet på Södersjukhuset skedde på löpande räkning med våra
utlägg och påslag för administration och vinst. Alla utgifter be-
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talda + 15 procent. Jag tyckte att detta var en bra uppgörelse
med 15 procent i nästan ren vinst. Senare i livet när jag drev
restaurang var påslaget flera hundra procent på spriten. Jag
blev nyfiken och frågade i baren om orsaken var att det blev
spill. Tvärtom, svarade bartendern vi får ut mer än 75 cl ur
en flaska för man kan aldrig ta mätglaset fullt. Detta påslag
är kutym i krogsvängen och pågår fortfarande. Det lär hänga
med från den allmänna spritregleringar, som förekom tidigare.
Man ville främja nykterheten. Beslut om dylika bestämmelser
kommer från att riksdagsmännen, som ofta förr var folkskollärare och liknande. De kom från hela Sverige och många var
nykterister.
En tid efter arbetet på Södersjukhuset blev vi inbjudna till
att lämna anbud på en ny byggnad för Roslagstulls sjukhus, infektionskliniken. (Jag skriver vi nu för vi hade blivit många fler
på firman även om jag och Ann-Britt fortfarande var ägare).
Det var längor med sjukrum med egen ingång i form av slussar. Ingen bakterie skulle kunna blandas med rummet bredvid.
Personalen bytte kläder för varje besök. Men först gällde det att
vinna anbudstävlingen. Vi räknade på vanligt sätt och lämnade
vårt anbud till Sjukvårdsförvaltningen, till Nils-Olof Bergdahl.
Dagen då anbuden skulle öppnas blev jag uppringd av Nils-Olof
som ville att jag skulle komma in till hans kontor omgående,
med ett justerat anbud. Det var ingen stor justering men den
behövdes för att Nils-Olof skulle kunna föreslå oss som vinnare
av tävlingen. Jag gjorde som jag blev ombedd och vi fick den
stora entreprenaden som sen pågick i två år. Min bror Henry,
som då hunnit bli byggnadsingenjör på samma skola där jag
gick, blev platschef på Roslagstull.
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Under flera år efter jag startat nytt bolag fick jag inkallelse till militärtjänstgöring. För att förenkla bildandet av bolaget
blev jag svensk medborgare på egen begäran. Sen kom inkallelserna varje år. Som ett brev på posten, kan man verkligen
säga. Efter några uppskov, som jag fick söka varje år, blev jag
känd hos statssekreteraren hos Sven Andersson. En dag damp
frisedeln ned i brevlådan. Sekreteraren Patric Kalling ringde
och förklarade beslutet: ”Jag tog det när Sven Andersson skulle
skriva på en del andra papper”.

Semesterresor
1965 började vi åka på semestrar till soliga platser. Torremolinos var ett mål och Teneriffa ett annat. Vi har fortfarande i
familjen ett skämt vi använder från Vings reseledare, som hela
tiden försäkrade att vi skulle bli ”bruna som pepparkakor”. Vi
har har alltid rest med barnen, i varje fall upp till deras 15-års
ålder, vilket gett familjen en god sammanhållning. Ibland fick
vi muta dem genom att bjuda deras kompisar med på resorna.

Carl Anton (utan minustecken, vilket är noga)
Jag nämnde att jag hade en fjordling båt. En 21 fotare med
sovhytt för två personer. Båten hade bryggplats vid Djurgårdsbron. Bryggorna där ägs av KMK, Kungliga Motorbåtsklubben.
Även dåvarande kronprinsen Carl Gustaf hade sin båt där. Jag
var medlem i KMK. Rederi Svea hade inbjudit alla medlemmar
i KMK att delta i jungfruresan av deras nya Englandsbåt med
namnet Svea. Resan skulle starta i Nybroviken och gå till London
med flyg hem. Ann-Britt och jag anmälde oss i sista stund och
fick på så sätt en av de bästa hytterna. Det verkar som det är en
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regel i alla bokningar att spara det bästa till sist. Det var svårt att
vara nykter på den resan. Rederiet hade verkligen spenderbyxorna på sig. Det var underhållning av Maire Dike, Carl Anton
och Hans Wahlgren. Det var vickning varje natt till sent på morgnarna. På den resan blev vi bekanta med Carl Anton Axelsson,
han med programmen i Vitabergsparken och Hans Wahlgren,
dragspelarn. Ann-Britt hade jobbat på musikförlag och kände
sen tidigare Hans Wahlgren. Efter hemkomsten fortsatte vi att
umgås. Bland annat uppträdde dom båda nämnda herrarna på
vår firmas traditionella julfester. Anton, som vi bekanta kallade
honom, fick tips om att Stockholms Stad ville hyra ut Stadsgårdshissen i befintligt, bedrövligt skick. Hissen ligger vid Söderbergs
trappor i hörnet av Renstiernasgatan och Katarinavägen. I bergkanten mittemot kajen där Birkabåten har plats. Hissen byggdes ursprungligen för att hamnarbetarna skulle komma upp och
ner till stadsgårdshamnen. Hissen hade vid Antons tillträde varit
stängd i många år. Duvorna hade skitit en halvmeter i vindsutrymmet. Hisskorgarna var borttagna. Jag åtog mig uppdraget att
på billigast möjliga sätt iordningställa en ateljé för Anton i hisshallen och de tidigare två hisschakten. Ytan kan ha varit 25–30
kvm. Anton är även målande konstnär. Det var gott om höjd i
både hallen och schaktet. Vi delade upp ytan i ett och ett halvt
plan. Nedre planet rymde hall och wc, en halv trappa upp blev
den själva ateljén med fönster i tre väderstreck. Uppe på hall
och wc blev det sovloft. Under ateljégolvet placerade vi tankar
för avlopp och vatten, som måste tömmas respektive fyllas manuellt med skiftande perioder. På tal om billigt så byggde jag
personligen ställning av burtonrör nerifrån kajen till i höjd med
hissens tak. Det blev 30 meter, 5 st 6 meters tunga stålrör, som
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jag reste och förankras i hisstommen, som var en kraftig järnkonstruktion. Vi bytte tak och fönster målade fasaden. Det var
nödvändigt med den omfattande ställningen. Hissen blev en fin
och användbar ateljé för Anton. Ann-Britt och jag har deltagit i
många utställningar och fester i den ateljén. Det har gått ca 50
år och nu har hissen renoverats igen. Färgen på fasaderna har
ändrats från gult till grönt. Anton har fått nytt hyresavtal och använder fortfarande hissen som ateljé.

Carl Anton
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Vi har fortsatt att umgås med Anton och hans fru, Libbe.
Vi har gjort resor tillsammans och träffats på både Teneriffa
och Gran Canaria där Anton och Libbe regelbundet brukar tillbringa februari månad. Anton har framträtt på våra firmafester, invigningar och dylikt. Med Anton och deras son Jocke har
jag seglat från Göteborg till Gent i Belgien, på jungfruresa med
min granne, Stig Winterlings, Najad 34. Jag glömmer inte när
vi tog natthamn i Cux Haven, Kiel kanalens utlopp i Nordsjön.
När vi efter en tur på landbacken kom ner till hamnen hittade
vi inte båten. Ingen av oss hade kunskap om att tidvattnet och
att den stora skillnaden var så enorm, som 4 meter. Vi lärde oss
mer under färden längs kusten söderut, att hantera tidvattnet
och att utnyttja strömmarna till vår fördel. Vi landade nästa natt
på en av de Västfrisiska öarna, efter att under dagen förrättat
dop av båten i närheten av Helgoland. I stället för att krossa
champagnen drack vi upp den. Synd att missa så ädla drycker. På ön vi ankrade för natten blev vi överraskade av att bebyggelsen var så enormt omfattande. Stan, eller kanske byn,
var väldigt lik vilken sydeuropeisk badort som helst. Höga hus
med turistlägenheter, barer och enorma stränder, åtminstone
vid lågvatten. Vi anpassade avresan efter tidvattnet och lade
ut redan vid femtiden på morgonkvisten. Resan tog sju dagar,
varefter vi tog flyget hem till Stockholm, efter att Stig och hans
fru Yvonne bjudit oss på en fin middag och övernattning i deras
villa i Bryssel. Anton har även designat de två corten segel vi
har som landmärke på Bergkulla.
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ÅR 1966 ÅKTE JAG MED MINA
FÖRÄLDRAR TILL AMERIKA
Jag hade som ni förstår av ovanstående rätt gott ställt. Jag ville
göra rätt för mig gentemot mina föräldrar, som med stora uppoffringar bekostat min skola i Vasa.
Jag bjöd dem på resa till Amerika. Min pappa hade tre och
min mamma två i syskon i New York. Vi var två veckor i NY. Jag
hade bokat hotell för oss på 46:e gatan, men mamma och pappa
var aldrig där. Dem bodde ambulerade mellan sina syskon. Det
var bjudningar varenda kväll och inte bara hos släkten utan
även hos alla de många ålänningar som flyttat till USA samtidigt med mina släktingar och som nu utgjorde deras umgänge.
Googla på www.eminst.net (Ålands Emigrantinstitut) så ser
ni den mängd av ålänningar, som emigrerade under början av
1900-talet och flyttade till Amerika.
Jag minns från resan att farbror John hade lagt in nya heltäckande mattor i hela sin villa för att visa min pappa, sin bror,
hur fint man hade det i Amerika. Hos farbror Karl tog vi av samma skäl in ett biljardbord till källaren rakt genom ytterväggen,
som bestod av regelverk med cementplattor, troligen av asbest,
på utsidan och masonit på insidan. Ingen värmeisolering förekom. Karl besökte Åland flera gånger. Han bodde även hos
mig i Stockholm och besökte våra byggarbetsplatser. Han var
imponerad över standarden på svenska byggen. Vi med våra
fina omklädnings- och tvättrum, matutrymmen med mera. I
USA 1966 så förvarade byggubbarna sin verktyg i backluckan
på sina stora bilar. Bilarna backades så nära arbetsplatsen som
möjligt. Kavajen hängdes på närmaste spik och lunchen bestod
av mackor som åts på närmaste sittplats. Och ändå kunde Fack-
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Systrarna Jenny, Klara och Elna på promenerande i NY.

föreningarna i Amerika bestämma en hel del. Bland annat att
när det var nederbörd och utvändiga arbeten inte gick att göra
så stängde hela bygget i avvaktan på bättre väder.
Det var kallt i New York påsken 1966. I Brooklyn såg jag vanliga personbilar med träplog som försökte bekämpade snön.
Mamma skulle tacka för sig och bjöd sina två systrar på
lunch på en restaurang på Manhattan. Jag skulle hålla i beställningen på restaurangen. Troligen beställde jag drinkar, vin och
öl. Damerna blev lite berusade. Mamma drack sällan, Jenny
var gift med en präst från Sund, som hade egen kyrka i källaren i deras villa och Elna hade nog aldrig heller druckit, trots
att hennes första man var alkoholist. Jag skulle naturligtvis ha
filmat när de tre mogna kvinnorna sov ruset av sig på tvärsan
över dubbelsängen i hotellrummet, som användes bara denna
gång. Det var ljudliga snarkningar.
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KUNGSLEDEN
Jag gick Kungsleden ensam, från Kvickjokk till Kebenekaise.
Det var första gången och jag hade, som troligen alla andra nybörjare, för stor packning. Halvvägs, i Saltaloukta, postade jag
hälften av packningen hem. Det var förskräcklig mycket mygg.
Med mycket menar jag enormt mycket mygg. När man slog
med handen mot kroppens svettfläckar då dödade man hundra. Jag var spänstig på den tiden. Jag småsprang hela sträckan.
Av två orsaker. Den första var att komma upp över 800 m, trädgränsen, där fanns inga mygg. Myggen höll till i björkslyet på
lägre nivå. Den andra orsaken till min brådska var att det det
gällde att komma till raststugorna i någorlunda tid för att få en

Jag går Kungsleden.
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vettig sängplats. Sängarna var gjord för 1+1, i nödfall. Det blev
en annorlunda semestervecka. Jag flög till Kiruna, tog bussen
till Kvickjokk, småspringer till Kebnekajse, liftade till Nikkaluokta och sen bussen från Nikkaluokta till Kiruna för flyget hem
till Stockholm.
Året därpå gjord jag en ny vandring på Kungsleden. Nu med
Ann-Britt och de två söner vi hade då, Jens och Niclas. Det blev
en lugnare vandring och något kortare. Men jag uppfattade att
”nybörjarna” uppskattade trippen.

YRSNÖGRÄND 6
Vi bodde fortfarande på Hyvelvägen, i Ann-Britts föräldrahem,
som vi köpt några år tidigare. I mitt företag hade jag NK som
kund. Vi blev bekanta med Kurt & Aina Söderlund. Kurt var fastighetschef på NK och bror till min tidigare skol- och arbetskamrat Folke Söderlund. Ni kan räkna ut hur jag fick arbetet på NK.
Aina och Ann-Britt hade diskuterat var man helst ville bo i Stockholm. Vi bodde då som sagts i Hökmossen i Hägersten och Aina
och Kurt bodde på Lidingö, som är väldigt fint och uttalas med
två i, Liidingö. Ann-Britt hade nämnt Mälarhöjden för Aina, där
hon enligt sin mamma Anna-Lisa hade blivit till och fötts i en villa där familjen Eliason hyrde övervåningen. En lördag på våren
1969 ringde Aina till Ann-Britt och säger att hennes man Kurt
hade hand om försäljningen av en villa i Mälarhöjden. Kurt hade
fått chefens uppdrag att sälja hans nya frus föräldrahem. Chefen
hade gift sig med sin rätt unga sekreterare. Ett vanligt förekommande fenomen. Ni minns Thorsten Kreuger som jag skrev om
tidigare. Jag tog luren och Kurt nämnde att villan skulle visas
samma dag, på lördagen. Jag var avvaktande då vi nyligen byggt
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Yrsnögränd 6 under ombyggnad.

När Yrsnögränd 6 brunnit.
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till och om villan på Hyvelvägen och dessutom hade vi ett fint
sommarställe på Dalarö med pendelavstånd till Stockholm. Vi
bodde hela somrarna på Dalarö, som är ett litet villasamhälle
med många sommarhus och känt för att ha mer soltimmar än
Stockholm. Men vi åkte i alla fall på visning till Yrsnögränd 6 i
Mälarhöjden. Villan låg bra med möjlighet till ohindrad utsikt
över Mälaren om man rensade bland träd och snårigheter. Huset
var däremot rivningsmoget. Som ni förstår så köpte vi rucklet.
Det var ju mycket jobb men det passade en byggmästare.
Vi byggde om- och till villan till en modern bostad för vår
allt större och familj. Vi hade då tre barn, Tina, Pelle och Nicke.
Senare blev det ytterligare en son, John, som föddes 16 år efter
trean. Jag nämner bara en sak med ombyggnaden. Tomten var
för smal för att förlänga huset med en rumsenhet, 3,5 meter. På
idé från byggnadsnämndens handläggare flyttade vi det gamla tvåvåningshuset 1,5 meter åt sidan, efter att vi först murat
lika mycket ny grund. Sedan kunde vi bygga 3,5 meter på den
andra gaveln. Natten före inflyttningen, i den ombyggda och
numera större och väldigt fina villan, blev jag väckt vid 5-tiden
på morgonen av min bror Henry, som meddelade att vårt hus
på Yrsnögränd stod i brand. En granne, Solveig Malmros, hade
hittat Henry i telefonkatalogen. Solveig visste inte vad jag hette
i förnamn. Jag åkte naturligtvis dit direkt och lugnade brandmännen med att ingen var i huset. Ann-Britts bil stod utanför
huset och brandmännen blev osäkra om någon var kvar i huset. Jag började genast tänka på hur det var med försäkringen.
Jag mindes att jag hade öppnat ett brev från Trygg Hansa, försäkringsbolag. Posten hade blivit liggande i en flyttlåda, som
jag visste var i Tinas blivande rum.
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Yrsnögränd i färdigt skick.

Jag fick brandmännen att göra ett uppehåll i vattensprutningen så att jag kunde hämta brevet. Sen direkt till posten,
som då var öppen på lördagar, och betalade premien. Vi bor
här fortfarande. De 150 tusen vi betalade har vuxit bra. Vi kan
få många miljoner om vi säljer, men då har vi ingenstans att
bo. Alla dessa pengar hela tiden som man bara har bekymmer
för. Vi har tittat på olika alternativa boenden, flera gånger, ja
många gånger. Villan är stor för oss nu då vi bara är två, och i
tre plan, vilket blir mer betungande. När jag berättade för en av
sönerna, Nicke, att vi funderade på att sälja så var hans kommentar ”ska ni sälja föräldrahemmet?”. Skoj eller inte, men jag
tog åt mig, så nu är villan inte till salu.
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MALAGA
År 1970 skaffade vi oss en lägenhet i Malaga. Två sovrum, vardagsrum och kök, 65 kvadratmeter på 8:e våningen och direkt
vid stranden. Vi betalade 300 000 pesetas, vilket då motsvarade
21 000 kronor för allt, inga lån. Standarden var sisådär men läget toppen. Vi byggde naturligtvis om en hel del. Våra kompisar
och grannar från Mälarhöjden, Barbro och Gunnar Busk, köpte
grannlägenheten. Sacaba Beach hette urbanisationen som bestod av 225 enheter med hälften i höghus och hälften i radhus.
Cirka 100 av enheterna var ursprungligen ägda av skandinaver.
Vi hade lokal service med affär och bar. Vi kunde gå i badkläder
hela dagarna. Mat och dricka kostade väldigt lite dåförtiden, på

Sacabastranden
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70-talet. Vi använde lägenheten mycket, både under sommar
och vinter i samband med att barnen var skollediga.
Nu är lägenheten såld. Intresset svalnade då barnen blev
stora och när det blev skidåkning på vinterloven. Vi har många
trevliga minnen kvar från våra vistelser i Spanien. Jag läste
spanska några år hos en spansk familj, Alvarez, i Stockholm.
Jag blev tillfrågad om att bli ordförande i ägarföreningen där
svenskarna var den största ägargruppen. Jag tackade ja som
jag oftast gör. Till årsmötet som skulle välja ny ordförande så
hade Gunnar Busk och jag lämnat en motion om hur vi vill
förändra Sacaba. Motionen blev inte väl emottagen. Den gamla ordföranden var intressent i den tomt som vi ville bebygga.
Tomten tillhörde inte föreningen som vi trodde och läst oss till.
Ordföranden och den spanska advokaten hade ”köpt” tomten
av föreningen bakom ryggen på medlemmarna. Den gamla
ordföranden avgick inte utan stannade till allt lugnat sig. Jag
hade ändå lärt mig lite spanska.
Jag gillar fortfarande Spanien och vi åker fortfarande dit flera
gånger om året, nu mest till Gran Canaria. Det kan bli Mallorca
i fortsättningen där vår yngsta son John har köpt en lägenhet.

NK
När vi började bygga på NK var där åtta direktörer med varsin
sekreterare och flera tjänstebilar med chaufförer, som stod på
Smålandsgatan, bakom NK, beredda på uppdrag.
Bolaget, NK, Nordiska Kompaniets, resultat var inte bra.
Ägarna anställde en ny direktör, Erik Söderberg, som ersatt alla
de 8 tidigare direktörerna. Våra löpande uppdrag skulle ersät-
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Nordiska Kompaniet

tas, enligt den nya direktören, med prissatta uppdrag i konkurrens med andra byggare. Vi tog det första anbudet, som kom
ut på räkning. Det blev mycket extraarbete, som var naturligt
då många arbeten måste utföras på icke-öppettider i varuhuset. När vi debiterad extra enligt underlag i dagböcker, som vi
löpande lämnade till NK representanten så ”vägrade” NK att
betala. Deras bud var att om vi reducerar si och så, skulle vi få
bygget av Hamngatskorset. NK skulle anslutas till underjorden
och T-banan, med ingång till varuhuset.
Vår första direkta förlust var ett faktum och förlusten var
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stor, miljoner på 60-talet var mycket pengar. Vårt bolag var
borta då Hamngatskorset startade.
Tiden på NK var spännande för familjen Nordqvist. Vi tilldelades VIP-kort med rabatter på varor i varuhuset och fri parkering i Parkaden, som låg tvärs över Regeringsgatan. Kortet gav
oss även tillfälle att gå på många fester och invigningar.
Leif Nordqvist Byggnads AB, som jag startade 1963, var jag
tvungen att sätta i konkurs 1970. Hela byggsvängen kollapsade.
Vi hade cirka 100 personer anställda. Mina bröder Henry och
Åke var verkmästare på olika byggen och på kontoret hade vi
kamreren Kurt och även en så kallad underhållsverkare som
hette Valter. I verksamheten ingick även ett dotterföretag,
Schaktmäster, där vi som mest hade tre grävmaskiner och en
kranbil. Av de cirka 100 anställda hade vi haft cirka 20 man som
gått löpande på NK, där vi bland annat byggde en helt ny matförsäljning på 4 trappor och ny restaurang på 6 trappor.
Vi hade även cirka 30 man som gick löpande på ombyggnader åt Stockholms stad. Arbeten som vi fått genom tidigare
nämnda Bertil Sundberg. Bertil hade flyttat från Skoldirektionen till Stockholms Fastighetskontor, där han var chef för södra
Stockholm. Även Stockholms stad var utan pengar. Våra löpande kontrakt sades upp med en veckas varsel, vilket vi kunde
hantera då gubbarnas trygghet var lika dålig som våra egen
gentemot Staden. Det sved mera då Staden annullerade redan
gjorda beställningar på fasadarbeten för vilket vi byggt upp en
separat avdelning med maskiner, ställningar och två murarlag.
Vi hade haft stora arbeten åt Sjukvårdsförvaltningen bland
annat nybyggnad av epidemiavdelningen på Roslagstulls Sjukhus, Restaurang på Beckomberga Sjukhus, ombyggnaden av
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Bertil Sundberg i vår bergpool på Dalarö där vi hade många trevliga fester
för våra beställare, personal och vänner.

bårhuset på Långbro Sjukhus och missbrukarkliniken på Mariapolikliniken. Vårt dotterbolag Schaktmäster byggde ett fjärrvärmenät på Beckomberga. Allt beställt av nämnda Bergdahl.
Naturligtvis på löpande räkning. Bland annat på Beckomberga
var vi överens om att Byggbranschens maskinprislista skulle
gälla. Det var mycket grävning. Vi köpte en begagnad stor grävmaskin med 650 liters skopa, vilket beställaren gillade. Det var
ju som vanligt alltid bråttom. Vi fakturerade maskinen efter
skopans storlek. Efter en veckas arbete var maskinen betald.
OK, maskinen var billig. Den höll med näppe tills vi var klara
på Beckomberga. Vi fick svetsa balkarna som höll ihop larvbanden med jämna mellanrum. Då arbetet var slutfört på Beckomberga tog vi ut batterierna och sålde maskinen som skrot för
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5 000 kronor. Döm av min förvåning när jag några månader
senare blev uppringd av ett leasingbolag, som hade belånat
maskinen med 50 000 kr. Vi betalde 20 000 kronor året innan. I
mitt nästa liv ska jag bli skrothandlare.
De flesta nämnda arbeten var slutförda då konjunkturen
svek. Men några nya beställningar kunde vi inte räkna med
i rådande brist på pengar. Det var problem hos alla samtidigt.
Vi höll ut något halvår genom att desperat räkna på allt som
rörde sig i branschen. När vi räknade utan eget påslag blev vi
utkonkurrerade av Skanska, som räknade med förlust för att
övervintra. Sådana kalkyler hade vi inte råd med. Vi hade för
lite resurser i våra lador.

Några andra uppdrag:
Då Leif Nordqvist Byggnads AB var nystartat fick vi flera jobb
via Bertil Eriksson, som var kontrollant på bygget av stållagret
hos Edstrands i Hammarby, det var samma Bertil som anställde mig på SENTAB där jag slutat då jag öppnade egen rörelse.
Kanske Bertil ville kompensera mig för att bygget jag anställdes för på SENTAB aldrig blev av.
Jag fick entreprenaden att bygga en villa i Stortorp i Huddinge, på Branta Backen 19. Beställare var en chef på Televerket i Farsta, som ligger nästan på gångavstånd från villan vi
byggde. Villan var arkitektritad och ett utmärkt objekt för en
nystarad firma. Det var firmans andra uppdrag. Det första var
de fyra transformatorstationerna.
Arkitekten för villan i Stortorp fick ett uppdrag åt Stockholms Scoutdistrikt att bygga deras anläggning på Skatboet vid
Grisslingefjärden i Mörtnäs på Värmdölandet. Vi fick uppdraget
efter enkel förhandling.
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Skatboet var en stor utmaning. Huset var ritat i knutat sågat
trä, som var i specialdimensioner. Dock inte i timmer. Jag åker
ibland förbi i Grisslinge och beundrar husen på Skatboet, som
ser bara bättre ut med åldrandet. Beställarens ombud var Nils
Sundling, som var ordförande för Scouterna i Stockholm. Nils
och hans systers sommarställe i Rönninge brann under samma
tid. Jag fick givetvis bygga upp den brunna stugan. Jag fick en
silverpokal av syskonen Sundling som tack och minne av mitt
arbete med stugans återställning. Pokalen står fortfarande, efter 50 år på hedersplats i min bokhylla.

Tack från Nils Sundling och hans syster.
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Ni ser att mina jobb går i varandra, det ena ger det andra.
Med finansiering av Nordströms Trävaror köpte jag en villatomt i Herrängen. Året var 1965 jag betalade 40 000 kr för den
fina tomten. Vår son Niclas köpte nyligen en likvärdig tomt i
Mälarhöjden och betalade 5 miljoner, visserligen med underbar sjöutsikt, men ändå.
Jag vill nämna att jag handlat byggvaror hos Nordströms
Trä sedan 1956. Först som anställd hos Nessen och sen i mina
egna företag. Det blir 58 år. Jag är inne på fjärde generationen
Nordströmare. Dom känns igen på sin näsa. Den är inte ful, men
den är speciell. Näsor avslöjar ofta släktskapet. Jag kan vara den
enda fortfarande levande, som varit kund hos Nordströms i 58 år.
Herrängen är en av de bättre stadsdelarna i Stockholm. Arkitekten Kestin Gosste ritade villan som klättrade uppför den
sluttande tomten, i fem halvplan. Fasaden var av handslaget
mörkbrunt Helsingborgstegel och med koppar som takbeklädnad. På tomten stod två stora ekar, som vi passade in i byggnationen. På framsidan lade vi ingången av gatsten i en båge runt
eken och på baksidan blev eken att skugga den fina swimmingpoolen.
Jag planerade, som jag ofta gör, att villan skulle bebos av
vår familj. Men min fru tänkte annorlunda, även denna gång.
Vi bodde då på Hyvelvägen i Ann-Britts före detta föräldrahem,
så jag kunde förstå henne, denna gång.
Huset på Liljestigen 6 såldes för självkostnadspris. Det går i
regel inte att få betalt för extremt hög kvalitet.
Bolaget fortsatte med spekulationsbyggen, som det heter
när man bygger för att sälja till högsta pris. Nästa objekt blev
två hyreshus i Örby, Toresundsvägen 2 och 4 samt Huddinge
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vägen 447. Det kan ha varit 20 lägenheter sammanlagt. Husen
byggdes i ytong, som senare blev förbjudet som byggmaterial
på grund av radonstrålning. Det var på den tiden som det började bli vanligt att sälja lägenheterna som bostadsrätter. Tidigare
hade detta vanligen skett bara i HSB och Riksbyggens regi.
I huset på Toresundsvägen fanns en lokal som var svår att
hyra ut. Jag kom i kontakt med ett gäng, som gjorde bandinspelningar för ungdomsgårdarna. Banden skulle komma ut varje
vecka och innehöll senaste musiken för ungdomar, samt reklam.
Reklamen var enda inkomstkällan. Jag gick med på att finansiera
verksamheten, hyran till mig själv och inredningen. Reklaminkomsterna skulle till början bara täcka de två anställdas löner.
Redan när jag första gången kom till det nya kontoret fick jag en
chock då jag såg de dyra skrivstolarna dom köpt för mina pengar.
Killen som fungerade som chef var son till en polis som var
förvaltare för ett hyreshus i Johanneshov, där polisfamiljen
bodde. Jag blev på bättre humör då pappa polisen, köpte fasadrenovering av min firma. Ton och Tv-reklam Produktion, TTV,
hette firman, som skulle, i vår egen studio på Toresundsvägen,
producera dessa veckoband. Så blev det naturligtvis inte. Det
började med några dagars försening och slutade med veckor.
Ungdomsgårdarna blev sura och slutade hämta banden.
En av det två anställda på TTV fick nys om att Philips Hovkonditori på Regeringsgatan, den gamla gatan innan Gallerian
byggdes, hade upphört och att staden köpt huset för rivning.
Huset var en del av Klarakvarteren, som rivdes på 60-talet, trots
mycket protester.
TTV-Reklam hyrde hela huset av stan. De tidigare ägarna,
systrarna Bergendahl, som drev det fina hovkonditoriet och
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även ägde huset, hade passande nog blivit gamla lagom till att
stadens planerade rivning. I huset startade vi Club Philips, som
var alldeles rätt i tiden. Stället blev populärt. Hansson & Karlsson var ställets fasta musikband. Bo Hansson blev till slut kronisk missbrukare och verkade bara sporadisk i branschen efter
att Club Philips lades ned. Loffe Karlsson, trummisen i bandet,
blev och är skådespelare och i fortsatt verksamhet.
Club Philips hade prominenta gästartister som Jimmy Hendrix och då med uppåt 800 betalande gäster i en lokal som var
godkänd för 400. Bland annat Dagens Nyheter med Olof Lagercrantz som chefredaktör hade sina firmafester där.
Jag var återigen finansiär, men kassan var nästa alltid tom
eller liten. Innehållet i kassan bestod av lappar med texten,
”Tagit förskott eller lånat”. Min gode vän, numera avlidne advokaten Ulf Rylander, lyckades hämta kassan några nätter då
han passerade. Det blev stora kassor med så många gäster. Ulf
gillade uppdraget.
Jag hade tur och fick en hyresgäst i rummet ovanför den
egentliga clubsalen. En snygg kille, Sidney, från Trinidad som
öppnade en svartklubb med öppettider från 12 på natten till tidig
morgon. Han betalade bra och jag fick hämta hyran varje måndagsmorgon i en liten etta på Brunnsgatan där han bodde med
sin blondis. På den tiden kunde kassan innehålla checkar. När
jag inte fick pengar i banken på hans checkar så var det bara att
byta, nästa vecka mot kontanter. Men det var ändå lite pinsamt
att lämna in sådan checkar på min husbank. Sidney var på så sätt
en sjyst kille men fick ändå respass från Sverige då han bråkat
med några poliser när han hade utomhusparty på Djurgården.
Polisen ansåg att han störde med sitt gitarrspel i soluppgången.
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OBESTÅNDET I LEIF
NORDQVIST BYGGNADS AB
Det blev ett djävla liv på mina anställda, då jag ensam bestämde att vi skulle slänga in handduken och försätta bolaget i konkurs. Jag ville inte vänta tills vi var så barskrapade att någon
leverantör tröttnade och begärde oss i konkurs. Med egen begäran kunde vi styra avvecklingen och slippa personligt ansvar
för skatter och dylik. Det visade sig vara rätt beslut, för svackan
i konjunkturen blev långvarig.
Konkursförvaltare var advokaten Sten Sjöstedt med sonen
som handläggare. En yngling som var totalt ointresserad av
att sköta sitt uppdrag. När jag skulle på personligt besök hos
advokatkontoret för att avlägga rapport var jag rejält nervös.
Jag hade på tidigt stadium fått uppdrag att förvalta och avsluta
pågående verksamheter. På så sätt kunde jag styra betalningar
till de jag tyckte mest synd om av våra leverantörer och minska
deras förlustrisk. Jag hade fört och fifflat med kassaboken, som
jag blev ombedd att föra. Jag blev rejält överraskad när Sten
inte begärde att få se mina anteckningar. Jag fortsatte några
månader till att vara anställd av konkursboet.
På sluttampen hade vi en materialgård i Huddinge som var
full med orensat formvirke från Södersjukhusbygget. På materialgården stod även en mindre lastbil. Jag redovisade mina
ansträngningar för advokaten Sten om hur svårt det var att sälja materialgården. Då föreslog han att jag kunde köpa ”skiten”
eftersom han förstod att jag skulle fortsätta i branschen. Sagt
och gjort, jag köpte materialgården med virke, några manskapsbodar och lastbilen för väldigt lite pengar. Advokat Sjö-
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stedt hade sitt kontor i Citypalatset, som jag senare försökte
köpa av Torsten Kreugers änka.
Efter konkursen övertog mina bröder Henry och Åke verksamheten att bygga åt Kemiintressen. Den enda grenen på
byggbolagets träd som fortfarande var frisk. Verksamheten åt
Kemiintressen pågick i många år i mina bröders nya bolag,
Stensöbyggen AB, som därmed blev ”specialister” på att bygga hallar av olika slag. I Trollbäcken har bröderna byggt ett
tjugotal hallar i samma industriområde. Stensöbyggen såldes
nyligen med bra förtjänst. Under deras drygt 40-åriga verksamhet hade företaget dels som sagts byggt åtskilliga industrihallar och dels även skaffat sig egna hyreshus. Skaffat och skaffat,
på det byggmästarvanliga sättet. I stället för att redovisa och
skatta för vinst från entreprenadverksamheten så byggde man
eget med överskottet. Det är så de flesta privata fastighetsägare
byggt upp sina förmögenheter. De flesta av de i dag stora fastighetsägarna har varit byggmästare/entreprenörer. Det kan uppstå vissa skatteproblem om fastigheterna senare skall säljas.
Det kallas byggmästarsmitta, men kan för det mesta lösas med
avancerad skatteplanering. Se inte detta som kritik för upplägget, som är helt lagligt. Jag skulle ha gjort likadant om jag varit
kvar i branschen. Mitt företag hade för många anställda, som
gick på löpande jobb. När konjunkturen kollapsade så blev det
för stora förluster för att övervintra.
Jag vill berätta om en fest jag ordnade under tiden vi arbetade bland annat på NK. Jag har alltid gillat att ordna fester. Den fest jag tänker på var en inbjudan jag gjorde till de
närmaste medarbetarna och de större kundernas företrädare.
Festen skulle gå av stapeln på Hamburger Börs, som då var ett
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populärt tillhåll. Som vanligt var det bara killar som var bjudna. I samråd med min fru Ann-Britt bestämde vi att Ann-Britt i
hemlighet skulle bjuda in alla damer, respektive till de aktuella
killarna. Jag tror att damerna lyckades hålla inbjudningarna
hemliga för när damerna kom in i baren på Hamburger Börs,
där vi killar satt och drinkade, var det många tappade hakor.
Det blev en lyckad kväll, för alla tror jag.
Jag nämnde att min fru ansåg med rätta att jag alltid, nästan
alltid, var på möten inom politiken, då på 70-talet. En dag när
vi åt middag tillsammans så säger hon att hon ska börja jobba,
på Bredenbergs damvaruhus på Drottninggatan. Jag ville och
kunde inte tro att hon så lätt kunde få försäljarjobb. Ann-Britt
hade varit hemmafru sen vårt första barn 1957 och nu var det
1974. Det visade sig vara så som hon sa naturligtvis. Club B hette avdelningen som sålde lite extra fina kläder på Bredenbergs
varuhus i hörnet av Drottninggatan och Mäster Samuelsgatan,
mitt i smeten. Ann-Britt trivdes. Hon fick 20 procent rabatt i
den normala försäljningen och extra förmånligt på alla realisationerna. Vid reorna kunde personalen hänga undan saker för
att plocka fram dem på reans sista dag då det var 50 procent på
reapriset. Bredenbergs ägde även MEA på Norrmalmstorg som
sålde kläder för herrar och där kunde jag handla på samma
förmånliga sätt som Ann-Britt.
Ann-Britt trivdes på sitt arbete och hemmet fungerade faktiskt bra. Men 1979 kom nästa överraskning då Ann-Britt berättade att hon var med barn igen, vårt fjärde. Hon var då 43 år
och läkaren hade sagt att risken för graviditet var minimal. Vi
fick en underbar son, John, som blev bortskämd både av föräldrar och syskon. Det var 16 år mellan trean och John.
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Som jämställd politiker blev jag hemmapappa. Dock bara en
dag i veckan för att Ann-Britt skulle kunna behålla sin tjänst på
Bredenbergs. Det blev en lärorik tid. Jag skulle lära mig att laga
mat, middagen skulle vara klar vid 7-tiden. Det var lite pinsamt
i vår butik, då personalen listade ut mina problem med tillagningen. Dem var hjälpsamma mot mig som hemmaman, som
inte var så vanligt 1980. Jag skulle ju sköta firman och ibland
måste jag göra saker även på onsdagar. John fick vara med på
många möten i sin lilla babylåda. Han hade varmt och gott då
han var placerade på motorn mellan sätena i den lilla lastbilen.
När firman omorganiserade till Allhus och vi kom in på börsen
slutade Ann-Britt på Bredenbergs och kom med i styrelsen för
Allhus. Ann-Britt var även stor aktieägare i Allhus. Ann-Britt
kom i tidningen med foto på första sidan i Dagens Nyheter, då
var hon den första kvinnan i ett börsbolags styrelse. Nu har det
blivit fler kvinnor, men det är långt till jämlikt. Snacket gick då
och det pågår fortfarande om kravet på kvotering om fler kvinnor i ledande positioner.
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GOTLAND RUNT
Hur blev det så här, bra? Ann-Britt säger ofta vi har det så bra.
Vadå bra? Ja, jämfört med andra. Med vem då? Menar du jämfört med kungen? Ja han ser ju också Mälaren från sitt fönster. Men övriga jämförelser går ju inte. Jag såg kungen under
förfesterna till Gotland runt, då både han och jag deltog. Han
kanske var prins då i slutet av 70-talet. Carl Gustaf seglade med
Aje Philipssons stora Swanbåt. Det var inget märkvärdigt med
CG. Han befann sig som alla andra runt om i Seglarrestaurangen och kunde uppfattas lite dragen, som alla vi andra. Jag såg
inga livvakter, men det kanske var annat då. Under några år
runt 1980 seglade jag varje år Gotland runt. Först med Gunnar
Busks Linjett 28. Båten var den tredje Linjetten, som Rosättra
Varvet byggde. Gunnar och jag skulle hjälpa till med invändig
lackering på varvet och vi skulle sova över i båten. Men det
gick ju inte på grund av lackdoften. Vi sov på golvet i varvets
kontor med 1 000 myggor kring oss.
Vi seglade trots allt Gotland runt med den nya båten. Detta var min första runda. Gunnar hade seglat tidigare med Rolf
Gustafsson, som då var hans kompanjon i resebranschen. Sen
köpte Gunnar en begagnad Britton Chance 39 billigt från England. Då stod pundet i 6 kr. Det var en robust havskappseglare,
men inte så snabb eller också hade vi ogynnsamt mätetal. Båten döptes till Popina och med den gjorde vi två rundor. Besättningen bestod av Gunnar, jag och mina bröder + en navigatör
från Jacobson & Widmark, Gunnars jobb.
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Till avslutningslunchen diktade jag följande drapa ”Kors på
Idas grav” är melodin:

Vi är i hamn igen och har det bra
Återvändit från ett stormigt Baltic-Hav
Skål för Stressar och för Svanar
Alla båtar i vår hamn
Vi nu glömmer fort och tar varann i famn
Vår kapten han kanske gladast är i hamn
Där han bjussar oss på kaviar och champagne
Skål för Gunnar och för Chancen
vårat kollektiv är bäst
Alla märker det när kyparn bytt väst
Man kan undra om besättningen är bra
Med så sena kvällar före startsignal
Skål för Rune och för Bertil
Och för Staffan bästa rorsman
Och för Nordqvist-boysen från Mariehamn
Till slut så hurrar vi för vår pokal
Som blev mindre för varenda slag
Hurra för oss och för Popian
Britton Chance får hänga med
Kom tillbaka nästa år så får ni se
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Popina med besättning.

LINJETT 32
År 1980 köpte jag en egen Linjett 32 från Rosättra. Ett halvfabrikat som jag själv skulle komplettera med inredning med mera.
Jag placerade båten i vår garagenedfart så att jag via ett fönster
kunde komma direkt in i sittbrunnen. Detta var samtidigt med
att jag var pappaledig på onsdagarna för att Ann-Britt skulle
kunna upprätthålla sin anställning på Bredenbergs. John, vårt
sladdbarn, var bara några månader då han var med mig inne
i båten. Det var rätt praktiskt för då han kravlade upp i båtens
sidor halkade han strax ned i kölsvinet igen. Grannarna var för-
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skräckta att han fick umgås med mina verktyg – stämjärn, kniv
och andra vassa föremål. Det gick ju bra. Som byggare är man
ju van att använda vattenpass men nu fick jag lära om. Möjligen
kunde vinkel vara bra så sängbottnar och skott blev rätt.
Naturligtvis skulle båten seglas Gotland runt. Mellansonen
Nicke, då 15 år, min dåvarande svåger Bosse Bonnier och mina
bröder Åke och Henry var besättning. Ingen framträdande placering denna gång heller. Men vi hade kul.
Det är så på alla dessa seglingar att, när det är nattsvart och
stormigt och kanske regn, då lovar man sig själv att aldrig göra
om detta. Men när man passerat mållinjen och firat med första
whiskyn så börjar planeringen för nästa år. Och vid en obligatorisk måltid efteråt är besättningen klar för nästa runda. Om
ni har hört talas om ”vargtimman” så upptäcker man den på
sjön, på natten, på passet som slutar klockan 4 på morgonen.
Det vill säga de mörkaste timmarna innan ljusningen. Benämningen kan även vara vargtimmarna. Då är det deppigt och väldigt skönt att bli avlöst och krypa ned i den sköna kojen, även
om det kan vara både blött och kallt till att börja med.
Jag har varit med ytterligare en gång runt Gotland. Den
både senaste och sista gången, med Allhus 42 fot Hunter Legend. Båten skulle säljas i samband med att bolaget fick problem. Konjunkturen var dålig, inte bara för fastigheter utan,
även för båtar. Till slut fick vi ett bud på halva båten, vilket vi
blev tvungna att godta. Jag privat köpte den andra halvan. Peter
Båge, som köpte halva, var en komplicerad person, som köpte
halva för att han inte hade råd med hela och för att priset var
förmånligt. Peter ville ha båten liggande i viken nedanför sitt
sommarhus på Ingarö för att imponera på grannarna.
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CENTERN/VUXENSKOLAN
När jag ögnar i mina kalendrar från 70-talet så blir jag tvungen
att hålla med Ann-Britt om att jag aldrig var hemma på kvällarna och helgerna utan sysslade med politik. Jag var krets
ordförande i vårt distrikt med tre avdelningar. Det var så att jag
var uppbokad nästan varje dag. Mitt något skämtsamma svar
när folk utanför politiken undrade vad mitt mål var så svarar
jag att jag skulle bli landshövding. Med mera insikt blev jag
medveten om att detta inte var något jag skulle satsa på. Jag
var väldigt aktiv under folkomröstningen om kärnkraften. Jag
kampanjade för linje 3, nej till kärnkraft. Omröstningen blev
ett fiasko, ja till kärnkraft fast nej senare, vilket skämt till resultat. Som jag ser det var det Erlanders och sossarnas fel med
folkpartiet som påhejare, som inte kunde enas utan skapade
två ja-linjer, 1 och 2.
Jag lärde mig mycket om miljöfrågor under kärnkraftsstriden som jag fortfarande brinner för. Vi inom linje 3 höll informationer och studiecirklar om hur samhället skulle utvecklas
utan beroende av kärnkraften. Vår partiledare Torbjörn Fälldins fanatiske övertygelse påverkade naturligtvis hela centerpartiet. Jag var med på segerfesten i september 1976 då vi vann
valet och blev det största borgerliga partiet. Vi firade på i festvåningen på Hotel Anglais vid Stureplan i Stockholm.
Detta var ingen vanlig valvinst. Sossarnas makt var bruten
efter 35 år. Förloraren Palme och hela partiet var förundrade och
förkrossade. Hur kunde vi förlora? Historikerna pekar på brevet
som Astrid Lindgren skrev till Sträng om den så kallade Pomperipossaeffekten, som gjorde att hon Astrid skulle betala mer än
100 procent i skatt på sista tusenlapparna hon tjänade. Tidning-
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arna gjorde brevet till en stor nyhet. Astrid som var älskade av
alla kan ha varit droppen som fällde det dominerande s-partiet
till slut. Ni ska minnas att s hade haft egen majoritet under fler
val tidigare. Alltså över 50 procent av väljarnas röster.
Det blev ändå ingen bra politik med oss, de borgerliga. Ovana
och inre strider störde och fördröjde alla fina föresatser som vi
inom borgerligheten haft och drömde om. Förberedelserna inför en valvinst var inte gjorda. Inget parti trodde helhjärtat på en
vändning. Flera av partiledarna inom borgerligheten var personer som inte var vana vid samarbete och kompromisser. Dom
var vana att bestämma så som dom vanligen gjorde inom sitt respektive parti. Demokratin fungerar inte då ledarna är för starka.
Det är fortfarande så att partiledarna uttalar sig så som om
han eller hon kan bestämma. Har ni hört någon partiledare svara att jag måste få återkomma då jag talat med partiet? Jag har
aldrig hört dom svara så. Då menar jag både partier till högrer
och vänster. 1975 motionerade jag tillsammans med en annan
centerpartist, Ninni Hagman, från Strängnäs om att centerstämman skulle besluta om att vi i partiets alla organ skulle välja varannan damernas. Motionen avslog i Stockholmscenterns
distriktsstyrelse trots att den var tillstyrkt i Hägerstenscentern.
Tiden var tydligen inte mogen för det ännu. Ninni värvade eller tvångsskrev mig som medlem i Fredrika Bremerförbundet.
Förbundet och medlemmarna ville visa på fler män som medlemmar. Jag hann tyvärr aldrig gå på deras möten.
Genom min tillhörighet till Centerpartiet blev jag vald att
styra och ställa i Studieförbundet Vuxenskolan, som då var Sveriges största studieförbund, ett av de sju. Vuxenskolan hade
bildats gemensamt med Centerpartiet, Folkpartiet och Lant-
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brukarnas Riksförbund, LRF. Med stöd av LRF blev det Centerpartiet som tog de ledande posterna inom Vuxenskolan. Jag
blev invald i styrelse med huvuduppgift att köpa Whitlockska
Samskolans utrymda hus på Eriksbergsgatan i centrala Stockholm, två kvarter från Stureplan. Nobelstiftelsen hade fått fastigheten i gåva av Anna Whitlocks Minnesfond. Tydligen prioriterade Nobelstiftelsen eller gåvobrevet köpare, som skulle
fortsätta med undervisning i huset.
Bygdegården Anna Whitlock registrerades och blev slutligen ägare till skolan. Priset var väldigt rimligt. För Vuxenskolans användning måste huset anpassas. Det finns en övergripande organisation, som heter Bygdegårdarnas Riksförbund,
som har årliga bidrag från staten. På samma sätt som Arbetarnas Bildningsförbund, ABF, har bidrag för Folkparkerna. Via
detta Riksförbund fick vi pengar till att anpassa Whitlockska
till Vuxenskolans verksamhet. Vi fick pengarna gratis från staten, som kunde bekosta den ombyggnad, som jag tydligen var
lämplig att hålla i.
Vi byggde ett skolkök som var anpassat för Vuxenskolans
kurser i matlagning. Jag tror att det var så att jag vill kolla om
allt i köket funkade. Jag samlade mina närmaste polare till en
kurs i matlagning. I studiecirkel form förstås, för då fick vi bidrag till kursledare. Kursledare var Evy Kjellberg, ordförande
i Älvsjö Centeravdelning, som hade varit en av de tre center
avdelningar, som ingick i kretsen, som jag varit ordförande för.
Evy började första kurstillfället med enkel mat i form av sallader och dylikt. Jag fick påpeka att vi är vuxna män, som har
viss erfarenhet från delaktighet i hushållet hemma.
Hon ändrade planerna och vi fick bland annat baka med jäst,
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vilket även var ett krav i kursplanen. Vi fick före varje träff en
lista från Evy med ingredienser, som två av oss skulle inhandla
inklusive dricka i form av vin med mera. En gång hade Kurt,
så hette en av kompisarna som var hög chef på Elverket, fått
inköpslistan via sin sekreterare. Kurt handlade vad han trodde
var allt, men då vi började med maten saknade Evy en del varor. Det visade sig att Kurt inte läst den andra sidan på lappen.
Det var tur att Åhléns hade öppet till 22, vi började klockan 18.
Ett kurspass omfattar 3 x 45 min, vilket skulle ha betytt att vi
var klara senast klockan 20. Vi kom aldrig hem före 24 och då
hörde min fru när vi steg av tunnelbanan, som ligger rätt långt
ifrån vår bostad. De flesta bodde och var grannar från Mälarhöjden där jag bor.
Jag har träffat Evy några år efteråt och hon försäkrade att
hon aldrig haft en roligare kurs. Evy var då inte bara centerpartist utan även ledamot av kommunfullmäktige i Stockholm.
När ombyggnaden av Whitlockska var färdigt fick jag förtroendet att bli ordförande för Vuxenskolan i Stockholm, med 14
lokalavdelningar. Avdelningarna hade gemensam ekonomisk
förvaltningen men separata ekonomier.
Den gemensamma förvaltningen redovisade och äskade
bidrag från staten i förhållande till redovisade studietimmar,
cirkeltimmar. Reglerna är komplicerade och fusket med antalet timmar förekommer troligen i alla studieförbunden. Vi i
förvaltningen kände stort ansvar och blev nödsakade att utföra
stickprov. Ibland, måste jag tyvärr erkänna, hittade vi kurser
som genomfördes utan att minimiantalet var uppfyllt, vilket
var den vanligaste anmärkningen. Men även cirklar i musik
var problematiska. Det hände att namnet på musiker på kursen
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Jag med byggtjugan.

inte var samma som på deltagarlistan. Kan tyckas rätt praktiskt
då vederbörande kanske fått ett gig, som musiker uttrycker sig.
Jag var ansvarig för löneförhandlingarna för ca 1 000 cirkel
ledare och för de 14 avdelningarna och förvaltningens kontorspersonal. Ett uppdrag jag tog som ett stort förtroende, som att
dom litat på mig. Jag skulle inte ha ställt upp. Osämjan var påtaglig. Det gällde inte i första hand vederbörandes lön. Det gällde
lönen i förhållande till annan medarbetare. Jag fick höra argumentet som, jag bör ha mer betalt eftersom att jag är så gammal.
Varpå jag gjorde bort mig totalt genom att svara, att vara gammal
är väl ingen merit. Jag tror jag ville vara rolig. Jag hoppas så.
En dam, Eva von Olrich vill jag nämna. Hon tog över som
ekonomiansvarig då jag sparkade den dyra konsultekonomen
vi hade haft alltför för länge. Eva var inte ekonom, men allmänt intelligent och omdömesgill. Några år efter att jag slutat
på Vuxenskolan blev jag kontaktad av ordföranden för Röda
Korset, som vill få referenser om Eva, som hade sökt en chefstjänst där. När ordföranden berättade vad hon skulle göra, hade
jag inga problem att svara ”ni kan inte hitta en bättre” nu har
Eva avancerat till ordförande för Röda Korset i Sverige. Hon
efterträdde före detta folkpartiledaren Bengt Westerberg, men
har troligen inte samma höga ersättning.
Bland annat för att skapa fler cirklar till Vuxenskolan startade jag en del cirklar och kulturprogram i vår förort Mälarhöjden/Hägersten. Vi gjorde två teatercirklar. I den första studerade vi en pjäs, Debet & Kredit av nobelpristagare T.S. Elliot. Sen
spelade vi pjäsen och hade en bejublad föreställning för vänner
och grannar, fullsatt lokal.
Allhus ägde ett litet hotell med restaurang i Mälarhöjden,
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Villa Fridhem. Där startade jag en bouleklubb. Jag var kassör
i Hägerstens Kulturkommitté. Dylika kommittéer finns i de
flesta av Stockholms förorter. Finianseringen sker via Kulturförvaltningen i Stockholm. Jag blev förtvivlad, då jag måste
betala de mesta pengarna till vänsterpartierna i framförallt i
Aspudden, vilka var väldigt duktiga och aktiva. Som motvikt
startade jag tillsammans med den lokala Villaägarföreningen,
Mälarhöjdens Dag, som lever än efter 30 år. Men tilldelning av
bidrag har minskat kraftigt.
Gympa fixade jag även och vollyboll i närliggande Bredänghallen. Jag var troligen sämst. Jag kanske har en del förmåga,
men inte bollsinne. Men man kan komma långt på envishet.
Och det har jag gott om.

NORDQVIST BYGGER AB/
KB BUSK & NORDQVIST
Var var vi? Jo, i min karantän på Lidingö där jag arbetade med att
tillrättalägga byggfel i John Mattssons fastigheter på Larsberg.
Sten Thörner, som jag varit arbetskamrat med på Fruängsskolan, då vi arbetade hos Nessen, arbetade nu hos Byggmästare Johan Mattsons privata bolag. Johan hade sålt sitt stora
bolag till Handelsbanken. Bolaget, som fick namnet JM Bygg,
börsnoterades efter att man lagt in två andra bygg och fastighetsbolag i det nya JM.
Sten Thörner missbrukade aldrig vår vänskap. Jag behövde aldrig kompensera hans vänlighet med varken pengar eller
krogbesök. Tvärtom bjöd han Ann-Britt och mig på fina krogen.
Sten hade med sig sin fru Britt-Marie. Året kan ha varit 1971.
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Joe Labero hade inte slagit igenom än. Men på den nämnda
krogkvällen gick Joe omkring bland borden och trollade. Jag
uppskattade hans trick och bokade honom för en kommande
julfest. På den julfesten, som var en kombination av taklagsfest
för ombyggnaden av Lilla Hoparegränd 6 i Gamla stan, uppträdde Joe Labero. Han hette nåt annat innan Labero. Han ryckte,
till festdeltagarnas stora förtjusning, skjortan av min blivande
svärson, Olav Bjölstad. Olav blev aldrig svärson men han är far
till våra två äldsta barnbarn, Isabel och Kristian och nu är han
morfar till vårt nya barnbarnsbarn. Joe hade preparerat Olavs
skjorta så att armarna var utanför skjortärmarna, men inne i
kavajen. Det tog år, innan Olav erkände, vilket inte var nödvändigt, då varje tänkande människa inte tror på trolleri.
I John Mattsons 2 500 lägenheter på Larsberg på Lidingö
hade bygghandlingarna föreskrivit att köken skulle förberedas
för golvbrunn för diskmaskin som hyresgästen skulle anskaffa.
När ingen diskmaskin installerades, vilket de flesta avstod från,
torkade vattnet i golvbrunnen ut och kloaklukt trängde in i lägenheten. Jag hyrde in en snickare med eget företag, som gjöt
igen brunnen med betong och dagen efter strök asfaltbeck på
gjutningen för fullständig tätning. Vi lämnade pris/brunn efter
att några prover gjorts. Vi befarade problem med att komma in
i lägenheterna, som var bebodda. Men det var tvärtom. Hyresgästerna önskade oss välkomna då de ville slippa odören.
Vi gjöt igen fler än 1 000 brunnar. Förtjänsten blev bra.
Kaklet i badrummen lossnade då underlaget var av ytong, som
hade en fet yta. Vi gjorde proverna, men en kakelfirma gjorde
jobbet direkt åt Mattssons. Synd, men sånt får man stå ut med.
Jag fortsatte med min nya firma, visserligen i liten skala då
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banklån inte var att tänka på. Jag sökte heller inga lån. Jag ville
inte utsätta mig för förnedringen att få ett nej.
En god vän och granne, Gunnar Busk, som jag nämnde vid
köpet av lägenhet i Spanien, och jag köpte en renoveringsfastighet av familjen Dennel, en kund som jag haft sen jag började
eget i byggbranschen. Huset vi köpte låg på Maria Skolgatan på
söder. Vi startade planeringen för snabbast möjliga byggstart.
Då, på den tiden, prövades köparna av Stockholm stad för att
kontrollera att köparen inte bara var ute för att göra fastighetsklipp, köpa billigt av exempelvis dödsbon, måla trapphuset och
sen sälja med god vinst. Stadens dåvarande finansborgarråd,
John-Olle Persson (s), hade tvingat igenom en lag, som kom
att heta lex Backström, som skulle förhindra snabba klipp. Jag
vill påpeka att lagen aldrig har kommit till användning. Ibland
måste politikerna böja sig för opinionen.
Gunnar och jag blev via vårt gemensamma bolag, Busk &
Nordqvist KB, godkända för köpet. Någon månad efter att vi fått
lagfart ringde stadens tjänstemän och ville köpa vårt hus. Vi
fick gärna köpa ett annat hus av staden. Men nu skulle vårt hus
ingå i en renovering av hela kvarteret. De övriga husen ägdes
redan av staden i deras bolag Svenska Bostäder.
Vi fick en spännande lista på hus som staden kunde sälja.
Snacka om julafton. Vi skulle lämna ett litet hus och hade nu
möjlighet att byta upp oss till ett stort hus. Så blev det, vi valde
Tapetmålaren 1, huset där krogen Tre Tunnor huserat i hörnet
Ringvägen 10, Hornsgatan 104. Nu heter krogen nåt annat. Vi
fick 3 000 kvm mot lämnade 700. Även priset var hyggligt. Vi fick
pengar att fullfölja köpet genom lån hos Handelsbanken på Götgatan. Där hade Gunnars en gammal kontakt som var kamrer
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och chef för kontoret. Men sen tog det stopp. Vi blev inte godkända för byggkreditiv för ett så stort projekt, trots att vi hade
godkända statliga lån hos Länsstyrelsen. Vi fick sälja Tapetmålaren till Folkhem, Sven-Harry Karlsson, han med Sven-Harrys
Konstmuseum i guldhuset i Vasaparken. Sven-Harry är en trevlig kille. Med en omskriven syster, Anna Wahlgren, författare
av bland annat Barnaboken. Anna har varit gift sju gånger. Ett
av Annas nio barn Felicia Feldt har skrivit en bok om sin mor,
som inte blev så uppskattad av mamman. En annan av Annas
döttrar, Sara Danius, blev 2013 invald, som en av de aderton, i
Svenska Akademien. En duktig och framgångsrik släkt.
Sven-Harry och Annas pappa var byggmästaren Harry Karlsson i Lund. Även hans firma köptes av Handelsbankens bolag
Industrivärden, i samma veva som John Mattsons bolag köptes,
1965. Handelsbanken/Industrivärden, alternativt den nya ägaren Skanska, börsnoterade bolaget under namnet JM, som jag
nämnde tidigare. Nu är JM ett av de fyra största byggbolagen i
Sverige. Något lustigt, när jag satt på HSB och räknade byggdetaljer i 1955, så sålde jag även till Harry Karlsson i Lund, som
då byggde åt HSB, liten värld.
Vi tjänade en liten slant på försäljningen av Tapetmålaren 1
till Sven-Harry. Men egentligen fick vi alldeles för lite betalt för
det var och är ett fint hus. Dessutom ett hörnhus i bästa läge på
Söder i Stockholm. Men vi satt på pottan som man brukar säga.
Nästa hus för Gunnar och mig blev på Döbelnsgatan 67 A.
Gårds- och gathus med 20 lägenheter som vi renoverade med
statliga lån. Bankerna strulade fortfarande men vi fick hjälp av
Statens bostadsbyrå, som då kunde tvinga bankerna att ge kreditiv för statligt belånade objekt. Bankerna ville hellre låna till
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kreditköp, som var mer lönsamt. Vid en akut situation fick vi
låna 5 000 kr av Gunnars gamle far i Malung. Han, denna fine
dalman, fick troligen tillbaka lånet, hoppas jag, via Gunnar,
men vem vet, Gunnar var enda barnet.
Vi köpte fastigheten av familjen Löhr, som då ägde Dentalgrossisten på Holländargatan. Den gamle Löhr sa till mig
”det är konstigt med mina söner dom bara säljer och säljer
”mitt” bolags tillgångar. Jag har aldrig sålt, bara köpt.”. Senare,
kanske efter den gamles död, såldes hela Dental till ett bolag
i Schweiz och flera av barnen till den gamle, flyttade av skatteskäl utomlands. Det var inget fel på barnen. Jag har träffat
två av dem och de verkar vara fina personer. Det ändå kul att
beskriva hur generationsskiften kan uppfattas så olika av de
inblandade.
Många har blivit förmögna på att köpa fastigheter. En bus
enkel affärsidé i ett samhälle med inflation. Vi har under tidigare år haft stora inflationstal i Sverige. Ju större lån eller
tillgångar ju mer stiger värdet, med minst inflationen. Bästa
rådet är därför, bara köpa inte sälja, som jag skriver på annat
håll i denna berättelse.
När man på den tiden byggde om en fastighet med statliga
lån fick man hjälp av bostadsförmedlingen att evakuera de gamla hyresgästerna. Så gjorde även vi, Gunnar och jag. Det gick
hyggligt bra, så vi köpte flera hus. I huset på Döbelnsgatan skapade vi en lokal i gathusets källare och under gården. För att
få rimlig takhöjd blev vi tvungna att spränga bort en del berg.
Sprängning och urlastning gjordes i huvudsak av två polska studenter. Utländska studenter kunde vid den tiden jobba i Sverige i
tre månader utan krångliga tillstånd. Dom betalade bara symbo-
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lisk skatt. Något av ”u-hjälp”. Polen hade då fortfarande problem
med Sovjet. Killarna uppskattade det spännande uppdraget. Vi
fick vädra ut dynamitångorna efter varje salva.
I den nyskapade lokalen öppnade vår son Jens ett gym,
Djungel Gym. Gym var en nyhet då.
Busk & Nordqvist köpte tre fastigheter på Urvädersgränd, 6B,
8 och 10, nära Mosebacke på Söder, av advokaten Baltzar Widlund. En gammal advokat som skulle avveckla sitt fastighetsinnehav på grund av hög ålder. (Han var väl 60 år och jag är nu 79.
Synen på ålder förändras eller vi lever längre. Medelåldern har
stigit med 15 år sen vi fastställde pensionsåldern till 67 år). Vi
byggde om 6B och 8 med samma upplägg, som på Döbelnsgatan.
Nr 10 sålde vi, då den fastigheten inte uppfyllde kraven för
sanering. Den fastigheten har vandrat hos många ägare och nu
ägs den av en golfkompis till mej, Björn Simonsson. I de båda
ombyggnadsfastigheterna byggde vi en barnstuga. Detta för att
det var mer lönsamt och för att stadens tjänstemän var angelägna att få till fler barnstugor. Urvädersgränd är ett toppläge
att bo på. Både Busks son Magnus och vår dotter Tina har haft
fina bostäder i husen. På 8:ans gård finns en stor väggmålning
utförd av Alan Bergquist. En konstnär med franskt ursprung,
som bodde i fastigheten. Även konstnären Dan Wolgers, han
som stal två soffor från museet och använde som utställning,
bodde i husen.
Busk & Nordqvist blev några år senare att ingå i Nordqvist
Bygger AB inför planerad börsnotering. Gunnar Busk och jag
fick aktier i det nya börsbolaget motsvarande värdet av vårt
handelsbolag.
I Nordqvist Bygger AB var jag och min fru från början en-
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samma ägare till alla aktier. Bolaget köpte tre hus på Kungsholmen, Scheelegatan 6, Kungsholmsgatan 17 och Bergsgatan 5.
Alla tre byggdes om, sanerades, med statliga lån.
Nordqvist Bygger AB blev som sagts det nya bolagets namn.
Bolaget finns fortfarande men har nu bytt namn till Nordqvist
Homes AB för att bättre passa in med ägandet av bolagets kvarvarande fastighet i England. I Nordqvist Bygger byggde vi om
nedgångna och omoderna hus i Stockholms innerstad. Husen
var vanligen utan centralvärme, varmvatten och badrum. Det
var torrdass på gårdshusvinden i visa fall. Nordqvist Bygger AB
sanerade, som det hette, genom att dra in centralvärme och
bygga moderna badrum och kök. Vi byggde även nya lägenheter på vindarna. På den tiden fick vi förmånliga lån för dessa
åtgärder. Den av staten garanterade räntan var drygt 2 procent
då marknadsräntorna var över 10. Det mesta av ombyggnadskostnaderna kunde dessutom rubriceras som underhåll och
dras av i bolagets deklarationer. Lite väl förmånligt kan man
tycka nu efteråt. Vi hyrde ut lägenheterna till förhandlade hyror. Det var låga hyror, som bestämdes av marknadens parter,
Fastighetsägarföreningen och Hyresgästföreningen

RONNA
Efter några år, 1979, fick Nordqvist Bygger AB ett erbjudande
som vi inte kunde motstå. Småstadens Fastigheter AB hade gått
i konkurs. Ägaren, en frikyrkopastor från Nybro, hade under
några år köpt 50-talet fastigheter i 16 olika kommuner runt om
i Sverige, men mest i Småland. Hans affärsidé var att betala bra
för att komma åt husen och belåna fastigheterna maximalt i
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den lokala Sparbanken där fastigheterna låg. Enligt hörsägen
hade pastorn en kolossal övertalningsförmåga och ett seriöst
uppträdande, som ofta präster har. De flesta av pastorns fastigheter låg som jag skrev i Småland, men han ägde även 550
lägenheter i Södertälje, i den beryktade förorten Ronna. I husen i Ronna var det många invandrare som var hyresgäster.
Det var kurder från Turkiet som var den största gruppen. De
hyrde cirka 100 lägenheter. Kurderna hade kommit till Sverige
i början av 70-talet efter förföljelse på grund av religionskrig i
hemlandet. De flesta hade hyggligt med pengar och låg inte det
svenska samhället till last, som många trodde. Det är lätt att dra
alla invandrare över en kam. Bedömningen gjordes på deras
utseende. Alla kurder är kristna men dom tillhörde inte samma
religion. Vi hade minst tre olika ”religioner” i vårt område. Kurderna själva höll ordning så att religionerna inte blandades i
trapphusen. Husen hade sju våningar och varje trapphus innehöll 21 lägenheter. Det hände att en ”klanledare” betalade för
hela trapphusets lägenheter, som då beboddes av fastrar och
mostrar med flera. Klanledaren gick i lång svart rock, stolt med
högburet huvud och passades upp av svartklädda kvinnor. Det
var för 30 år sedan, jag hoppas det blivit bättre. Husen var byggda under åren 1964–65, vilket betydde att en ombyggnad inte
kunde få statliga ombyggnadslån, då den gränsen var minst 20
år. Behovet fanns, då bland annat vattenläckorna var omfattande och försäkringsbolagen var rätta trötta på att betala ersättning. Betänk att en vattenläcka på sjunde våningen fick följder
i kanske sju lägenheter. Under ombyggnaden senare hittade vi
orsaken till de flesta läckorna. Rörfirman hade använt ett nytt
sätt att löda kopparrörens skarvar. Trots den relativt korta ti-
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den sen arbetet gjordes hade lödningen eroderat och skarvarna
börjat läcka. Det blir många skarvar på 550 badrum och kök.
Det var förstås inte så att de flesta läckte. Men det hände i tillräckligt många fall för att skrämma bort både husköpare och
försäkringsbolag. Vi gjorde senare om alla skarvar och försökte
få ersättning från tillverkaren av lödmaterialet. Det blev inte
så, då vi inte mäktade med en prövning i rätten. Vi hade antagligen för god ekonomi och dåligt om tid för att driva ett sådant
ärende. Advokatfirman Lindgrens i Kalmar var konkursförvaltare för Småstaden och hade när vi kom in i bilden förvaltat
husen i några år. Förvaltaren hos Lindgrens Advokatbyrå hade
varit så smart att han hade sökt både miljöbidrag och dispens
för ombyggnadslån, vilket redovisades i försäljningshandlingarna, men som vid köpet ännu inte var beviljade. Vi skrev köpeavtal i november och tillträdde tre månader därefter. Vid
tillträdet, hade konjunkturen börjat vända uppåt. Uppsägning
av många lägenheter återkallades och husen var nästan fullt
uthyrda vid vårt tillträde. Under tiden mellan köpet och tillträdet hade miljöbidraget beviljats för förbättring av utvändiga
miljöer, typ planteringar, gräsmattor och viss konstnärlig utsmyckning. Vi fick bidrag på 2,7 miljoner, som följaktligen inte
behövde återbetalas. Vi fick även dispens för statliga ombyggnadslån beviljade. Köpeskillingen bestämdes så småningom till
49 miljoner, vilket var bara ca 90 000 kr/lägenhet och extremt
billigt. Ombyggnadslånen vi fick var fyra gånger köpeskillingen och återigen med den subventionerade räntan på omkring
2,2 procent. Alla pengarna gick inte åt till ombyggnaderna, vilket var en risk som vi måste lösa i fall vi blev granskade. Vi bildade dotterbolag, det vill säga, bolag på bolag, som kunde göra
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påslag för sin ”medverkan”. Tyvärr blev det moms i varje led,
som vi måste betala. Man kan inte få allt. Husen var bättre än
vi befarade. Det var närmast omfattande byggfel som vi rättade
till. Särskilt kurdernas svartklädda kvinnor var problem, då de
inte var läskunniga, och naturligtvis dåliga på svenska språket.
I en del av deras religioner måste tvätten mellan familjemedlemmarna separeras och tvättas i olika omgångar. De tvättade
jämt. När vi gjorde ombyggnaden installerade vi små tvättmaskiner av märket Kenny i alla badrum. Luckan på maskinen
kunde vändas och då blev maskinen en torktumlare. Maskinerna är fortfarande i drift i området då de innehåller minimalt
med delar som kan bytas av fastighetsskötarna.
Språket blev ett stort problem på vårt lokala förvaltningskontor. Personalen fick skyddsgaller monterade för fönster och betjäningslucka då det förekom hot i brist på språkförståelse. Det
var den nya generationen som vuxit upp och saknade sysselsättning och arbete. Ett samhällsproblem som bara blivit värre
i dessa områden. De hade lärt sig att ställa krav. När språket
inte räckte till så blev det hot, om de inte fick det de krävde. Jag
beundrar damen på lokalkontoret, Doris, som stod ut med allt
bråk. Doris var finlandssvenska från Kristinestad och hade haft
en tuff uppväxt. Jag belönade Doris och nio andra trotjänare när
Allhus så småningom blev börsnoterat. Mer om detta senare.
Genom att vi fick så generösa lån och bidrag genomförde
vi en del energiexperiment. Vi installerade värmepumpar för
återvinning av värmen i ventilationsluften. Det blir mycket värme från 21 lägenheter. I marknaden i Sverige fanns inte så stora aggregat att tillgå så vi eller vår ventilationsentreprenör fick
importera kylaggregat från Amerika som vi kunde konvertera
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till att hantera värmeåtervinning. Det blev ett tjugotal maskiner som inköptes. Med de låga räntor vi betalade blev det en
lönsam affär redan från dag ett. De normala tvättstugorna togs
bort och vi byggde ett fåtal med större maskiner, hotelltvättmaskiner med 12 kilos kapacitet. Där kunde damerna – tyvärr var
det mest damer – tvätta madrasser och mattor. Vi ställde in maskinerna på femtio grader, vilket dämpade intresset något.Vi
byggde ett café, där kortspel pågick hela dagarna och vi byggde
en närbutik som tillhandahöll rätt sortiment. Vi tog hand om
soporna i en separat byggnad där soporna hamnade direkt i
containers. Nedskräpningen utanför lägenheterna var ett stort
problem. Inne i lägenheten var det fint. Mammorna släppte ut
sina barn med chipspåsar med mera, som de lämnade åt oss att
städa bort. Jag säger oss, för jag, fastighetsskötarna och kontorspersonalen städade under några morgontimmar minst två
gånger per vecka genom att plocka skräp både i trapphusen
och utanför. Det blev bättre med tiden. Jag tror att det till stor
del berodde på att jag som chef gick och plockade. De kunde
kanske inte läsa men de kunde se. Nu gillar jag att städa så det
var verkligen ingen uppoffring från min sida. När man städar
så syns det vad man gör, som jag skrev tidigare. Ronna blev en
lysande affär som gav vårt företag muskler att utvecklas med
köp av fastigheter för både om- och nybyggnad. Vi köpte till
en början mest i Stockholmsområdet men även i Umeå, Falun,
Mora med flera städer blev så småningom aktuella ställen.
Genom Ronnaköpet fick bolaget muskler att presentera sig
som börskandidat. Visserligen på den mindre OTC-listan men
ändå ett stort värdelyft för ägarna. Ägarkretsen hade före OTC
inträdet utökats med familjen Gunnar Busk, från vårt gemen-
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samma handelsbolag och av familjen Anders Larsson. Anders
och jag hade ett bolag som sanerat två fastigheter. Den ena på
Möregatan på söder och den andra i Traneberg. Även Sandöbygg i Göteborg med Ulf Johansson och den Abba-kände Stikkan Andersson lade in en del fastigheter i bolaget, som fick
namnet ALLHUS.

LONDON PRIVAT
Innan Allhus etablerade sig i London hade jag privat köpt några
mindre så kallade Townhouses, som det finns massor av längs
Londons gator. Nästan hela London ser ut som en förort när
man lämnat city, som är en liten del av London stora utbredda
stad. Townhouses byggdes under drottning Victorias regeringstid, 1837–1901. Tillvägagångssättet är intressant, åtminstone
för en byggare. Man byggde husen och ledningar för vatten, avlopp, el och gas direkt på befintlig marknivå. Husen byggdes av
tegel med träbjälklag, som de flesta i England. Byggavfall, som
det blir mycket av vid tegelmurning, användes till att bygga och
fylla ut för gator. Utan frost risk blir bygget enklare. När fyllning
saknades byggde man förråd under trottoaren med ingång från
respektive fastighet. Utrymmet under trottoaren kallas vaults
och lägenheterna som ligger med entrén under gatunivå kalla
basement flats. Dessa basements har vanligtvis tillgång till en
liten gård på baksidan. Nivån för gatan hamnade på olika höjd.
Tillgången på fyllnadsmassor bestämde nivån. Bottenvåningen på, engelska groundfloor (nivån över basements), hamnade
normalt med två till fem trappsteg över gatunivån.
Jag köpte 1986 privat, med stor hjälp av Johan Gardelius, en
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god vän till en vän till mina bröder, fem townhouses i Pimlico,
nära Victoria-stationen i London. Alla fem fastigheter var tömda från hyresgäster.
Jag byggde om husen till lägenheter, normalt en lägenhet
i varje plan. Husen var smala, ca 4,5 meter breda, och 3–5 våningar höga över gatunivå. Meningen var att de nyskapade lägenheterna skulle säljas till köparna i form av leaseholds. Ett
vanligt och då mycket populärt förfarande, framförallt i London. Dessutom enligt uppgift från mäklaren ett mycket lätt sätt
att tjäna pengar. Så jag trodde så och vill pröva även på detta.
En lottsedel som kanske inte blev en nit men nästan. I varje
fall blev lägenheterna inte sålda så fort som planerat var. ”Hyresgästerna” köpte disposionsrätten för i 100–125 år. Förenklat betalade man hyran för hela den långa perioden i förskott.
Under tiden skall leaseholders betala groundrent/markhyra,
och underhåll av fastighetens allmänna delar såsom fasader,
tak och trapphus till markägaren, till den så kallade landlorden
som äger freeholden, den lagliga ägaren till hela fastigheten.
Efter avtalets utgång skall köparna återlämna lägenheterna i
samma skick som när de köptes. En fastighet är här, liksom på
det flesta andra ställen, bara fastighet om marken huset står på
tillhör samma ägare. Man köper huset, som är lös egendom om
inte tomten ingår. Mina lägenheter i Pimlico gick som sagt inte
att sälja då konjunkturen just då åter vek och var dålig i flera
år. Jag anställde en allt i allo, John Davies, och möblerade de
24 lägenheterna med hjälp av en svensk dam, Gunilla Nordquist. Gunilla vart ingen släkting till mig trots likheter i namnet.
Hennes företag ”hjälpte” framförallt svenskar i Londonområdet
med att fixa bostäder, både hyra och/eller köpa, och skolor för
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barnen. Det var en uppsjö av lycksökande svenskar i London
vid denna tidpunkt. Jag bildade ett engelskt bolag, Nordqvist
Homes LTD, och John Davis, blev ställföreträdande vd för bolaget. John anställde Melissa, en emigrant från Malaysia och de
två hyrde ut de 24 av Gunilla i hög standard möblerade lägenheterna, som hotellägenheter, apartments, vilket var ett lyckat
koncept. Min bank i London, Svenska Handelsbanken, där jag
hade en del lån, dock blygsamma i förhållande till de pengar vi
investerat, avkrävde mig ett löfte, visserligen muntligt, att när
konjunkturen frisknade till skulle vi sälja lägenheterna, som
leaseholds, som ursprungligen planerats, vilket jag så småningom fullföljde. 1992 vände marknaden och samtliga lägenheter
såldes. Lånen till Handelsbanken betaldes och det som blev
kvar överfördes till Sverige och investerades i nya projekt som
jag återkommer till i deras egen berättelse. Som vanligt så friskrev inte banken våra säkerheter utan vi fick stora problem när
fastigheten skulle överföras till ny ägare. Turligt nog var en av
vår och bankens handläggare fortfarande anställde i banken,
nämligen Simon Silvester. Tack för hjälpen Simon. Men min
kommentar är att, när ska bankerna lära sig att hantera säkerheter? När lägenheterna såldes som leaseholders blev jag via
Nordqvist Homes LTD kvar som ägare till marken i egenskap av
landlord. När Labourregeringen tillträdde 1997 ändrades lagen
så att leaseholders kunde köpa marken med ett enkelt förfarande, vilket genomfördes i fyra av våra fem fastigheter.
Den femte, 38 Lupus Street, äger vi fortfarande, men nu
överförd till vårt svenska bolag Nordqvist Homes AB. Tyvärr var
det den enda av de fem fastigheterna med 125 årigt avtal. Nu
har 20 år gått så om 105 år får mina arvingar tillbaka lägenhe-
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terna i samma skick som de var vid upplåtelsen. Under tiden
betalar de sex leaseholders i huset, hyra för marken, groundrent, och vi har rätt att mot ersättning från leaseholders, underhålla fastighetens tak, fasader och allmänna utrymmen. Det
gäller för mig att ha ett bra arkiv så att arvingarna kan bevisa
hur lägenheterna såg ut vid överlämnandet 125 år tidigare.
Jag vill berätta om en tillbyggnad vi gjorde på gården till
124 Alderney Street. Jorden var mjuk och vattensjuk, gårdarna ligger tidvis i nivå med Themsen. Vid tillbyggnad med ny
grundläggning gjorde vi schaktningen genom att använda en
hink och ösa upp fyllningen-lervattnet. Vi fyllde gropen med
allt järnskrot vi hittade, som gamla järnsängar och dylikt. Just
i detta hus på Alderney Street hade det varit bordell innan så
det fanns gott om gamla sängar. Vi fyllde sedan groparna med
mager betong som vi tillverkade på plats. Allt blev godkänt av
byggnadsinspektören, som jobbade extra hos oss på kvällarna.
Han jobbade både för pengar och för den fria ölen som jag försåg bygget med när det var jobb på så kallad övertid.
Jag hade lån i Svenska Handelsbanken i USA-dollar med låg
ränta, vilket var nödvändigt för cashflow. En fredagskväll blev
jag på flyget hem från London sittande bredvid vår svenske
handläggare på Handelsbanken. Han nämnde i en bisats att det
nog var lämpligt att gå ur dollarn, vilket jag gjorde på måndagen.
Några veckor senare skrevs dollarns värde upp med 20 procent.
Inflationen är inbyggd i det omfattande leaseavtalet. Den första
1/3-delen av hyrestiden betalar leaseholders ex. 150 pund/år,
nästa 1/3-del av hyrestiden betalar dom 300 pund för att slut
ligen betala 450 pund.
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Ålandsfärjan

ARSLEJAN
På slutet av 70-talet blev jag intresserad av jakt. Jag, Gunnar
Busk och Ante Eriksson tog jägarexamen på Jägarförbundets
Malma på Öland.
Har man jaktlicens och gevär så måste man ha nånstans att
jaga. Jag köpte på exekutiv auktion ett landområde på Väddö i
närheten av Simpnäs där den första Ålandsfärjan hade sin kaj.
Jag äger fortfarande marken på Väddö trots att jag inte jagar längre. Marken nyttjas av mitt gamla jaktlag och jag får
fortfarande min köttdel från älgjakten, vilket räcker gott för vår
familjs behov,
Det tycktes dyrt då 1980. Jag har fått intrångsersättning från
Länsstyrelsen för att bevara kustnära urskog. På marken fanns
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Kopia från Norrtälje tidning när jag köpte stället.

ett f.d. stenbrott där skrotsten tippats i strandkanten. Jag förhandlar nu med hamnen i Kapellskär om försäljning av stenen
till utbyggnaden av hamnen.

ALLHUS
Nu uppfyllde vi kraven för börsnotering. Vi bildade ett nytt bolag, Allhus AB. Till det nya bolaget införlivades Nordqvist Byggers fastigheter där Ronna var det helt dominerande inslaget,
Busk & Nordqvist KB med två hyreshus i Stockholms innerstad
och ett utvecklingsprojekt i Hammarby. Jag var även hälften
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ägare i KB Mösseberg och Ankarstocken Hus AB respektive Ankarstocken AB och Fastighets AB Kopparudden. I det senare
var Stikkan Andersson delägare. När vi andra drack kaffe på
styrelsemötena så drack Stickan whisky, vilket kan ha påskyndat hans tidiga bortgång. Stickan var en klok person och det
märktes att han var erfaren i affärer. Vi fick många kloka råd
från honom. Mina kompanjoner i de delägda bolagen blev alla
stora aktieägare i Allhus AB. Jag fick kvar 54,45 procent ägande
hos mig och vår familj, men vi hade 83,52 procent av rösterna.
Jag var HSB, Han Som Bestämmer, som myntades om Göran
Persson. Det nybildade bolaget Allhus blev med tillförda fastigheter ägare till ca 100 000 kvm uthyrningsbar yta varav 70
procent bostäder. Bolagets substansvärde var 25 januari 1988,
då bolaget blev noterat på Stockholmsbörsens OTC-lista, 211
miljoner kronor. OTC-listan, småföretagarlistan, heter numera
First North. Börsklimatet var vid den här tiden bra och för fastighetsaktier var det strålande tider. Allhus aktier ökade med
329 procent under de första två åren. Sen gick det dock sämre
vilket jag återkommer till senare i mina berättelser. Att vara på
börsen och leva upp till de bestämmelser och krav som gäller
är rätt betungande för ett bolag och framförallt för mig som var
vd. Mitt arbete blev väsentligt förändrat. Jag, som tidigare varit
hängiven byggare som trivdes ute på arbetsplatserna, även med
den rökiga miljön i byggbodarna, fick nu ställa upp, i stort sett
dygnet runt, och jag fick lära mig lämna lämpliga svar till journalister och analytiker. Bolaget fick skriva pressmeddelanden
för minsta skitsak som hände. Om vi missade någon information så hette det att vi mörkade. Pressmeddelanden, som skulle
helst innehålla positiva saker som hänt i bolaget. Börskursen
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Allhuskoncemens alla bolag och deras fastigheter, varav 79 fastigheter i Sverige.

skulle hållas och helst öka. Vi skulle hålla aktieägarna på gott
humör. Men även negativa nyheter skulle ut till kännedom annars kunde vi, bolagsledning och styrelse, ställas till ansvar och
även få ekonomiskt ansvar, som numera har blivit mer vanligt.
I samband med börsintroduktionen ville jag belöna de medarbetare som varit med länge i bolaget. Jag vet inte hur gränsdragningen skedde. Men jag personligen gav tio medarbetare
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Ägarbilden vid bärsintroduktionen.

100 aktier var i gåva. Senare då jag återköpte aktierna via börsen fick varje medarbetare 970 000 kronor vardera. Det har
figurerat en del skvaller om hur dessa pengar togs emot och
förvaltades. Jag vet att flera av de tio köpte sommarhus. Jag
vet en av förvaltarna i Ronna ringde sin kompis och meddelade att något har blivit fel: ”Jag har fått in nästan en miljon på
mitt konto!”. Kompisen svarade att det är rätt och jag har fått
samma summa. Doris som jag nämner i Ronnaberättelsen, hon
som var kontorist i Ronna, gav sina pengar till den frikyrkoförsamling hon tillhörde. En av de tio missade återköpet, enlig
honom genom slarv i hans bank, vilket måste vara trist. Alla
skulle betala reavinstskatt på beloppet, vilket inte alla visste.
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Market Maker Sparbankstidningen skrev om oss. Sparbanken var Allhus Market
MakenHuset i tidningsbilden är Bank of America i Amsterdam.
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Obeståndet skapade rubriker.
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Jag vet en som inte deklarerade och klarade sig. Skatteverket
kunde väl inte tro att man kan få en miljon i gåva.
Det positiva, som hände för bolaget efter börsintroduktionen var att vi nu kunde köpa fastigheter och bolag utan att betala kontant eller låna. Omsättningen flerfaldigas genom köp
med egna aktier som likvid.
Vi betalade med att ge ut nya aktier i bolaget. Och inte bara
i avräkning med det pris eller den börskursen för aktierna som
gällde då köpet gjordes utan vi kunde avräkna med priset om
ett år. Detta eftersom vi levde med en ständigt ökande kurs. När
så skedde, att vi lyckades avräkna med en framtida börskurs,
fick jag, som huvudägare ofta lämna personlig garanti, borgen,
att om kursen inte var den vi kom överens och avräknade i
köpet av fastigheter eller bolag, så skulle jag köpa aktierna till
avtalat pris. Det hände aldrig att jag behövde gå in och köpa på
grund av denna garanti.
Men däremot hände det att en säljare, Henry Klotz, som varit
vd för Citadellet, ett börsbolag, som sedan blev uppköpt av huvudägaren Sten Mörtstedt, krävde en speciell garanti av mig och
tjatade sig till en detaljrik skrivning. Då krävde jag, att även han,
Henry, var skyldig att sälja till mig till avräkningspriset, även om
börskursen var högre. Så blev det, börskursen på den specifika
posten det gällde skilde ca l miljon mot den avtalade, mig tillgodo. Ingen av oss hade lösning hur detta skulle ordnas praktiskt.
Jag ville inte köpa fler aktier och Henry vill naturligtvis behålla
aktierna, som nu gav honom tillägg på köpeskillingen. Jag såg en
tavla på hans kontor, som visade hans fina båt, en 36 fots Grand
Banks. Bara för att säga något i det uppkomna dödläget om kursavräkningen så sa jag: ”Har du båten kvar?, Ja, för fan – ta båten,
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jag använder den nästan aldrig” svarade han. Jag hade åkt med
Henrys båt förut. Det återstod en liten detalj – jag skulle få båten
men han skulle inte ha några pengar. Det slutade med att Henry
skrev ett kvitto på att jag betalat båten fullt ut, men det stod ingen
summa. Vi löste en ovanlig situation genom att han gav mig sin
stora amerikanska båt och han, Henry, fick behålla aktierna. Jag
sålde båten då både jag och Allhus kom på obestånd.
På Allhus kontor blev det diskussioner om huruvida båten var
min eller bolagets. Jag hävdade, med argument som inte prövades, att det var jag personligen som ställde garantin och att optionsavtalet var mellan mig och Henry. Vi använde båten mycket i bolaget. Båten var utrustad med två dubbla sovhytter med
wc/dusch till varje och en rymlig salong. Många tyckte nog att
den trots de två dieselmotorer gick för sakta, med maxfart på 14
knop, men det tyckte inte jag som tidigare mest haft segelbåtar.

Grand Banks 36 som Henry Klotz betalade med.
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De flesta fastigheter som vi köpte av Henry Klotz var bostadsfastigheter, varav fyra var belägna på Klubbacken i Mälarhöjden, med underbar utsikt över Mälaren och in mot stan. Jag
bor i området och har samma fina utblick. Men uppvärmningskostnader är högre genom det blåsiga läget. Ett möbelvaruhus
i Västerås, som ingick i köpet var ett riktigt stolpskott. Henry
undanhöll oss information om att hans hustrus bolag var hyresgäst och Henry bör ha känt till problemen i hennes bolag. En
fin semesterlägenhet i Spanien ingick och behölls under några
år i Allhus även efter obeståndet.
Berndt Ericsson i Södertälje bytte till sig 2,3 procent av aktierna i Allhus genom att tillföra några industrifastigheter i Södertälje, där vi redan var etablerade genom Ronna-husen och
redan hade lokalt förvaltningskontor. Det var bra fastigheter,
som var fullt uthyrda och med utvecklingsbara byggrätter, som
vi kunde använda då hyresgästerna behövde mer ytor.
Mitt ägande i Allhus minskade efter utspädning till nya ägare. Fullt tillräckligt visade det sig senare när vi drabbades av
förmögenhetsskatten. 30 procent av börskursen vid årsskiftet
utgjorde underlag för 1 procent skatt. För mig och familjen blev
det omöjligt att betala den enorma skatten på mer än en miljon,
som vi skulle få fram efter skatt. Vi ägde bara allhusaktier och
våra bostäder. Marknaden kunde inte ta emot så stor försäljning av Allhusaktier utan att kursen rasade.
Efter att vi betalat skatterådgivarna stora belopp, utan användbar nytta, tog vi i familjen (jag) beslutet att återköpa bolagets aktier från börsen.
Allhus hade varit aktivt på börsen under tre spännande år.
Med mig och min familj som huvudägare.
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En annan av huvudägarna och Allhus sista styrelseordförande var Gunnar Busk, som ses på nästa sida, längs till vänster.
I mitten Allhus huvudrevisor, Bertil Lindén och till höger står
jag, Leif Nordqvist. Vi tre blev alla entledigade från uppdrag i
Allhus, men hamnade ändå bakom galler, visserligen frivilligt,
men man vet aldrig. Det gäller att ha erfarenhet.

SPRÅKSTUDIER
Inför Allhus satsning utanför Sverige var det nödvändigt att
bättra på min turistengelska. Jag gick i kurs hos Berlitz. Allhus
bekosta privatlärare som kom till mitt kontor någon timme per
vecka. Slutligen, och det bästa var att, jag åkte till Cambridge
i England på en intensivkur. Kursen var givande med ett högt

Gunnar, vår Gotland runt kapten fyller år och besättningen uppvaktar med att sjunga sången ni såg
tidigare. Henry och jag har lärt oss steppa till en tidigare fest, då min bror Åke fyllde 50 år.
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Bakom galler.

och intensivt tempo. Jag slutade tänka på svenska. Men det är
ändå den praktiska användningen, som gör bästa nyttan. Nu
blev det gott om tillfällen till praktisk användning. Men ändå
nyanserna saknas. Det är för sent att lära sig ett språk när man
kommit i 50-årsåldern. I Per G. Gyllenhammars senaste bok
ondgör han sig över svenskarnas bristfälliga engelska, som orsakat fler dåliga affärer för svenska företag.

Paris
Allhus expanderade, som jag skrev, inom Sverige till Umeå,
Mora, Falun med flera mindre orter. Det blev även fastighetsköp i utlandet. I Paris köpte vi 50 procent av en stor fastighet
som var under uppförande strax utanför city. I Bercy intill perifericen. Den övriga halvan ägdes lika av advokaten Tino Goetze och fastighetsmäklaren Bengt Malmegård. Båda ägde sen
tidigare egna fastigheter i Stockholm. Bengt ägde även en fastighet i Paris. Därav fick han erbjudandet om köpet, som vi sedan delade på. De båda kompanjonernas delar, tillsammans 50
procent köptes efter en tid av Allhus International, som därmed
blev ensamägare till Parisfastigheten.
Jag skötte kontrollen av bygget i Paris genom besök varannan vecka. Fransmännen kunde bygga, vilket jag inte trodde.
Franska bilar var lite si och så tyckte jag. På den tiden hade
jag Mercedes som min favorit. Det var då, nu kräver jag att min
bil skall var maximalt miljövänlig. Därför har jag en laddhybrid
från Volvo, som går fem mil på el, vilket räcker till privat körning hemma i Stockholm. Dessutom är Volvon fyrhjulsdriven,
vid behov. Då driver elmotorn bakhjulen och dieselmotorn på
framhjulen. Ännu har jag inte övertygat Viking och Eckerölinjen om att få ladda ombord på färjorna till och från Åland. Men
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det är nog bara en tidsfråga innan dom måste ändra sig. Vi blir
fler och fler med laddhybrider och elbilar.
Det var frustrerande att gå genom bygget i Paris utan att
hitta något att anmärka på. Byggmötena genomfördes på franska men jag förstod ändå det mesta då vi diskuterade med ritningar på bordet. Vid behov fanns tolk att tillgå. I oktober 1990
var fastigheten klar för inflyttning. Allhus, där jag inte längre
var vd, men ansvarig för Allhus International, dotterbolag till
Allhus AB, fick anbud från flera köpare. Fem i tolv, i förhållande till Allhus obestånd, såldes fastigheten till försäkringsjätten
Allianz som slutägare. Jag bedömer att överskottet for Allhus
International blev 40 miljoner kronor.

Holland
De sex fastigheterna i Holland var tyvärr ingen lysande affär.
Vår kontakt i Holland, Henk Lokin, som även var medlem av
Allhus AB styrelse, koncernens moderbolag, var inte solidarisk
mot Allhus. Henk gick troligen i den holländska byggarens ledband, visade det sig, försent. Nu efteråt vill jag påstå att jag
inte kunde lita på någon av de vi samarbetade med i Holland.
Allhus största affär i Holland bestod av en serie olika industri
och kontorshus, som skulle byggas av entreprenören Thijssen
Bouw. Innan nästa projekt startade skulle fastigheterna vara
uthyrd till 60 procent, vilket var ett myndighetskrav med lärdom från tidigare fastighetskris i Holland. Vi i Allhus tog denna
regel, som garanti för att så skulle gälla. Efter en tid och några
färdigställda projekt märkte vi att samma hyresgäster flyttades
till nästa hus för tillståndets skull. De tidigare byggda husen
blev tomma, eller nästan utan hyresgäster. Sammantaget var
vi utsatta för bedrägeri av folk som gjort detta till en födkrok.
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Jag har inte fullständig koll på vad Hollandssatsningen kostade
Allhus men gissningsvis gick hela överskottet från Parisfastigheten åt. Alla utlandsprojekten låg i samma koncern, Allhus
International BV med 10 dotterbolag med namnen Tegel 1–10.
Det som är mest irriterande är att vi hade valt in Henk Lokin, en holländsk ekonom i Allhus styrelse, på mitt förslag. Han
var gift med en svenska och talade vårt språk hyggligt, vilket
gjorde att vi kunde fortsätta med svenska i vår styrelse. Henk
tog det holländska företagets parti när vi började ifrågasätta
omflyttningen av hyresgäster. Henk medverkade till ytterligare
köp i Amsterdam, en ort där han bodde och bör ha varit expert
på. Eller i varje fall vetat bättre än vad vi gjorde, som bodde i
Sverige. Detta var ju huvudorsaken till att Henk invaldes i Allhusstyrelsen. Vi köpte Bank of Americas fastighet, 4 700 kvm,
på Herrengracht, som låg intill en av de många kanalerna, som
finns i centrum av Amsterdam. Den fastigheten hade kunnat bli
en bra affär, men när obeständet kom så såldes alla fastigheter,
som allhusföretagen ägde, 67 stycken, som jag skrev tidigare.
Holländarna är tveksamma affärsmän. De går inte att lita
på, enligt min erfarenhet. I världens mest tätbefolkade land,
man kanske måste vara lite tveksamt laglydiga för att överleva.
Ett exempel från närtid är svenska Vattenfalls köp av Nuon, ett
jättestort energiföretag, som nu kostat svenska skattebetalarna
flera tiotal miljarder i nedskrivningar. En orsak till att staten
inte fick någon utdelning från sitt helägda Vattenfall för det
senaste verksamhetsåret. Allt godkänt av högsta politiska ledningen i Sverige och den namnkunniga styrelsen i Vattenfall.
Därav den uteblivna eller lågmälda kritiken i svenska media.
Mitt råd är att ni ska undvika att göra affärer med holländare.
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London med Allhus.
Under åren då vi arbetade med ombyggnaden av mina fem
privata fastigheterna i Pimlico skapades åtskilliga kontakter.
En av dem, förutom Johan Gardelius, var Simon Edvards. Simon var chef för ett lokalt mäklarkontor i Pimlico. Simon hade
viss kunskap om Allhus i Sverige då han bland annat varit gäst
vid invigningen av Ronna. Simon erbjöd oss, Allhus, ett stort
projekt på sydsidan av floden Themsen, i Southwark council.
Pimlico ligger på nordsidan av Themsen, nära Victoria stationen. Det är på nordsidan man normalt vistas och bor då man
är i London som turist. Southwark är Londons största och Englands fattigaste kommun. Johan Gardelius och jag övertalade
Allhus att köpa projektet. I Tegel l BV placerades fastigheten
i London med namnet Elephant & Castle. Ett fantastiskt hus,
som byggdes på två kvarter, och som förutom vår fastighet rymde en äldre byggnad, tunnelbanestationen med samma namn.
Projektet var kostnadsberäknat till 700 Mkr. Den uthyrningsbara ytan var 25 000 kvm. Projektet byggdes-leddes av
det svenskägda bolaget Åke Larson Byggare AB via ett engelskt
dotterbolag med samma namn, men med LTD på slutet. Projektet, som ursprungligen bestod av en tomt, var vid vårt köp
parkeringsplats, från att husen hade blivit bombad under kriget. Byggrätten var stor och blev dubbelt så stor efter att kommunen ”sålde” granntomten till oss. Den tomten var till stor del
en begravningsplats. Gravarna kunde flyttas enligt kommunen,
vilket till en början utfördes av oss med stor omsorg och seriositet. Ärkebiskopen var närvarande då det första benranglet
bars upp ur graven. Senare blev det grävskopor och lastbilar
som utförde uppdraget på kortast möjliga tid.
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Artikel från den lokala tidningen.

Kommunen kunde inte sälja ”begravningstomten” på vanligt sätt. Vi träffade överenskommelse om att kompensera
kommunen med att uppföra ett hostel med 20 rum och sociala utrymmen, vilket vi byggde på ett undanskymt hörn av det
nya kvarteret. Allhus blev ägare till två kvarter med Elephant
Castle tunnelbanestation som enda granne i kvarteret. De två
kvarteren blev sedermera ett, då den mellanliggande gatan tillfördes oss utan kostnad.
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Allt verkade gå vår väg. Arkitekten, ett väl renommerat
engelskt bolag, ritade huset och agerade på ett berömvärt sett
gentemot oss på Allhus. Även i detta bygge var jag beställarens,
Allhus, representant. Till min hjälp hade jag Johan Gardelius,
en svensk dataförsäljare boende i London, som vi knöt till vår
organisation. I praktiken var Johan vd i vårt engelska bolag.
Johans stora tillgång var att han talade flytande engelska och
hade en trevlig framtoning. Johan hade en dyrbar livsstil, som
tydligen försatte honom i frestande situationer, där mutor, enligt rykten på ”vår” lokala pub, lär ha förekommit. (Johan har
tillfrågats om medverkan i skrivningen om London, men har
avböjt med hänvisning till tidsbrist.) Vår son Niclas arbetade på
bygget, som praktikant och för att bevaka vår familjs intressen
i vår egenskap av huvudägare i bolaget Allhus AB. Vi var då
fortfarande Allhus största ägare. Southwark hostel blev bra. Jag
har besökt stället och blivit väl bemött milt sagt, nästan firad.
Meningen var att uteliggarna i området skulle ges tillfälle att
tvätta sig och sina kläder, samt vila från sitt hårda liv på gatan. Föreståndaren sa att det blev svårt att avhysa folk efter en
vecka, som var den maximala tid som erbjöds enligt gällande
regler. De trivdes i härbärget, som var utrustat med minikök
i korridorerna med tillhörande svag ventilation. Nu använde
gästerna kokvråerna som kök, vilket gjorde att hela huset luktade mat. När första spadtaget togs var det tre handtag på skyffeln. The Leader of the Council, Anne Matthews höll i ett skaft,
Åke Larsson i det andra och jag i det tredje.
Johan Gardelius ordande så att bygget filmades med första
spadtaget, som början. Anne Matthews tal på invigningen är
stålande där hon bl.a. säger: ”Varför kan inte engelska entreprenörer göra som Allhus?”. Även filmen finns på www.leif-80.se

199

Så blev huset att se ut.

På svenskt vis så ordnade Åke Larsons så att arbetarna på
bygget kunde äta lunch i vår egen matsal, vilket imponerade på
den lokala kommunledningen. Vårt bygge blev ett av de första
i England som blev klassat som Green Building.
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Första spadtaget.

När vi jobbat ett tag i London med planering och inköp och
även byggt grunden så blev det diskussioner om vem som skulle konstruera och leverera ventilationen till denna stora fastighet. Jag, som vurmade för energibesparingar, hade rekommenderat Hiensch Ingineering från Holland, som både konsult
och leverantör, vilket även blev den leverantör vi senare valde.
Som representant för beställaren, Allhus, kunde jag bestämma.
Så var avtalet mellan Allhus och Åke Larsson utformat. Projekt
ansvarige Gunnar Jurss ställde då sin plats till förfogade i protest. Jag gav inte vika och Gunnar fick bita i det sura äpplet och
köra vidare. Händelsen kan ha gjort att man sökte andra lösningar, som exempelvis att manövrera ut Allhus. Jag har hört
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rykten i London att både vår representant i London, Åke Larson, och vår platschef Johan Gardelius, varit inblandade i eventuella oegentligheter med leverantörerna. Ryktet anger specifikt betongleverantören. När bygget stoppades och ny ägare
tog över projektet försvann kanske avtalet med leverantören.
Leverantörerna jagade personerna, som fått klingande mynt
(som enligt ordboken är synonym med mutor) och vill nu ha
tillbaka ersättningen. Ingen rolig sits för någon. Johan flyttade
hals över huvud från London har jag förstått. Jag fick betala
även slutnotan på den lokala indiska restaurangen, vårt stamställe. Mina minnen av alla projekteringsmöten med de artiga
engelska arkitekterna ger mig fortfarande en aha-känsla.
Chefsarkitekten fick mig att känna att allt som beslutades
om utformning med mera, fick jag bestämma. Fasaderna består av röd Bohusgramt, på förslag av arkitekten och godkänt
av mig. Resultatet blev södra Londons snyggaste hus, som nu
hyrs av Miljödepartementet med 40-årigt avtal. The Leader of
London Burroughs of Southwark Council hette, som jag skrev
tidigare, Anne Matthews. Anne är en liten späd kvinna, som
även var snickare. Hon cyklade till våra möten på bygget. Hennes lön från kommunen, Londons största och Englands fattigaste, räckte inte till att leva på, så hon arbetade, som snickare
två dagar per vecka. När obeståndet i Allhus inträffade i oktober 1990, avbröts bygget efter att cirka 350 miljoner kronor
förbrukats. Bankerna stoppade de fortsatta krediterna. Officiellt för att uthyrningen inte var på plats. Utan att jag har bevis
verkar det av hörsägen i London, som om även Åke Larsons
bolag i London gick bakom ryggen på Allhus. Troligen visste
Åke Larsons folk eller folk närstående Åke Larson att hyres-
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avtal var nära eller nästan klart. Åke Larson ville naturligtvis
bygga huset klart för att någorlunda klara av att få tillbaka sina
kostnader. När bygget stängdes, tog Åke Larson, enligt uppgift
från Gunnar Jurss, som var projektansvarig och som jag nämnde tidgare, på eget beslut kostnaderna för att skydda bygget och
arbetsplatsen med vakthållning. Projektet ”övertogs-köptes”
efter ett halvår av Åke Larson närstående med kompanjoner.
Åke Larson fick färdigställa projektet med de nya ägarna som
beställare. Om ett hyresavtal var klart och köparna av projektet fick 250 miljoner i rabatt, var det ett klipp av stora mått för
de nya ägarna. Bara hyresavtalet lär ha höjt fastighetens värde
med 100 procent. Värdet av huset i dag bör ligga i närheten 2,5
miljarder kronor.
Ryktet i London berättar/påstår och har skvallrat för mig
att vi, Allhus, blev blåsta av de jag nämnde som Åke Larsons
kompanjoner.
Att få till stånd ett byggstopp var troligen inte så svårt då hela
fastighetsbranschen var i gungning och detta säkert påskyndades
av ett Allhus på obestånd. Det räckte säkert att sprida ett rykte.
Med stöd av beskrivning ovan påstår jag att obeståndet i Allhus,
som utlöstes av byggstoppet i Londonprojektet, var ett påfund
för att komma åt projektet och att en hyresgäst troligen redan
var villkorligt kontrakterad.
På förslag av den gode mannen, Lennart Atteryd, godkände
den oerfarna styrelsen i Allhus försäljningen av Londonprojektet och lämnade i första hand 250 miljoner av Allhusägarnas
pengar i rabatt och ”förskingrade” dessutom framtida värdestegringar på minst en miljard kronor.
Om inte denna ”kupp” hade lyckats i London, hade Allhus
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överlevt fastighetskrisen, då huvuddelen av de övriga investeringarna i Allhus var i friska fastigheter och i friska projekt.
Tyvärr var jag personligen så knäckt, efter bankernas påhopp, att jag inte kunde freda mig och inte heller värna tillräckligt om Allhus och ägarnas intressen.
Sättet på vilket den nya styrelseordföranden, min gamla
kompis från Första Sparbanken, Jan Westman (han kallade mig
så i sitt tackbrev efter en blöt kräftskiva på Ulriksdal), motade
ut mig från styrelsen saknar allt omdöme. Därefter var det bara
tjänstemännen på Allhus, som satt inne med kunskap om företaget, vilket dom hade alla anledning att hålla tyst med och inte
heller hade övergripande information om.
I obeståndssituationer sker ofta mygel av olika slag och så
tydligen även här. När det handlar om stora pengar blir frestelserna svåra att motstå. Gamarna känner vittringen och agerar
därefter.
Den nya ägaren finansierade köpet med stöd av ett preliminärt hyresavtal med engelska staten som hyresgäst. Det finns
material för en egen bok om Londonprojektet med all den dramatik som föregick exempelvis tillkomsten av tomten, utförsäljningen av projektet till vrakpris. Vem tecknade hyresavtalet
med staten, hyresgästen?

Szentendre/Luxemburg
När man arbetar i fastighetsbranschen föreslås man många
projekt som är till salu. Jag vill här nämna två projekt som inte
blev genomförda av Allhus.
Det ena var ett hotell vi planerade i en liten stad utanför Budapest, som heter Szentendre. Vi fick kontakten via en målare
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som var hemma därifrån och som var anställd på Allhus (en av
de tio som fick gratis aktier av mig).
I Szentendre bor det många konstnärer, som gör att det är
tusentals turister som besöker den lilla orten varje år. Staden har
inget hotell, vilket gjorde att vi blev väl mottagna med våra planer. Även här var The Leader en kvinna, som jag glömt namnet
på (varför har jag rensat så hårt bland mina visitkort?). Vi fick
option på en rivningstomt i utmärkt läge mitt i stan som motsvarde de lägen som Grand Hotel eller Stadshotellen brukar ha.
Allhus anlitade en arkitektbyrå i Budapest för att upprätta idéförslag. Tyvärr kom obeståndet i Allhus innan projektet fick fart.
Den andra affären, i Luxemburg, kom längre i planeringen.
De stora mässhallarna strax utanför centrum av Luxemburg
var mogna för rivning. Hela det stora mässområdet skulle bebyggas med nya hus för mässa och kontor. Anbudshandlingarna
gav stora friheter till utformning, vilket gjorde projektet spännande. Vi fick med oss arkitektfirman från Londonprojektet,
som med egna resurser skulle upprättade tävlingsförslag. Om
vi vann var vi i avtal bundna till att använda Londonarkitekten.
Tyvärr så blev inte heller detta projekt genomfört och inte heller tävlingen utvärderad innan lågkonjunkturen, som slog till i
hela Europa och satte käppar i hjulet. Det var en mängd möten
i Luxemburg med mäklare, advokater och berörda tjänstemän,
samt politiker i administrationen. Det var bra mat på restaurangerna i Luxemburg.
Både de nämnda projekten var tänkta, som början på en ny
typ av affärer, som jag vill utveckla. I ett projekt finns det så kallade trösklar då värdet ökar stegvis. När bygget är klart för byggstart, det vill säga att alla tillstånd, typ bygglov, finansiering och
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dylikt är klara, då ökar värdet kraftigt. Nästa steg är när projektet
är uthyrt. Då ökar värdet igen, men inte lika mycket.
Vi skulle utveckla projektet till byggstart och sen sälja. Jag
tyckte vi var bäst på projektering. Dessutom begränsas den
ekonomiska risken avsevärt. Nu blev det inte tid för experimentets genomförande då konjunkturen återigen blev dålig.
(Jag har varit med om både gungor och karuseller under mina
60 år i byggbranschen.)

DIVERSE PRIVATA PROJEKT
JAG VARIT DELÄGARE I
Preserved Plants
Genom nämnda Johan Gardelius lärde jag känna en fastighetsmäklare, Simon Edvards, som jag nämnde tidigare. Jag köpte
mina privata fem hus genom honom. I det första egna huset,
det jag nämnde på Alderney Street inrättade jag ett slags kontor med övernattningsmöjlighet. I kontoret samlades vi för rådslag, bland annat bjöd jag mäklaren Simon på Gammeldansk,
som han gärna drack trots han kallade detta för rävgift.
I samma kontor hade jag en utställning av Preserved Plants,
som från början var vanliga gröna växter som injekterats med
vätska som gjorde att växterna blev konserverade, men behöll sitt ursprungliga utseende. Bolaget, som jag var partner
i, innehade ett svenskt patent och växterna tillverkades i Helsingborgstrakten. Bolaget skulle expandera till England. Vi anställde en dam, hyrde lagerlokal samt utrustade damen med en
splitterny Saab med logga och allt som vi ansåg att vi behövde
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för en seriös marknadsföring. Tyvärr återigen en flopp, åtminstone i England. Mina partners lär ha sålt patentet till Japan för
en bra slant. Jag orkade inte bråka om eventuella pengar till
mig. Ryktet sa att mina partner ansåg att jag redan hade nog
med pengar, vilket då kanske var sant.

Rejmyre
Jag kom att tänka på Rejmyre glasbruk där jag ägde 25 procent
under några år. De åren inföll under tiden vi byggde i London. Jag minns att The Leader of the Southwark Council, Anne
Matthews, på invigningen i gåva från Allhus fick en glasskulptur, som föreställde huset, The Elephant. Alla besökarna på invigningspartyt fick ett champagne glas med husets namn på
och naturligtvis tillverkat på Rejmyre. Rejmyresatsningen gjorde jag medveten om att det kunde kosta en del av mina egna
pengar. Rejmyre tillverkar fantastiska glas, som jag äger mycket av eftersom jag kunde köpa med lågt pris.
Jag hade en ursäkt även för denna satsningen. Det blir stort
värmeöverskott i verkstäderna där glas tillverkas. Fabriken var
väldigt stor, 14 000 kvadratmeter om jag minns rätt. Jag kontaktade mina kamrater från Energihuset för att projetera en
fjärrvärmeanläggning som skulle förse villasamhället Rejmyre med värme. Kommunen tackade nej då det skulle behövas
kommunala investeringar i kulvertar med mera.
Jag hade samarbetat tidigare med energihuset i diverse energiprojekt. På Bergkulla, med bland annat Folkvärmepumpen,
Marcus tvilling pumpar och lspinnen. Ispinnen är den enda som
fortfarande är i drift. Den tar värme från luften. Det är en mängd
aluminiumprofiler med inbäddade kopparrör som värmen tas
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Skulpturen har en hedersplats i kommunhuset, vilket ni förstår om ni ser filmen på www.leif-80.se.

från. Själv hade jag den första värmepumpen med borrhål i berg
redan 1985. Pumpen såldes och monterades av Energihuset i
Stockholm. Ägare till detta bolag var bröderna Stig och Bengt
Sandström + ytterligare en kille jag inte har namnet på. Troligen var jag den första som köpte en anläggning av Energihuset.
I augusti månad hade vi –24 grader i pannrumsväggen och en
stor isklump. Borrhålet var för kort.
Killarna på Energihuset var uppfinnartyper så de löste problemet med att montera återladdning av berghålet via kopparrör som placerades under tegeltakpannorna, vilket fungerade
bra genom att värmen från taket/solen gick ned och värmde
berghålet, som på så sätt klarade plusgrader. I berggrunden
är det alltid cirka +7 grader, om man inte tömt borrhålet på
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värme. Den första pumpen, en Debe från Danmark, höll bara
något år sen blev det en Thermia.
Nu har vi en pump som heter Varmitek. Den har två kompressorer där den andra går bara när det är extremt kallt ute.
Cirka 80 procent av tiden klarar vi behovet med en kompressor. Vi borrade längre hål i berget, nu 230 meter mot tidigare
80, i samband med montaget av Varmitek. De 160 meter kopparrören under takpannorna blev lediga och används nu för att
förvärma vattnet till solpanelerna. Solpanelens vatten förvärms
i kopparrören innan spetsvärmning sker i solpaneler, de så
kallade vakuumrören.
Vi klarar vårt stora hus, både värme och varmvatten med
energi från solen under sommaren och en del av höst och vår.
Anläggningen betalar sig på tre år.

NÄRA-DÖDEN-UPPLEVELSER
Jag nämnde tidigare att jag inte skulle glömma att berätta om
näradöden-upplevelser.
Allhus ägde en segelbåt, en Hunter Legend 42 fot, som vi
köpt väldigt billigt i Amerika genom vår styrelseledamot Björn
Hultin, som även var en av de tre största ägarna i Allhus. Båten
var utrustad på typiskt amerikanskt vis med två wc-duschrum.
Men när båten seglades och lutade så åkte lådorna i köket ur
sina lägen, vilket man fick fixa med träkilar. Båten var utrustad
med en kraftig elkabel för anslutning av landström. En idealisk
bryggseglare alltså.
Min kusin Bror Husell köpte en systerbåt. Båtarna hade vissa
tillverkningsbrister, vilket gjorde att de såldes billigt. Björn Hul-
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tin var ingen båtbrooker. Björn hjälpte endast till att förmedla
två billiga båtar utan egen vinning, vilket han ångrade senare då
han fick motta klagomål på båtarnas bristande färdigställning.
Ovan nämnda båtköp var orsaken till mina tidigare utlovade nära-döden-upplevelse. Båten låg i Mariehamn och säsongen närmade sig sitt slut. Båten skulle till varv i Stockholm för
vintervila. Det är konstigt hur intresset för segling avtar när säsongen närmar sig slutet. Jag fick ensam försöka segla båten till
Sverige. Sagt och gjort. En eftermiddag i augusti gav jag mig av
över Ålands hav. När det började mörkna insåg jag att jag måste
söka natthamn. Det är mörkt på nätterna i augusti, vilket man
försöker förtränga så gott det går. Vädret ändrade sig väldigt
snabbt och mörka stormmoln syntes vid horisonten. Jag styrde
in mot Sundskären. som ligger några distansminuter sydost om
Furusund. Naturhamnen där är bra skyddad för nordvindar, som
enligt sjörapporten var att vänta. Jag fick eller kunde inte, med
endast mig ensam som besättning, angöra land utan ankrade på
svaj i viken. Den fina naturhamnen var dessutom nästan fylld
med båtat som hade hört väderleksrapporten. Mitt i natten, uppskattningsvis vid tolvtiden, vaknade jag av att det blåste storm.
När jag gick ut för att kolla läget såg jag att båten drivit en bra bit
ut på fritt vatten där jag inte längre hade lä för land. Det inte bara
stormade det ösregnade samtidigt. Iförd pyjamas försökte jag
förlänga ankarlinan, då ankaret inte längre bottnade. Men förgäves, det var tydligen för djupt. Jag kunde starta motorn och hålla
båten rakt mot vinden. Problemet var att jag inte visste exakt åt
vilket håll jag skulle styra och dessutom hade jag ankaret, som
jag var rädd att skulle fastna i propellern, vilket det ändå gjorde
nån timme senare. Så stod jag några timmar vid ratten i regnet i
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min minimala klädsel. Jag hörde brottsjöar i lä där jag anade att
det låg klipphällar. Detta gjorde att jag inte vågade gå ner i båten
för att ta på mig regnställ. Spänningen och livrädslan gjorde att
jag egentligen inte upplevde att jag frös. När det så småningom
ljusnade låg jag med båten några meter från land i lovart. Jag låg
vid en liten låg ö något väster om hamnen på Sundskären. Nu
fäste ankaret, men med aktern mot vinden för linan satt i propellern. Jag försökte gå ned på akterstegen och lossa linan, men
det gick fortfarande för mycket sjö för att jag skulle våga dyka.
Alldeles i närheten av min båt höll en dam och troligen hennes
son på med att bärga sina nät. De i båten såg helt skräckslagna
ut. Antingen för sin egen belägenhet och kanske även för min.
Nu hade jag ändå kontroll över situationen och kunde gå ner i
båten, fixa en smörgås och ta på mig lite kläder. Jag orienterade mig och satte segel. Målet var Malma i närheten av Stavsnäs
där Gunnar Busk har sitt lantställe. Vindriktningen för segling
dit var gynnsam. Stormen hade bedarrat men det var fortfarande frisk vind. Jag forsade fram genom skärgården utanför Vätö
och Finnhamn, innanför Möja och över Kanholmsfjärden. Efter
passagen av Stavsnäs brygga hade jag bara att passera Hölölandet innan jag styrde in i sundet mot Malma. Jag var naturligt vis
genomtrött och utmattad när jag skulle angöra Gunnars brygga
utan motorhjälp. Då, när jag skulle bärga storen fick jag bommen över huvet så mössan åkte av. Jag vet inte vilket som var
närmast döden, bommen eller nattstormen vid Sundskären. En
granne till Gunnar, som inte var där, bjöd mig på kaffe och nybakad sockerkaka, medan jag väntade på att Ann-Britt, som skulle
komma och hämta mig med bil. Kaffe och kaka smakar ljuvligt
vid såna tillfällen.
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OBESTÅND I ALLHUS
Jag har tidigare nämnt de många fastigheter som ingick i Allhus då obeståndet inträffade. Jag var inte längre vd på Allhus.
En ny vd, Jörgen Svedin, hade anställts på min önskan och rekommendation. Anställningen sköttes av rekryteringsfirman
Bohlin & Strömberg och deras trevlige handläggare var Max
Hüttner. Jag deltog aktivt i urvalet av kandidater och i de intervjuer som genomfördes. Jag förordade Svedin trots att jag av
bland annat Folkpartiets politiske ledare i Södertälje blivit avrådd. Sundin hade då fått gå från att ha varit vd för kommunens
parkeringsbolag. För mig framstod Jörgen Sundin som rätt person, den Allhus behövde. Den kritik som Folkpartisten från Södertälje framförde nästan stärkte Jörgens position i mina ögon.
Till Jörgens meriter hörde att han rationaliserat verksamheten
inom Pressbyrån. Rätt snart efter att Jörgen börjat som vd framförde han synpunkter på våra, som vi hade skrutit med, låga,
byggkostnader. Disciplinen och styrningen på arbetsplatserna
började bli för slapp. Vår organisation saknade hel enkelt kompass, vilket jag naturligtvis får ta på mig huvudansvaret för. Jag
upplevde mig själv som otillräcklig som vd. Bolaget hade växt
och ledningen av bolaget blivit mer krävande. Jag hade redan
i vd-avtalet krävt att jag skulle avgå vid 55 års ålder, vilket den
dåvarande styrelseordiöranden, advokaten Jan Abelsson, argumenterade kraftfullt emot. Min önskan skrevs som sagts in
i anställningsavtalet. Jag skulle avgå som vd vid 55 års ålder,
vilket jag gjorde. Jag stannade kvar i bolaget tillsvidare, som
ansvarig för utlandssatsningen, men bara den som pågick. Att
vara vd var på något sätt inte min plats. Jag var entreprenören,
som ofta tog risker i form av gungor och karuseller. Min per-
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son och mitt arbetssätt passar inte i ett noterat bolag, vilket jag
snabbt märkte. Min uppgift var slutförd. Familjen kunde inte
få det bättre. Förmögenhet vi kunde räkna hem i form av Allhusaktier var mer än nog. Problemet, som i viss mån ändrade
mina funderingar, var att vi inte kunde betala förmögenhetsskatten. Vi den tidpunkten gällde att skatt skulle betalas med
l procent av förmögenheten. OTC-aktier beskattades så att 30
procent av börsvärdet vid årsskifte togs upp som underlag för
beskattning.
Familjen aktier var då värda mer än en miljard svenska
kronor. 30 procent är 300 miljoner och 1 procent i skatt blir
på detta bli osannolika 3 miljoner kronor. Skatten ska betalas
med inkomster efter skatt. Alltså av nettot. Vi behövde avyttra aktier för mer än 4 miljoner brutto för att få fram 3 netto.
Den insatte förstår att detta inte var möjligt i ett litet bolag som
Allhus fortfarande var. Aktievärdet på börsen skulle få en rejäl nedgång om huvudägaren sålde för så stora belopp. Efter
flera kostsamma konsultationer hos så kallade skatteexperter
var det enda framkomliga rådet att sälja alla våra aktier och
flytta. Det populäraste förslaget på den tiden var att dra till Belgien. Alla i familjen hade aktier, jag, min fru och våra då tre
myndiga barn. Jag framförde aldrig förslaget till familjen och
jag genomförde ett annat alternativ. Jag återköpte utestående
aktier från börsen, vilket några andra drabbade i samma situation hade gjort före mig. Jag lyckades relativt lätt ordna finansieringen av återköpet. Familjen med ett för ändamålet startat
bolag, Allhus Förvaltning AB, lånade 650 miljoner kronor, av
som vi trodde, Carnegie Fondkommission. Det visade sig, när
räntefakturorna började dyka upp, efter en månad, att det var
Finans AB Nyckeln, som var långivaren. Nyckeln huvudägare
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var då Beijer Capital med Anders Wall, som huvudägare. Nyckeln och Bejer hade inte de pengarna, utan sålde obligationer i
marknaden. Alla banker och finansbolag köper dagligen den
typen av obligationer. Trots goda råd från mina ”medbröder”
lyckades jag inte hemlighålla planen om återköp. Ryktet spred
sig framförallt via mina så kallade vänner och nära medarbetare, varvid aktiekursen rusade några dagar före planerat tillkännagivandet. De inte bara läckte information, de köpte även
aktier med kunskapen om vad jag planerade att erbjuda. Flera
blev förmål för börsens utredning om insiderköp. Vice börschefen, Lars Bredin, ringde mig och sa att nu stoppar vi aktien i
två dagar, men sen måste du presentera ditt bud. OK, jag hade
aldrig varit inne i dylika affärer och beslut förut, så jag litade på
de rådgivare jag hade. Resultatet blev att vårt bud måste höjas
med 100 miljoner, vilket inte täcktes av det lånelöfte vi hade
hos Carnegie. Uppköpserbjudandet gick ut tidigare än planerat
och under några veckor kom vi upp i det ägande som krävdes, det vill säga, vi ägde mer än 90 procent och kunde påkalla
tvångsinlösen av resten. Lånevillkoren hos Nyckeln krävde att
amortering av lånet skulle påbörjas efter tre månader. Pengar
till amorteringen planerades komma från försäljning av fastigheter och dotterbolag efter ett preliminärt tidsprogram. Detta hände våren 1990 och konjunkturen hade börjat avmattas.
Priserna på fastigheter hade börjat sin nedgång. Vi fick in enstaka bud, som jag då ansåg vara skambud. Jag, speciellt med
betoning på jag, var inte mentalt mottaglig för bud lägre än de
vi i planeringen räknat med. Tiden gick och buden blev lägre
och lägre och till slut, i början av hösten 1990, säg i mitten av
september hade vi inte sålt ett enda hus. Familjen ägde Allhus,

214

som i mars 1990 var värt nära 3 miljarder kronor. Vi hade då
lånat 750 miljoner med 16,5 procents ränta att amorteras första gången i maj månad 1990. Amorteringen felade och avtalad ränta plus straffränta tickade med en förfarande hastighet.
Vi var inte ensamma utan branschen var i gungning. Nyckeln,
som hade börjat uppträda hotfullt fick andra problem. Deras
dotterbolag i London kom på obestånd, utan att vi var inblandade. Jag deltog i mardrömsmöte med alla bankerna samlade
på Ackordscentralens kontor på Strandvägen i Stockholm. Vi
träffades en söndagsmorgon klockan 10, den enda tid då alla
hade tid. Bankerna, som hade köpt bankcertiflçat hos Nyckeln,
riskerade nu att inte få betalt. Absolut alla var där den söndagsmorgonen. Jag fick inte sitta vid samma bord. Jag satt i något
som liknade ”skamvrån”, på en stol vid sidan om. Upplevelsen
och tillställningen skulle ha filmats eller i varje fall bandats.
Inget vettigt sades under mötet, i varje fall inget som kunde
lösa problemen i den så kallade fastighetskrisen. Alla skulle
ha betalt, så mycket som möjligt förstås. Det blev ett kattrakande om hur respektive banks säkerheter låg i förhållande till
de andra bankernas. Jag hörde ofta bankernas argument: ”Du
kunde inte betala enligt avtal du undertecknat”. Jag svarade,
att vi var två parter, som undertecknade avtalet med de förutsättningar som då var kända. Förutsättningarna ändrades och
vi blev och är båda ansvariga. Jag hade under dagarna innan
obeståndsdagen blivit uppvaktad av en del banker, som ville
få sina säkerheter påskrivna, ändrade eller något sådant, som
skulle gynna deras läge. Det var väldigt dålig ordning på dylika
ting på flera av de inblandade bankerna. Det hände att en bank
satt och väntade vid min bil på parkeringen utanför vårt kontor
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på Wenner-Gren Center, när jag skulle åka hem sent på kvällen. Jag vägrade alla ändringar och underskrifter. När jag kom
hem så satt tidningarna på villatrappan och tog dåliga bilder
av mig i min sorgsna trötthet och förtvivlan. Det var svårt att
somna efter sådana dagar och sådana upplevelser.
Nyckeln kom, som jag antydde ovan, på obestånd. Jag blev
kallad till polisförhör i utredningen om Nyckeln. Det kunde
vara risk att något skett som inte var lagligt. Ryktet gick att någon indier lånat pengar till luftslott i London. Kriminalinspektör Bengt Pettersson på Rikskriminalen dit jag kallats för möte,
tog emot mig. Det första han sa var: ”Du är inte misstänkt för
något utan endast kallad för att ge upplysningar om dina affärer med Nyckeln”. Det kändes betryggande och är enligt vad
jag senare hört vanligt och att förhörsledarna måste upplysa
om detta. Nu fick jag veta skvaller om hur lånet till mig var
upplagt. Jag fick veta annat också för Bengt läckte som ett såll.
Handläggarna av mitt lån på Carnegie, Olle Hansson, var inte
ens anställd på Carnegie. Han var finanschef på Fischer & Partner. Hans yngre polare var däremot anställd på Carnegie. De
två handläggarna hade ett gemensamt företag enligt polisen.
Jag har inte namnet på företaget. Deras företag förmedlade lånet till Nyckeln, som betalade deras företag provision. Jag fick
för mig, via polisen, att de fick 0,25 procent. Det bör bli cirka
160 000 kr om jag räknat rätt. Nämda företag Carnegie eller
Fischer & Partner var alltså inte inblandade. Vad skulle vi tro
då, vi blev bjudna på en elegant middag i Carnegies festvåning
högst uppe i deras hus vid Gustaf Adolfs Torg, granne med Operan. Olle Hansson var en strålande middagsvärd och vi hade
väldigt trevligt. Olle blev även adjungerad till Allhus styrelse
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och deltog i de besvärliga styrelsemöten, som blev nödvändiga på grund av obeståndet. Allhus gick aldrig i konkurs som
många tycks tro. De nya ägarna, som var bankernas med de
största fordringarna, gjorde om sina fordringar till aktier och
fick efter många år tillbaka det mesta av sina pengar. Det är
ju så, och har alltid varit så, att efter en lågkonjuktur kommer
en återhämtning och även nya högkonjukturer. Avslutningsvis
av denna del med Bengt, polisen, måste jag få berätta att han
satt i ett relativt litet tjänsterum på polishuset på Kungsholmen.
Bengt rökte pipa hela min tid i rummet, vilket ingen ventilation
i världen orkar med. När han skulle ta kopior av vissa handlingar för att ge mig, hade han eget papper inlåst i sitt skrivbord, som han tog med sig till kopiatorn. Så gör man när man
är misstänksam mot omgivningen och sina kamrater. En sak
till om nämnda Bengt, polisen, som han sa till mig: ”Du är den
ende jag haft på förhör som tycker att det är kul att komma hit
och bli utfrågad”. Bengt och jag blev nog lite kompisar. Han fick
låna en pärm med Allhus-Nyckeln papper och då ville han personligen komma till vårt dåvarande kontor i Villa Fridhem och
lämna tillbaka pärmen. Men hos oss rökte han inte. Bengt fick
en kopp kaffe på vårt fina kontor, som låg ovanpå restaurangen
i Villa Fridhem, som familjen ägde.
En olycka kommer inte ensam som det heter. Allhus slutade
betala min lön, som jag enligt lag var berättigad till. Jag hade
ingen hög lön, vilket ingen egen företagare anser sig ha råd
med. Pension är ju inte att tänka på för en entreprenör. När det
finns så många nya affärer och idéer att satsa pengarna på, som
alltid var en bristvara. Jag hade turligt nog ett anställningsavtal, vilket jag tackar ordföranden advokaten Jan Abelsson för.
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Ett avtal, som han nästan fick tvinga mig att ordna. Jag ansåg
mig inte behöva något avtal. Jag fick driva ärendet om min slutlön via tingsrätt och Arbetsdomstolen för att få ut min rätt. Detta var under tiden kronan skulle skyddas och Riksbanken höjde
räntan till 500 procent. Jag fick min lön + ränta och räntebeloppet var mer än lönen. Allt skattefritt då jag gjort stora förluster
på min aktieaffärer, som kunde kvittas, som avdrag. Jag förstår
att historien låter sorglig och omöjlig för mig att hantera. Så
var det inte. Jag påminner mig om vad min kompis i Tekniska
Läroverket skrev i skoltidningen då vi tog examen:
”Det är inte allom givet att vara såsom han. Obekymrat tar han
livet och med ett leende han slår sig fram”.
Tore, som han hette, han som skrev, hade illustrerat med en
bild där jag sitter med Tina som då var ett och ett halvt år, knät.
Tore och jag var exakt lika gamla. Vi var födda på samma dag,
19 oktober 1934. Som sagt vann jag tvisten om min rätt till lön
men det fanns andra gäddor i vassen. Som ni sett av uppställningen, var det många bolag i koncernen Allhus. Jag var personligen inblandad i de flesta. Antingen som vd, styrelse- eller
bolagsman. KB (kommanditbolag) och HB (handelsbolag) vilket
var populära bolagsformer, som ägare till en fastighet använde för att lindra skatten när bolagen såldes med fastigheterna
i, istället för fastigheterna. Det var inte så att man slapp skatt
utan man kunde skjuta upp skattebetalningen eller kvitta mot
förluster i andra bolag. Det var i första hand bankerna och olika
kreditinstitut som påkallade eventuellt ansvar, som jag kunde
anklagas för. I en del fall trodde de att jag hade undanstoppade
pengar eller tillgångar, vilket jag förstår att de ville få prövat
innan skulderna kunde avskrivas hos ”fordringsägarna”. De
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stora vinnarna i följande tvister blev advokaterna. Efter att förlikningar gjorts och jag betalade småsummor i en del ”klara”
fall, återstod fyra banker för mig att hantera. I flera av dessa fall
ansåg jag att muntliga avtal träffats mellan mig och bankerna.
Med de personer jag hänvisade till blånekade eller hade slutat
när tvisten blev aktuell. En del av dess var gamla kompisar,
som jag rest och festat med. Man blir besviken på människorna. Dylika tvister tar tid att prövas rättsligt. Många år i vissa fall.
Domstolarna var överhopade med tvister i efterdyningarna till
fastighetskrisen. Jag förberedde mig för att jag kunde bli dömd
till ansvar. Så när utslagen kom, vissa gick mig emot, så var jag
nästan medellös. Skulden var kvar.
Efter några år samlade, ”sålde”, bankerna sina fodringar till
speciella bolag, vars uppgift var att driva kraven. Bankerna ville inte ha osäkra fodringar i sina bokslut. Dessa bolag var lättare att förlikas med. De gjorde ekonomiska kalkyler och ställde
de små inbetalningar de kanske fick, via indrivning mot att få
ett engångsbelopp och slippa kringkostnaderna för bokföring
med mer. Det dröjde dock l5 år efter obeståndet i Allhus innan
min sista skuld var reglerad.

NORDQVIST HOMES AB
Under tiden obeståndet i Allhus pågick genomfört jag flera projekt i ett bolag ägt av mina barn. Stackars barn, ursäkta, jag
hoppas de inte tagit skada. De har ju ändå fått rätt gott ställt,
delvis med min medverkan.
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Så blev jag ägare till Västmannagatan 49
Jag övernattade hos Björn Hultin i Bryssel när jag var på väg med
bil till London. Det är samma person som var ledamot av Allhus styrelse och av vilken vi köpte allhusbåten. Björn, som var
bland de största ägarna i Allhus, fick många tiotals miljoner när
jag löste in alla aktier med lånade pengar, för att minska förmögenhetsskatten, som jag beskriver på annat håll, flyttade till en
förort till Bryssel. Han hade bland annat ett garage för nio bilar,
egen bensinpump och två tennisbanor. Jag brukar säga att hans
portvakts hus var lika stor som vår villa i Mälarhöjden. Vi satt
och pratade om gamla tider och Björn sa att han hade ett hus i
Stockholm på Västmannagatan som han hade problem att slutbetala. När jag återkom till Stockholm sammankallade jag hyresgästerna i huset på Västmannagatan. Man måste samråda med
hyresgästerna för att få bygga om. Sådana samråd tar tid och när
vi var mogna för gå vidare med att söka bygglov hade Björn tappat huset, vilket återgått till säljarna eftersom betalningen inte
fullföljdes. Jag lyckades köpa huset framför näsan på mina bröder, som inte kunde bestämma sig tillräckligt fort. Jag träffade
ett slags kompanjonsavtal med ägarna, Telmia AB, som innehöll
en option för mig att köpa huset efter ombyggnaden. Telmia, var
nya i byggbranschen och blev helt bestörta när jag presenterade
extrakostnaderna, som de så lättvindligt varit med om att besluta. Huset kom, tidigare än beräknat, att tillhöra mitt företag. Jag
hade då redan planterat idén om bostadsrätt hos hyresgästerna.
Av de 30 lägenheterna med hyreskontrakt köpte 13 sina lägenheter. 17 blev kvar som hyresgäster med Bostadrättsföreningen
som hyresvärd. För att uppfylla bestämmelserna om 50 procent
ägdes tre av de sjutton av mina barn och andra bekanta.
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De som inte går med i föreningen och köper har ofta problem med att få lån och kan inte finansiera sitt köp trots att
kostnaden för bostadsrätten inklusive räntor för lånen inte blir
mer än hyran.

Äventyret Banérgatan 50
Tinas hus i Gamla Stan byttes mot ett stort hyreshus på Banérgatan 50 invid Karlaplan. Vårt bolag Nordqvist Bygger AB
sanerade även detta hus med de förmånliga lånesystem som
fortfarande gällde, men var på väg att upphöra. Detta skedde
efter obeståndet i Allhus. Jag var återigen persona non grata i
bankerna. Jag lyckades krångla mig igenom bygget med mina
privata pengar som bas och med vissa krediter från under
entreprenörerna och med diverse bråk med folk som behövde
sina pengar. Jag hittade en köpare strax innan huset var färdigsanerat, som löste likviditetsproblemet. Centralförbundet
för Befälsutbildning, CFB, ett slags fackförening för militärer,
köpte fastigheten för att placera sina medlemmars pengar. Efter bara några månader började jag få klagomål från CFB att
hyresgästerna inte var nöjda med vår ombyggnad. När man
sanerar ett hus så höjs hyrorna dramatiskt. Det kan röra sig
om tre gånger den gamla hyran. Hyresgästerna på Banérgatan
var både skrivkunniga och smarta. De utnyttjade den nya ägarens okunskap. Vi hade hyrorna förhandlade och godkända av
Hyresgästföreningen, vilket ingick i köpevillkoren. Nu blev det
problem för köparen vars personal består av pensionerade militärer med begränsad kunskap om förvaltning. Ombyggda hus
med nya hyror var heller inte lätt att hantera utan erfarenhet.
Jag blev tillsammans med min advokat kallad till möte. När alla
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klagomål var uppradade så sa jag: ”Om ni är så här missnöjda
med det fina huset så tycker jag att affären skall återgå”. Advokaten Jan Abelsson, en försiktig general (bra med general i
den församlingen) sparkade mig på benet och väste: ”Var ska
du få pengar?”. Jag fortsatte: ”Räkna ut vad ni förlorat så får ni
tillbaka allt”, varpå mötet avslutades. Efter två dagar fick jag
brev från CFB att de ville få tillbaka köpeskillingen. De kostnader CFB haft täcktes av hyresinkomsterna de fått under tiden
som CFB varit ägare. Bingo, de hade glömt lagfartskostnaden.
De tyckte det var en bra uppgörelse. När sedan jag skulle göra
rätt för mig så satt jag med deras så kallade kamrer och gjorde
upp en plan i vilken de garanterade att överföra fastighetslånen
på vårt bolag. Resten fick vi på revers att betalas om ett år. Jag
visste redan då att hyresgästerna var på gång att bilda förening
och var sugna på att köpa huset. Dessutom hade det gått en
tid och fastighetspriserna hade stigit väsentligt. Nu kanske ni
tycker att det blir lite för tekniskt. Jag hade gjort försäljningar
till bostadsrättsföreningar tidigare och kunde ett trick. Ett trick
som var lite trickigt att förstå.

För båda de nämnda fastigheterna gäller
följande upplägg, från min sida
Det börjar som sagts med ett samrådsmöte med alla hyresgäster kallade. På detta möte skulle, på den tiden minst 50 procent
av hyresgästerna vara intresserade av att köpa. Numera är det
minst 67 procent. Mötet protokollförs och utgör ett av kraven
för att länsstyrelsen skall godkänna den ekonomiska planen.
På nämnda möte frågar hyresgästerna naturligtvis efter vad
huset kostar. Mitt svar blir något svävande och är relaterat till
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nuvarande hyreskostnad minus skattevinst genom att räntan
på kontantinsatsen är avdragsgill mot skatten, som vederbörande normalt betalar. Ingen avslöjar i dessa lägen sin skatt.
Jag är svävande därför att jag har en plan. De hyresgäster, som
blir kvar, som köpare skall helst ligga så nära över 5 l procent
som möjligt. I huset fanns 30 lägenheter alltså måste 16 svara
ok till köp. Det blir ofta många fler då förbindelsen de gör inte
är bindande. När det blir skarpt läge så blir det ofta folk i styrelsen, som är jättesugna på att göra ett så kallat bostadsklipp.
Hyresgästerna kan man säga får rabatt då de i praktiken köper
en lägenhet, som är uthyrd. När de sen säljer så är lägenheten
tom. Det var skillnad det, sa han som gifte om sig.

Villa Årsta
Jag byggde även om en fastighet i Årsta i barnens bolag. Ett tomt
lager- och kontorshus, som byggdes och ägdes av Tour & Andersson. Jag blev erbjuden fastigheten mitt i lågkonjunkturen
på 90-talet. Det blev en option igen. Jag fick uppdraget att hyra
ut eller sälja fastigheten men hade även option gällande i två år
att köpa huset för ett fixt pris. Ett år gick och ägarbolagets vd,
som jag rapporterade alla misslyckade uthyrningar till, ringde
och sade: ”Nu måste du köpa fastighete!”. Vadå, sa jag: ”Det är
ett år kvar på optionen och jag har inga pengar”. Svaret blev:
”Du behöver inga pengar, du får lån av oss och du får en miljon
i rabatt”. (På det redan låga priset.) An offer you can’t refuse.
Jag hade då redan skissat på att bygga om kontorsdelen till lägenhetshotell. Vår familj hade ett mindre lägenhetshotell, Villa
Fridhem, och vi hade lärt oss en del i London, där vi hade haft
sådan verksamhet. Det blev 27 lägenheter som möblerades och
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Pannrummet i
Villa Årsta.

hyrdes ut med gott resultat. Till lagerdelen hittade vi hyresgäster till de flesta ytor. Efter fem år beslöt ägarna, våra fyra barn,
att casha hem, som det heter och sålde bolaget med fastigheten
Villa Årsta, som enda tillgång i bolaget.
Apropå Centralförbundet för Befälsutbildning. Jag blir bestört när jag hör detta om mer försvar. Kan vi inte sluta låtsas,
att leka tennsoldater och bli vuxna tänkande människor, som
förstår att det gamla krigshotet är ett passerat kapitel? Nu är
vi folk som kan läsa och skriva med kunskap och tillgång till
information via både tidningar och TV. Det är samråd och diplomati, som måste gälla i framtiden, prata och diskutera i EU,
i FN och alla organ, som är till för fred, samarbete och gemenskap. När jag ändå är på gång, varför dessa maskeradlikande
uniformer på militärer, sjöfolk och brandfolk med flera. Det är
väl ingen som är rädd eller någon behöver makt med sådan
utklädsel längre. Skaffa klädsel som är bekvämt för ert jobb.

BERGKULLASTIFTELSEN
Några år innan problemen eskalerade i Allhus, och jag fortfarande hade rätt gott om kapital, grundade jag tillsammans med min
familj Bergkullastiftelsen med säte på Åland. Stiftelsen fick gåvor
från mig och mina affärsbekanta i form av pengar och jag bidrog även med fastigheten Bergkulla 1.79 i min hemby Bertbyvik
i Saltviks Kommun på Åland, vilken jag ärvt från mina föräldrar.
Stiftelsens ändamålsparagraf lyder: Stiftelsen ger stöd till alternativ energiforskning och miljövänlig avfallshantering.
Stiftelsen, som nu verkat i 22 år, är mer och mer aktiv. Under åren har vi gett ett tjugotal stipendier, vi har finansierat
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utbildning i bioenergi, vi bygger ekohus enligt passivhusmetoden. Huset, som vi kallar Visa-huset, är det första av planerade
nio hus på Bergkulla. Huset har egen varmvatten- och elproduktion från solen. Vi har provat flera olika värmepumpar och
har ett eget mindre vindkraftverk. Vi har byggt ett hus som vi
kallar Solhuset med 72 solceller for elproduktion. Vi planerar
ett solkraftverk med en ny typ av solceller, som beräknas vara
lönsam utan bidrag, och även trots de nuvarande låga elpriserna. Solceller, som producerar el, har blivit cirka 30 procent effektivare och 50 procent billigare, sen vi byggde Solhuset för 8
år sedan. Ytan vi planerar för det nya solkraftverket är 130 kvm
och årsproduktionen beräknas till 30 000 kWh. Vi använder de
nya carportarnas tak för placering av cellerna.

Flygbild över Bergkulla med havet bakom.
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Visa-huset

Solhuset på Bergkulla med 72 solceller på taket som gör huset självförsörjande med el.
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Stenhuset

När vi byggde Solhuset så kostade elen från de 72 cellerna
8 euro per års-kWh i investering. I det planerade verket kostar
en kWh 1 euro. Det var skillnad det, sa han... (Bergkullastiftelsen söker aldrig bidrag, då vi är skattebefriade och jag anser
inte att man ska ha dubbla bidrag.)
Vi har planer på en permanent energiutställning i Storhuset på Bergkulla, som vi kallar Energi-Expo. Ålands skolelever
och andra intresserade kan besöka utställningen och se energins historia och framtidsvisioner. Stiftelsens styrelse bevakar
kontinuerligt utvecklingen på energiområdet och kommer att
uppdatera utställningen, så snart vi bedömer nya alternativa
energiförslag som trovärdiga. Jag tror att det är lättare att leda
in unga människor på rätt spår, än att försöka omvända folk
med redan cementerade uppfattningar.
Vår familj har sina sommarhus på Bergkulla. Vi äger husen
men hyr marken av Stiftelsen och betalar arrende varje år. Om
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och när vi lyckas sälja de nio planerade husen så finns på Bergkulla 18 bostäder, som kan användas både för permanent- och
fritidsboende. Bergkulla ligger 33 kilometer norrut från Mariehamn, som har många färjeförbindelser dagligen till Sverige
och Finland, fastlandet, som man säger på Åland. Stiftelsens
leds av styrelsen med vår dotter Catharina Nordqvist som ordförande. Se stiftelsens hemsida på www.bergkulla.ax.
Min roll är den verkställande, att genomföra styrelsens beslut.
Jag ägnar mycket tid åt driften och utvecklingen av Bergkulla.

RESOR
Apropå utlandsresor, vi har ju åkt till Åland och Finland ett par
hundra gånger. Jag nämnde i början av denna berättelse om
min och Ann-Britts första utlandsresa då vi åkte till Paris över
en kall påsk, 1961.
Julen 1963 tillbringade vi med de då två barnen, Tina och
Pelle, på Teneriffa. Vi bodde i den lilla staden Puerto de la Cruz
med svart lavastränder och havspooler. Vi besökte Tejde, en
vulkan som sägs vara vilande, med en höjd på 3 718 m. Vi hyrde
en cabriolet som vi inte lyckades stänga taket på. Det blev en
grader kallare för varje 100 meter högre upp vi kom, vi frös i
våra sommarkläder. När vi kom upp på Tejdes platå fanns där
en Parador, en typ av turistanläggningar, som finns över hela
Spanien och som faktiskt general Franco skapade. Vi var frusna, men i Paradoren fick vi varm getmjölk framför en stor brasa. Då var getmjölk ljuvligt gott.
Julen 1966 var det återigen dags för Spanien, men då på
Costa del Sol, Solkusten. Jag minns Vingresors guide som ofta
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nämnde att vi skulle bli bruna som pepparkakor. Vi placerades på ett litet charmigt hotell, men jag känner alltid direkt
på sängarna när jag kommer till ett nytt ställe. Dessa var för
lika en hängmatta. Ägarna till hotellet hade en stor lägenhet
i ett närliggande nytt hus dit vi flyttades. Vi åt frukost på det
lilla hotellet. Vi fick stopp i en av de två toaletterna. Jag bröt en
kaktusliknade växt på balkongen och fick ordning på avloppet.
År 1970 i november brann vårt hus på Yrsnögränd, natten
före inflyttningen. Vi krävde att få bo kvar i vårt sålda hus på
Hyvelvägen. Ett krav som man har stöd för i lagen, om den nya
bostaden förstörs exempelvis av brand. Köparen av Hyvelvägen, även de en stor familj, var förbannade men lyckades hitta
en stor lägenhet i närliggande Axelsberg, som vårt försäkringsbolag betalade. Den julen tillbringade vår familj tre veckor i
San Agustin på Gran Canaria, i de fina husen som Allan Skarne
byggt åt Svenska Arbetsgivarföreningen, enligt sin nya monteringsmetod, i Roccas Rochas. Vi blev hemmastadda där och
längtade inte hem till brandplatsen. Vi firade nyår med familjen
Östen Warnerbring, som hade barn i våra barns ålder.
År 1971 köpte vi en lägenhet i Malaga i Spanien. Lägenheten
var på två sovrum med kök-vardagsrum och låg i ett höghus
direkt på stranden, på sjätte våningen av sju. Husen var tre kasernliknande höghus och en massa radhus. Sammanlagt 220
lägenheter. Hela urbanisationen var ett svartbygge som byggts
för 15 år sedan. Bolaget som byggde stället hade gått i konkurs
så vi köpte av konkursboet. Myndigheterna godkände efter
ett antal år att husen fick stå kvar. Under tiden tvisten pågick
hade inredning och installationer skadats av salta vindar från
havet och sand från Afrika, som blåser över Medelhavet med
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sydlig siroccovindar. Det mesta i lägenheten krävde åtgärder.
Då var det återigen bra att var yrkeskunnig i byggbranschen.
Jag tillverkade, tillsammans med grannen Gunnar Busk som
även han köpt en lägenheten i Sacaba Beach, som området i
Malaga hette, på gårdsparkeringen hemma i Hägersten två
containrar av spånskivor som vi skickade med båt till Malaga,
fyllda med bra att ha prylar för ombyggnaden. Av containerskivorna byggde jag sängar åt våra tre barn. Vi använde lägenheten i Malaga, flitigt under 70-talet, då våra barn var små. Då
var allting extremt billigt i Spanien. Och vårt läge i en spansk
förort till Malaga hade ännu inte påverkats av turistpriserna.
Jag brukar säga att vi låg visserligen på stranden, men på ena
sidan låg gasverket, på andra sidan elverket och bakom oss låg
renhållningen. Det luktade inte märkbart, konstigt nog. Men
det gjorde det från en grisfarm, som låg längre upp i området.
Avloppet från grisfarmen rann ut i Medelhavet. Visserligen rätt
långt från vår strand, men vind och strömmar förde ibland med
sig lukt. Nu är lägenheterna sålda till spanjorer som använder
dem som fast bostad. Som ni förstår av beskrivningen så blev
det inga normala turistpriser. Men i procent på vad vi betalat
så blev ändå cirka 600 procent mer än vad vi gav 25 år tidigare.

Resa med svärföräldrarna till Paris
Anna-Lisa, Ann-Britts mamma och min svärmor ville se Paris.
Hösten 1980 var svärmor över 70 år och tyckte att det var dax
nu eller aldrig. Vi ägde då en Merca E-modell som var väldigt
lämplig för långfärder. Jag presenterade en färdplan med kostnadsberäkning. Dom blev inte bjudna på allt bara på bilkostnaden. Lördagen den 27 september 1980 åkte vi till Malmö. Vi
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hade några timmars frist till kvällsfärjan avgick till Travemünde. Svärföräldrarna besökte moster Astrid på ett äldreboende
i Malmö. När vi på söndagsmorgonen landade i Tyskland blev
det autobahn som Anna-Lisa oroat sig för. Men enligt hennes
fina och omfattande reseberättelse tyckte hon att det inte var
så farligt med de tyska motorvägarna. Vi gjorde ett lunchstopp
i Hanover där Karl-Ivan varit tidigare eftersom han hela sitt
liv varit anställd på AEG, ett tysk ägt företag. Första natten i
Tyskland blev i medeltida staden Goslar som visade upp sig i
otroliga fina höstfärger och var allmänt en mysig stad. Nästa
natt i Heidelberg, den omskrivna och filmade staden som Alice
Babs besjunger. En liten universitetsstad, som hänger på Rehnsluttningarna på båda sidor om floden.
Route du vin – Alsace äntrades efter ytterligare en övernattning, den sista i Tyskland. Vi hade tillbringat natten i Strasbourg, en stad som tillhört både Frankrike och Tyskland i olika
omgångar. Vår plan att ta in på hotell i Kasiersbergs gick i kras
då vi kom sent och hotellet var fullbelagt. Det såg mysigt ut i
deras berömda restaurang. Vi klättrade vidare upp för Vogeserna som är den rätt naturliga gränsen till Frankrike.
Vogeserna är ett bergsmassiv, geologiskt en horst, i Frankrike.
Området ligger utmed Rhen-dalen i regionerna Alsace, Lorraine
och Franche-Comté. Gränsen mot Pfalzskogen bildas av Col de
Saverne. (Wikipedia)
Det börjad bli mörkt, det var höst även i Frankrike. Det blev
lite panik i bilen då bebyggelsen glesnade och till slut var rätt
öde. Det dök upp en bondgård med skylten Zimmer, bingo, där
fick vi natthärbärge i gårdens gamla övergivna huvudbyggnad.
Gården hade kompletterats med en modern villa där ägarna
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bodde. Vi var hungriga och värdinnan som pratade enbart tyska förstod svärföräldrarnas skoltyska tillräckligt för att locka
ned våra damer i vin- och ostkällaren för val av kvällsmat. En
underbar måltid och en annorlunda upplevelse. Nästa dag kom
vi till ett bokat hotell i Paris på Montparnasse sidan av Seine.
Vi hade under dagen fortsatt både upp och ned för Vogeserna.
Ann-Lisa skriver i sin reseberättelse om kafferasten vi intog i
en liten by på franska sidan. Ägaren tog cykeln och hämtade
bullar till kaffet och kanske både mjölk och socker.
Vi besökte den berömda vinstaden Beaune och slottet i
Meursault. Vi gjorde en provning genom slottets källarvalv och
provade ett antal. Karl-Ivan hade svårt för att spotta ut det goda
vinet som vi bara skulle prova, inte dricka.
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Meursault är en kommun i departementet Côte-d'Or i regionen
Bourgogne i östra Frankrike. Kommunen ligger i kantonen Beaune-Nord som tillhör arrondissementet Beaune. År 2010 hade
Meursault 1 542 invånare. (Wikipedia).
På hotellet i Paris ville vi, Ann-Britt och jag ta en middagsslummer. Det måste ha varit nåt med luften för vi kunde inte somna.
Vi gick ned till bar-terrassen för att få nåt i magen. Då satt våra
reskamrater redan på uteserveringen med varsin Dubonet i
händerna. Det lyste i deras ansikten och kroppsspråk. Nu var
vi i Paris. Ett efterlängtat besök gjorde vi på kvällen med middag på Café de la Paix. Stället där man alltid träffar en bekant.
Anna-Lisa blev imponerad när vaktmästaren hjälpte henne på
med kappan. Efter en stilla kvällsvandring hem över floden
gick det bra att hitta sömnen.
Hemresan blev nästan en transportsträcka med bil till Amsterdam och bilfärjan till Göteborg. Det var lite sjögång så jag
blev ensam kvar upp den kvällen efter en fin middag i Stenalinjens restaurang. Jag vann faktiskt några hundra på rouletten
den kvällen-natten. Det är bara turen man minns.

USA
Min familj har gjort flera resor till USA där min kusin Anita och
hennes familj varit enormt gästvänliga mot oss. Först bodde
Anita med sin man Harvey och deras två barn i Vermont, där
vi var ett par gånger. Efter att Anita varit hos oss i Sverige och
på Åland sommaren 1975 bestämdes att vår son Pelle skulle få
möjlighet att gå på college i Manchester i Vermont hos Anitas
familj. Hennes man, Harvey, var lärare på skolan där Pelle blev
elev. Efter någon månad blev Pelle skadad i en fotbollsmatch.
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Det var amerikansk fotboll, som är något mer kroppsnära än
vad vi svenskar är vana vid. Pelles axel blev skadad och åkte
bland annat ur led. Han fick ligga med armen hängande i taket
i några veckor. Då hände nästa olycka, en städerska flyttade
sängen och armen med axeln satt fast, varvid brottet gick upp
igen. Då fick Pelle problem och hemlängtan. Ann-Britt fick ta
flyget över till NY, buss till Vermont, där hon bodde hos min
moster Elna, Anitas mamma, som hade eget hus på samma
gård, som Anita och Harvey. Ann-Britt hyrde en bred USA bil
och körde på deras smala vintervägar i till sjukhuset i Burlington, varje dag. Bra gjort av Ann-Britt. Pelle (Jens) blev så
småningom frisk och fullföljde skolan i Manchester. Se mer om
Anita under hennes egen rubrik.
Några år senare, 1984, var Jens uttagen till Sveriges olympiska landslag i kanot. Olympiaden var då Los Angeles. Vi åkte dit,
Ann-Britt, dottern Tina, hennes fästman Olav och 4-årigeJohn.
Vi hyrde en stor husbil i San Francisco. Vi åkte den berömda
riksväg No. 1, söderut längs stillahavskusten. Vi passerade alla
de berömda städerna, varav en del blev besökta av oss. Bland
andra Carmell, Santa Barbara, Santa Cruz och Hearst Castle,
för att slutligen parkera oss for en vecka, som paddlingen pågick, invid stranden av Lake Casitas. En färskvattenreservoar
för LA, där tävlingarna i kanot genomfördes. Det var varmt i
Kalifornien och badförbud i Lake Casitas. Framgångarna för
vår son uteblev i OS. Men Jens har många pokaler från både
SM, EM och VM, som han kan skryta med.
Ann-Britt och jag, med sladdungen John, gjorde en utökad
USA-resa då vi återigen besökte Anita, som då hade flyttat till
Arizona. Prescott hette staden uppe i bergen på väg mot Grand
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Canyon. Dit gjorde vi en biltur. Vi fortsatte vår resa från Phoenix, närmaste flygplats till Prescott, till Mexico City, Mexikos
huvudstad. Stan har ett okänt antal innevånare. En del säger
20, andra 30 miljoner människor. Jag var väldigt rädd för att
John skull kidnappas, som var vanligt där. Jag höll John hårt i
handen hela tiden. Vi tog en turistbuss, som skulle vara lyx med
luftkonditionering, men den lyxen fungerade inte till Acapulco, som var en berömd, omskriven, sömning f.d. turistmetropol
vid Stillahavskusten. Bussresan dit var fruktansvärd. Vi var de
enda icke-mexikanare på bussen. Resten var människor med
höns och andra djur i burar. I ravinerna vi passerade såg vi
bussvrak. Det var omkörningsförbud på de smala klippvägarna, men chauffören gjorde korstecknet och körde om. Jag tänkte att det var skönt att vi fortsätter med flyg och slipper bussen
på återresan. Acapulco är känd för sina divers. Ynglingar som
hoppar från de höga klipporna rätt ner i berget ser det ut som.
Dom vet att när de kommer ner så har vågorna fyllt ravinen.
Det ser livsfarligt spännande ut.
Vi flög från Acapulco till Washington DC där vi såg parlamentet, Capitolium, och andra sevärdheter i några dagar. Sen
tog vi Concorden till London. Planet, som inte flyger längre,
var litet. Man kunde stå, men bara i mittgången. Stolarna, två
på varje sida var vräkigt breda och klädda i grått skinn. Våra
ytterkläder fick vi lämna i foajén innan ombordstigningen. Där
fick vi även ett glas champagne. När vi placerat oss i stolarna
började middagen och den pågick under hela resan över Atlanten. Resan till London tog 2,5 timmar och under tiden åt vi, som
sagt en fem-rättersmiddag.
Vi fick faktiskt med oss Johan på ytterligare en lång resa.
Han var då 16 år och var tveksam till att henka. Året var 1996 då
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Concorde och Ann-Britt i mittgången.

vi åkte jorden runt på 18 dagar, inte på 80 som det var i filmen
om boken med samma namn skriven 1872–73 av Jules Verne.
Vi åkte från Stockholm via London till Singapore där vi bokat
Raffles Hotel. Ni vet de med Singapore Sling-drinken. Det finns
bara sviter på Raffles. Ankomsten till hotellet är imponerande.
Rollsen som hämtade oss på flygplatsen körde upp framför hotellets entré på grus av vit marmorkross. Där står vitklädda,
långa, mörka och slanka, män som hälsar gästerna välkomna.
Vid elvatiden nästa dag knackade vår butler på dörren, varvid
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jag replikerade: ”to early!”. Vi var trötta efter den långa flygresan. När vi tog den berömda drinken, Singapore Sling, i hotellobbyn blev vi uppropade och då ville samma butler att jag
skulle följa med till rummet. Vår kassaskåpsdörr stod öppen.
Han ville att jag skulle bekräfta att inget var borta och att jag
skulle stänga skåpet. Det var varmt, hett och fuktigt i Singapore. Vi sprang från butik till butik för att komma in i luftkonditioneringen. Vi badade i swimmingpoolen på taket till hotellet
och vi åt även lunch där, men otroligt nog var vi ensamma, men
med en förstklassig betjäning. På kvällen upptäckte vi den berömda baren där säckar med jordnötter står vid varje bord. Det
är där man ska ta den berömda drinken. Jordnötsskal täcker
hela golvet. Bara ett tips för er nästa resa. Det var i Singapore
jag fick information om platt skatt, som nyligen hade införts
där. Taxichauffören berättade att han betalade ett fast belopp
per år och att resten fick han behålla. Han tyckte systemet var
rättvist. Centern hade ju ett sån förslag i sitt nya partiprogram,
men det blev struket. Lettland och Litauen och flera öststater
har platt skatt.
Dagen efter, den 16 juni, kom vi till Shangria-La Hotel i
Hongkong, där vi firade vår bröllopsdag. Jag fick personalen på
hotellet att fixa en tårta med våra namn på. John fick klä ut sig
i kavaj, som restaurangen lånade ut. Kavajtvång, det ska vara
fint på bröllopsdagen. Hotellet gav oss en gåva med fyra champagne glas i kristall.
Jag hade bokat resan via text-TV och berättat för alla hotell
jag bokade, att vi reste för att fira jubiléet. Vi hade då varit gifta
i 39 år, vilket vi angav, som anledning till vår resa. Numera bokar jag via mejl förstås.
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Vi gjorde även i Hongkong en sightseeingtur, med buss runt
ön och med båt i hamnen där vi besökte en skaldjursfarm och
åt den hummer vi pekat på.
Näst stopp var Tokyo med nästan lika fint hotell. Men i en
annan stil, supermodemt med fönster mellan bad och rum samt
med en toalett som spolade en i ändan när man gjort sina behov.
Fast mig spolade den i ansiktet för jag skulle naturligtvis undersöka hur den fungerade. Vi åkte på sightseeing och försökte hitta
mat som var god i vår smak, men vi hade kanske otur.
Vi flög över havet från Tokyo till Hawaii. Vi landade i Hono-

Rundtur i Singapores hamn, Ann-Britt, John och jag.
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lulu, men skulle vidare till Big Island, där vårt barnbarn Klara
bodde med sin mamma Lorena, som är född i Peru, och hennes nya man, Victor, född i Honolulu. På Big Island bodde vi
på familjen Rockefellers före detta sommarställe, som nu var
hotell. I receptionen fick vi veta att vi skulle komma nästa dag.
Jag visste inte om att vi hade passerat datumgränsen, på havet
mellan Tokyo och Honolulu. Men det gick bra ändå och vi blev
hjärtligt välkomnade.
Vi stannade en vecka på Hawaii. John och jag gjorde några
golfrundor på hotellets egen bana. När vi kom till den bokade golfbilen stod det vattenflaskor med och is i och vita frottéhanddukar på sätena. Längs banan var det platser för påfyllning med mera kallt vatten. Det vill jag kalla service. Vi fick en
underbar upplevelse genom Viktors kunskap om öarna.
Klara följde med oss hem till Sverige. Hon längtade förfärligt efter sin mamma under resan och de första veckorna i
Stockholm. ”Mami, I miss you so very much”.
Men först skulle vi hälsa på hos min kusin Anita igen. Hon
och familj en hade nu flyttat till Breward i North Carolina. Vi
tackar Anita för att hon genom sina många flyttar, gett oss möjlighet att se så många platser i Amerika. Vi hyrde en bil i Atlanta och åkte mot Breward. Vi var trötta och tog in på ett motell
på vägen, som såg fint ut. Vi badade i deras swimmingpool och
sov till nästa dag efter att vi först meddelat Anita om vår senare
ankomst. Ann-Britt glömde sitt svarta nattlinne på hotellet. När
vi passerade på återresan till Atlanta, en vecka senare hämtade
vi nattlinne, som var tvättat och snyggt förpackat. Hos Anita
blev vi som vanligt väl mottagna. John och jag spelade golf ett
par rundor. Vi träffade två äldre gentlemän på golfbanan, som
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bjöd in oss i deras boll med orden: ”Vi är visserligen inte så bra
på golf men vi sjunger bra”. En typisk amerikansk skämtsam
kommentar. Men de ljög inte. De spelade som de sa, de hämtade bollen i ruffen, lade den tillrätta och fortsatte, som om det
var helt naturligt att göra så. De är gästvänliga i Amerika. Allt
roligt har ett slut. Vi bilade tillbaka till Atlanta, tog flyget hem
till Arlanda via Chicago. På Arlanda mötte Klaras pappa, och
vår äldsta son Pelle, oss och det blev ett kärt återseende. Och då
särskilt mellan far och dotter, som inte setts på lång tid.
När Ann-Britt fyllde 60 var vi på Mauritius. En märklig ö
med fina stränder, men dyr och överreklamerad. Dessutom är
det för lång flygresa. Söker man bad och sol finns det bra, kanske bättre, och billigare platser på närmare håll.
1 mars 2000 seglade vi i Västindien med Sea Cloud 1. Christer Mörn från Kvarnbo på Åland var då ännu chef för rederiet
med säte i Hamburg. Sea Cloud, är ett segelfartyg som har 40
bäddar och lika många i personalen. Fartyget lutade rätt mycket under nattseglingarna. Den första natten blev jag tvungen att
dra ner madrassen och sova på golvet. Problemet blev mindre
när vi bytte bog. Maten var fantastisk och även det högklassiga
vinet, som man fick dricka hur mycket som helst utav. Povel
Ramel var resans gästartist med egna shower under ett par av
kvällarna. Povel, som nu har gått bort var en fenomenal artist.
Jag trodde jag hört det mesta av honom, men på Sea Cloud
framförde han för mig helt nytt material. Utöver den från filmen med Hasse & Tage: ”Måste vägen till Curacao gunga så?”.
Vi var inte så lång från Curacao när vi var på Grenada, som ligger nära Venezuelas kust. Povel lär ha en grammofonskiva med
enbart applåder som han spelar när humöret tryter. Jag tyckte
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Båten Sea Cloud.

båten, Sea Cloud, och allt ombord var toppen, men jag blev lite
besviken på den avslagna atmosfär, som vi upplevde på öarna
där i Karibien. Kan det vara så att även Västindien är ett överreklamerat turistmål. Det bästa är tatt, som det heter ibland. Vi
seglade på nätterna och gjorde strandhugg varje dag. Vi flög
från London till St. Johns/Antigua, dag två var vi på havet, dag
tre på Virgin/North Sound, dag fyra på Jost van Dyke, dag fem
Gustavia/ St. Barts, den gamla svenskön, som nu kräver skadestånd för att det drevs slavhandel på ön under tiden Sverige
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Pampasparty

var ägare, dag sex Basseterre/St. Kitts och slutligen Cabrits/
Dominica och tillbaka till St. John’s/Antiqua. Det bästa med alla
resor är att komma hem som sagts tidigare.
Till Buenos Aires åkte vi med på en sällskapsresa, för en
gångs skull. I Evert Taubes fotspår, vilket var delvis sant. Pampas är mäktigt. Platt gräsbeväxt landskap, som vi såg från bussen när vi åkte ut till en Estancia för att rida häst och äta grillat
i det fria. Bussresan tog fyra timmar över den ändlösa slätten,
Pampas, med bara gräs och låg buskvegetation. Vi var uppe i
Anderna på gränsen till Chile. Anderna består av en relativt
lös bergart som eroderar och rinner ned med floderna. Pampas
slätt har bildats på detta sätt och även den skärgård av öar som
ligger i utloppet till Rio del la Plata. Vattnet i floden är mjölkfärgat av stoft från Anderna men rent för bad. Rio de la Plata är
egentligen ett hav. När vi flög över detta hav, efter att vi lämnat sällskapsresan, för att komma till Uruguay, var flygtiden en
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timme. När man ser den frodiga grönskan i båda dessa länder,
med de enstaka djurgrupper, som betar, så tror jag att det finns
mat, som räcker till att föda upp djur för hela världens köttbehov. Nu ska vi ju helst inte äta kött, men det är en annan fråga.
Ann-Britt och jag var nyligen på Taubefestival i Stockholm.
Sven-Bertil var dragplåstret. Han sjöng bl.a. om ”västanvind
och flickor kan man inte lita på” För att göra sig till för den
dominerade kvinnliga publiken så sa han: ”Man ska inte tro allt
som står i visor och tidningar, jag har litat på många flickor och
det har gått bra”. Sven-Bertil är ännu en av mina jämnåriga,
som fyller 80 väldigt snart.
När Åke, min yngsta bror, fyllde 60 år, reste jag och vår kusin Per-Anders, den enda på farssidan vi har på Åland, till USA.

Åke firar 60 år i NY.
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Vi har ytterligare tre kusiner men de bor i Amerika. Även då
besökte vi Anita och hennes familj i North Carolina och blev väl
omhändertagna som vanligt. Vi träffade vår kusin på farssidan
Raymond Nordquist och hans brokiga familj. Raymond är gift
med dottern till en invandrad tandläkare från Italien. En riktig
friskus som deltog i festligheterna med liv och lust. Han var
nu änkeman och omåttligt populär i pensionärskretsen då han
både dansade och spelade dragspel. Han var då 95 år gammal.
På Åkes dag den 8 maj spelade jag golf med Raymond. När jag
återkom till hotellet träffade jag två rätt berusade reskamrater
som hade startat födelsedagsfirandet under dagen. Åke är nästan nykterist så det var en ovanlig syn. Vi hade några underbara
dagar i NY med strålande vår-sommarväder.
Med Bertil Karlsson och Brita-Lisa Lindquist har Ann-Britt
och jag gjort flera resor. Vi har varit på Sicilien, på Las Palmas
och bilat i Tyskland. Bertil och Brita-Lisa är ett trevligt par, som
det är lätt för oss att umgås med.
Ett annat par som vi rest rätt mycket med är Tino och
Evy-Anne Goetze. Samma Tino som nämns i bygget i Paris. Vi
har varit i Sydamerika, som jag nämnde ovan. Vi har varit i
Sydafrika, där vi bilade till farliga platser, vilket vi inte visste
då men som vi kunde läsa om då vi kom hem. För oss gick
det bra, men efteråt, när vi hemma läste varningama, förstår vi
varför vi var så ensamma på dessa genvägar. Snacka om valuta
för pengarna. Det får man verkligen fortfarande i Sydafrika. En
helkväll, mat och dryck för en svensk hundring och då med
toppkvalité på både på mat och vin.
På Azorerna har vi varit med samma par. Där var det lite
lika Argentina. Korna betade där de stod. Fukten och solen gör
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att gräset växer i takt med ätandet. Det verkade som om korna
mjölkade sig själva, det vill säga gick till maskinen när det var
dags. Nestlée hade en fabrik på ön, som konserverade mjölken.
Ön tillhör Portugal, som är med i EU och detta ska vi i norden
konkurrera med, omöjligt.

Dubai
Eftersom jag är intresserad av spännande byggnader så åkte
vi en vecka till Dubai. Vi bodde en natt på Burg el Arab. Ni vet
byggnaden, som ligger på en konstgjord ö i havet och ser ut
som ett segel. Hotellet är sju-stjärnigt, vilket kan man kan få då
det gäller lägenhetshotell, apartments. Vårt så kallade rum var

Burg el Arab
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100 kvm i två plan. Det ingick en butler, som vi inte visste hur
man använder. Vi åt fem-rätters middag i fem olika restauranger i samma byggnad, i hotellet. Jag nämner inte priset, men det
var väldigt dyrt.

Kina
Vi reste till Kina med ett annat par, arkitekten Kauno Grönberg (han har ritat det mesta på Bergkulla) och hans fru Inger.
Kauno är finlandssvensk som kom som krigsbarn till Sverige
och blev kvar, som många andra. Jag är kluven i omdömet om
Kina. Det var annorlunda. Jag imponerades av att landet är så
kuperat. I bergen kan ingen bo, men ändå är de 1,5 miljarder,
25 procent av jordens befolkning bor alltså i Kina. Men de har
enbarnskravet som gör att folkökningen har bromsat något.
Det har blivit stora problem med barnbegränsningen så nu är
den på väg att slopas. Indien har nästan lika många invånare
och utan barnbegränsning.
Vi är 6,5 miljarder människor på jorden i dag och det beräknas att vi blir 9 miljarder om 15 år. Det gäller att uppfinna
mat- och energialternativ.
Maten i Kina är enahanda och inte så tilltalande för oss
svenskar. Vin och öl är en sorglig historia. Men de har ju muren
och lersoldaterna.
2007 hade vi varit gifta i 50 år, Ann-Britt och jag. Vi åkte tåg
till Verona i Italien och såg operan Nebukadnesar på Veronas
Amfiteater som rymmer 20 000 människor utomhus. Jag skickade in en reseberättelse till Nya Åland som publicerades stort.
Nyans stort upplagda artikel om. Ann-Britt blev överraskad då
hon öppnade tidningen. Jag hade inte berättat om tilltaget att
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Tåget till Verona med den dyra champagneflaskan, Dom Perion.
Och amfiteatern i Verona.
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Oslo-operan

Förra året var vi på Operan i Köpenhamn,
som också är ny och även den en imponerande byggnaden.

skicka in min reseberättelse till tidningen. Jag lägger in Nyans
stort upplagda artikel på hemsidan, wvvxv.leif-80.se.
Jag vill passa på med ett inlägg om vad som hänt under 2014.
Det har varit födelsedagar både för min fru som fyllde 78 den
16 april och vår sladdunge Johan som fyllde 34 den 22 april. Jag
brukar överraska Ann-Britt med någon resa även när hon fyller
ojämnt. Den här gången hade jag bokat Oslo-Operan. Jag var
även nyfiken på den nya byggnaden, som jag hört talas om. Ett
fantastiskt hus som andades slöseri med pengar.
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Vi såg en annorlunda operaföreställning – Hege & Öivind går
på Opera. Handlingen är att Hege och Oivind ska bli operasångare. De två är väldigt kända komiker i Norge. Till sin hjälp, för
att bli sångare, hade de två profesionella artister från Operan.
Synd att man inte hänger med i de norska skämten. Norrmännen skrattade hjärtligt mest hela föreställningen. Vi blev ändå
uttittade för att vi satt på första bänk parkett och hade fyra platser men vi var bara två. Våra vänner kom inte. Demonstrativt
placerade vi vår ytterkläder på stolarna jämte oss. Vi bilade till
Oslo och på vägen dit passade vi på att besöka Sandgrund i Karlstad. Konstnären Lars Lerin har numera permanent utställning
på Sandgrund. Utställningen är väldigt stor, modern och poppig.
Vi blev intresserade på riktigt av opera, när mitt kusinbarn Mikael Fagerholrn blev anställd på Operan i Stockholm. Av Mikael
fick vi en del fribiljetter. Så småningom köpte vi egna biljetter,
då intresset förstärktes. Vi har varit på flera operahus. La Scala
i Milano, Metropolitan i New York och två gånger på Operan i
Warszawa och på utomhusscenen Verona, som beskrivs tidigare.

GUNNAR BUSK
I boken förkommer Gunnar Busk på många ställen. Jag gör
här en sammanfattning om vårt gemensamma liv. Familjerna
träffades genom att vi bodde nära varandra i Mälarhöjden under 70- och 80-talet. Våra familjer var pådrivare till starten av
Fridhemskanotiseterna som blev en lokal klubb med eget hus
invid mälarstranden. Våra barn var aktiva, vilket resulterade i
resor till tävlingar runtomkring i Mellansverige. Både Gunnar
och hans fru Barbro var med i de studiecirklarna i teater jag
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nämner i boken. Något år efter att vi träffats, vi flyttade till Mälarhöjden ungefär samtidigt, köpte vi varsin lägenhet i Malaga,
vägg i vägg, men spegelvända.
Som jag skrev, så byggde vi containers av spånskivor som
vi fyllde med material för ombyggnaden av de av salta medelhavsvindar skadade lägenheterna. Det blev många resor till
Malaga under de tjugo år vi ägde dessa lägenheter. I och med
att lägenheterna låg intill varandra kunde vi använda varandras lägenheter och utrustning som komplement både som
gästrum och när något saknades i utrustningen.
Gunnar och Barbro kommer från Malung i Dalarna och
hade ett fint gammalt hus på Hallonvägen i Gammelgårdsområdet i Sälen.
bråk all på öss i tritidsnämdn – ve a full int jort nåna.
Gunnar planerade en tillbyggnad av huset i Sälen och köpte därför en gammal lada i stocktimmer som han och min bror Henry
demonterade och forslade till Hallonvägen. Tyvärr fick inte Gunnar bygglov, vilket var tur för mig, då jag efter att stockarna legat
fem år under presenning kunde köpa dessa för en billig penning.
Jag hade då köpte huset mittöver på Hallonvägen, vilket var
en mindre stuga och fick bygglov för ett större hus. Vi kom på
så sätt att umgås både här och där. Buskarna köpte en båt från
Rosättra-varvet i Vätösundet, en 28 fots Linjett med tillverkningsnummer 3, vilket var i den första serien av Linjetter. Rosättra bygger fortfarande Linjetter. Jag köpte några år senare
en 32-fotare. Nu tror jag Linjetterna säljs även som 40-fotare.
Stabila bekväma båtar med gott rykte. I Busks Linjett gjorde vi
många resor med familjerna bland annat seglade vi till Finland
där vi besökte sommarmarknaden i Nådendal. Gunnar påstår
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Stockhuset under uppförande. Kolla stengolvet som min duktiga medarbetare
Lennart Hansson lade. Vi åkte runt på fjället och "stal" stenen. Lennart var en av de
tio som jag belönade med allhusaktier.

att vårt sladdbarn är tillverkat i hans båt. Vad han nu har för
bevis för detta. Han tycker väl att mitten av april och 9 månader
bakåt sammanfaller med mitten av juli.
Jag har tidigare skrivit om Gotland runt och vi deltog även
i andra tävlingar. Åland Sea Race var en återkommande tävling som passade tidsmässigt med att båten var klar att hämta
ut från varvet på Rosättra inför sommarsäsongen. Ett minne
från den tävlingen är att nattpasset, Staffan och Henry, alltså då
Gunnar och jag sov, såg en val, vilket vi inte trodde på. Inte förrän vi läste om det tidningarna några dar senare. Det var första
maj och valen döptes till Valborg, mycket lustigt.
En annan tävling gick i Stockholm med start vid Riddarholmen. När vi kom till start på lördagen hörde vi en röst i högta-

252

Huset blev bra. Tyvärr ingick huset i obeståndet i Allhus. Jag var på auktionen och skulle köpa huset privat, eller via min svärson. Men banken, Nordea, vägrade anta
anbudet då dom anade att jag låg bakom, vilket var sant. Jag bjöd 800 000. Banken
sålde huset ett år senare för halva summan. Troligen en hämndakution för vad jag skrev
om bankerna i boken Nyckel till Krisen, som jag citerar i början av denna bok.

laren som meddelade att Popina hade kommit en dag för tidigt.
Jag vet inte om det var då, men Barbro replikerade att Gunnar
alltid var så lat så han inte orkade hålla reda på saker. Varpå
Gunnar som vanligt svarade: ”Om du jämför mig med min bror
så är jag inte lat”. Gunnar har en brokig bakgrund med flera
bröder och halvbröder så jag vet inte exakt vilken han menar. Gunnar har uppfostrats på barnhem i Lima innan han blev
adopterad av familjen Busk i Malung. Men det har ändå gått
bra för Gunnar. Han blev civilingenjör i väg och vatten med ex-
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amen från KTH i Stockholm efter att gått på Läroverket i Falun.
Gunnar har haft flera egna och delägda företag, G. Busk Olje
AB, som sålde villaolja med hjälp av Barbro Jonek som var ordermottagare. När inte fru Jonek kunde svara i telefon så kunde kunderna lämna meddelande på telefonsvararen. Fru Jonek
fick ett meddelande en gång som löd: ”Skicka mannen med den
långa slangen för hålet sitt så långt upp i häcken”.
Familjen Jonek var den ursprungliga kontakten för vårt
husköp i Spanien. Joneks hade innan oss köpt ett radhus i
samma område, som deras familj fortfarande äger och nyttjar
flitigt. Våra lägenheter såldes i slutet av 80-talet. Gunnar startade på 60-talet tillsammans med Agne Klering ett konsultföretag, Grundkonsult, som ni nästan kan gissa vad dom sysslade
med. Företaget blev uppköpt av Jacobsson och Widmark (JW)
och både Agne och Gunnar blev ledande befattningshavare på
JW. Båda stannade på JW fram till sin pensionering i början av
2000-talet. Familjen Busk är generösa och gästvänliga. Som exempelvis vill jag nämna en jul på 80-talet när J & W hade stora
jobb i Bagdad. Irakierna hade skickat en delegation till Stockholm och J & W och det blev problem att underhålla gästerna i
Stockholm när alla svenskar firar jul. Gunnar tar upp irakierna
till Sälens Högfjällshotell, som ligger med 10 minuters gångavstånd till våra stugor. Irakierna blev bjudna på svensk julmat
och gitarrmusik i Busks stuga. Vi var ditbjudna som exotiskt
inslag, Ann-Britt och jag. Gunnar spelade julsånger på sin gamla gitarr, som saknade en eller två strängar, vilket kommenterades av Barbro Gunnars fru: ”Det duger åt oss”. Buskfamiljen
startade även Presstopp ett företag som blev stort i distribution
och försäljning av böcker och tidskrifter. Norrmännen köpte
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På den lilla lastbilen transporterade vi "containern" från tullens lager i Malaga hamn till
Sacaba. Vi hade avsatt en vecka för att få ut vårt material ur tullen men först måste vi
ha så kallad recidensia, vilket tog tid. På avresedagen fick vi äntligen ut
containern mot lite mutor.
Vi pressade den stackars lastbilschauffören dels till att ta båda containern på samma
lass och dels genom att lossa på rekordtid. Våra lägenheter låg på sjunde våningen
och vissa saker, som sängarna, gick inte in i hissen. Vi kom till flygplatsen i sista minuten och lämnade hyrbilen framför entrén med nycklarna i, vilket tydligen fungerade.

även detta fina företag. Vi var kompanjoner i Handelsbolaget
Busk & Nordqvist, som förekommer tidigare i boken med egen
rubrik. När handelsbolagets tillgångar sammanfördes med det
nyetablerade Allhus blev Gunnar en av bolagets största ägare.
I Allhus var advokaten Jan Abelsson ordförande. Gunnar
och jag köpte ett utvecklingsprojekt i Hammarby, ett objekt som
Abelsson inte gillade att vi köpte i Allhus. Därför lades objektet
i Busk & Nordqvist, vilket naturligtvis Abelsson till slut upptäckte. Efter en del liknande manövrar avgick Jan Abelsson eller
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om jag avskedade honom, vilket kan var mer troligt. Då blev
Gunnar ordförande i Allhus, vilken syssla han uppehöll to the
bitter end. När jag tidigare i boken nämner att Tina köpte en
av familjens Busks två villor i Mälarhöjden, skriver jag att detta
var ytterligare en affär familjerna emellan, vilket var rena rama
sanningen, som ni förstår av ovanstående sammanfattning.

EN SOLSKENSHISTORIA
Till Ann-Britt
När man så länge levat intill varann
så att våren kan hända gått förbi
då kommer den rika sommarn
och den har vi.
Om du i höst vill veta vad kärlek är
Du är svaret på min fråga
och du är här.
Texten är från Tango till Libbe av Carl Anton
Genom en tursam investering kopplad till mitt, som säkert
många tycker, extrema miljöintresse, köpte vi på ett tidigt stadium aktier i Eolus Vind AB. Kursen steg då bolaget noterades
på börsens First North. Vis av skadan från vårt innehav i Allhus,
sålde vi det mesta av vårt innehav i Eolus.
Det blev en fond inför Ann-Britts födelsdag. Fonden delade
ut en ansenlig summa till våra tio barnbarn. Vi gjorde en familjeresa till Barcelona via Girona i spanska Katalonien.
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Här står vi, de flesta av klanen, utanför hotellet i Barcelona: Längst fram från vänster:
Jens och Lorenas dotter klara, Hedwig med sitt och Johns barn Sonja, Ann-Britt, Tina
och Olavs dotter Isabell (Isa), som nyligen fått en son Leon, vårt först barnbarnsbarn.
Övre raderna: Tina, John, Niclas, Nicke o Jennys son William, jag, Tina o Olavs son
Kristian, som nyligen gift sig med en flicka från NZ och vår äldsta son Jens.
På bilden saknas Lorena som är mor till Klara, nämnda Jenny som varit gift med Niclas,
Lotta som är gift med Niclas och deras två småbarn Kalle och Arvid.
Johns sambo Anso och deras son Ali samt Johns och Hedvigs andra barn Folke.
Alla nämnda finns med foton på min hemsida, www.leif-80.se.
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When I was just a little girl
I asked my mother what will I be
Will I be pretty, will I be rich
Here’s what she said to me
Que sera, sera
Whatever will be, will be
The future’s not ours to see
Que sera, sera
What will be, will be
When I grew up and fell in love
I asked my sweetheart what lies ahead
Will we have rainbows day after day
Here’s what my sweetheart said
Que sera, sera
Whatever will be, will be
The future’s not ours to see
Que sera, sera
What will be, will be
Now I have children of my own
They ask their mother what will I be
Will I be handsome, will I be rich
I tell them tenderly
Que sera, sera
Whatever will be, will be
The future’s not ours to see
Que sera, sera
What will be, will be
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SLUTET KOMMER NU
Vad blev det för slags bok? Blev det memoarbok? Ja, kanske,
blev det självbiografi, troligen, eller roman, nej. I morgon,
måndagen den 8 september 2014, har jag lovat Urban Print att
lämna slutmanus.
Eftersom snacket går, är att såna här manus aldrig blir färdiga, så spelar det ingen roll när man slutar, det är ju ändå inte
färdigt. Tidpunkten för tryckningen är på sätt och vis feltajmad.
Jag skulle vilja se resultatet av valet den 14 september. Det är
ett spännande val. Massmedia gör allt för att höja osäkerhetsnivån. Jag röstade på Fi I Europavalet, men nu är jag inte lika
säker. Jag tänkte vänta till sista debatten och sista Sifo för att
ge min röst till det parti, som behöver min röst mest. Sen har
jag dilemmat med min gamla klockarkärlek till Centerpartiet,
där jag var aktiv under sjuttitalet. Samtidigt är jag besviken att
partiet inte tillstyrkte min motion om ”varannan damernas”.
Motionen skrevs nåt av åren under sjuttitalet och kanske tiden
inte var mogen för så bra beslut. Nu är ju de flesta partierna
för jämställdhet men det är mycket snack och lite verkstad för
att använda en sliten fras. Jag tror att kvotering är nödvändig.
Att, som nu, ta in en kvinna i en styrelse där de övriga fem är
män ger ju egentligen bara lite bättre samvete åt valberedningen. Men tänk er själva, att vara inkvoterad, som ensam kvinna
bland fem män. För jämställdhet, då det är fem i styrelsen får
man kanske ta in en hen.
Om vi ser på de heta politiska frågorna, till exempel skolavård och omsorg, så är det ett bra exempel på områden där
kvinnor har mer grundkunskap. Jag påminns en debatt om
barnomsorg vi hade i Centerpartiet. En pratglad yngre man
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gick upp i talarstolen och sade sin mening, varpå en kvinna
gick upp och med argumentet: ”Ska du säga, du har ju inga
barn” varpå den yngre mannen fick replik med ”Jag har inget
kärnkraftverk heller men jag pratar ändå kärnkraft”. Jag påminner mig även om att, när jag delade ut flygblad vid tunnelbanestationerna som jag ofta gjorde på sjuttitalet, så fick man
normalt truga flygbladen på de som kom jäktande. Men med ett
undantag, Centern hade ett flygblad där den feta rubriken var
”Mindre klasser”. Detta flygblad slet, särskilt damerna, ur händerna på mig. När det gäller ansvar så är den där enda kvinnan
fullt ansvarig. Ta exemplet, Pernilla Ström i Carnegies styrelse.
Hon fick det största straffet, löpa gatlopp, männen i samma styrelse fick fri lejd eller i varje fall hängdes herrarna inte ut på
samma sätt som Pernilla. Hur kan vi människor var så elaka
och göra en värre situation ändå värre genom drev?
Ja, de-va’-väl-allt.
Hälsar Leif, 80.
Hur blir det nu? Boken har tagit mycket av min tid, under lång
tid. Nu är den ”klar”. Nu kanske jag måste lära mig spela dragspel, som Ann-Britt har önskat sig länge.

Sista ordet
Jag har med stor hjälp av Miranda Harnesk och Urban Westling
på Urban Print, arbetat hårt för att få originalet i utlovad tid till
Mariehamns Tryckeri. Tack Urban & Co, det har varit lätt att
jobba med er.
Jag vill passa på att lämna några aktuella tankar. Det har nu
gått några veckor sen vi lämnade våra valsedlar. Regeringen är
inte klar men Stefan Löfven arbetar med frågan. Hur gick va-
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let? Inte så bra för de flesta av de åtta partierna. Sifo och andra
undersökningar hade förutspått att Sverigedemokraterna, SD,
Miljöpartiet, MP, Vänsterpartiet, V, och eventuellt Feministiskt
Initiativ, FI, skulle gå starkt framåt.
Något hände. SD gick framåt, men mer än beräknat. MP ser
jag som valets stora fiasko. Vad hände med den förväntade uppgången? Kan det vara så att språkrören var för ovana politiker
för att behålla den trend som de fick ärva när de tillträdde? V
blev plötsligt återigen ett enfrågeparti och kan väl inte räkna
med något annat än vad resultatet blev. Som man bäddar får
man ligga. FI är nog nöjda. Nu har de tid att bredda sin politik
till nästa val om Gudrun orkar. Utan Gudrun inget FI, tyvärr.
Socialdemokraterna och Allianspartierna fick väl vad de fruktade samt att M återgick till sitt gamla nivå på resultat, vilket
naturligtvis inte blir bra för fortsättningen.
Jag anar argan list i den fortsatta utvecklingen. Det kan vara
så att alliansen, och framförallt M, som har sådana strateger
i sitt stall, lurar Löfven i en fälla. När Löfven misslyckats så
finns andra planer där alliansen återigen tar initiativet och
bildar en regering, som blir större än S+MP, vilket talmannen
är tvungen att acceptera.
Valprognoserna visade att det skulle bli ett spännande val,
men det blev mer spänning än vi trodde. Det spelar egentligen
ingen roll vem som leder regeringen i nuvarande balans mellan blocken. Resultatet bör bli nästan lika. Demokratin kommer att bli satt på verkliga prov.
Jag personligen röstade på mitt gamla parti. Jag fick då
chansen att använda min röst som stöd för en kvinna, som är
ett gott föredöme.
Det var det sista. Hälsningar Leif.
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PERSONREGISTER
Abelsson Jan 212, 217, 222, 255
Andersson Atle 35
Andersson Julia o Harry (moster o morbror) 13, 78
Andersson Stickan 175
Andersson Tore (Järling) 218
Atteryd Lennart 203
Axelsson Carl Anton, Libbe o Jocke 125, 126, 128
Blomfelt Frank (småkusin) 27
Bergdahl Nils-Olof 121–123, 140
Berglund Jenny (Husell) moster o Gustav 130
Bjölstad Olav 153, 165, 235
Boberg Ferdinand 14
Bertén Ingmar 60
Bonnier Kerstin (Eliason) o Bo (svägerska o fd. svåger) 100, 157
Bredin Lars 214
Bruhn (härdshövding) 33
Busk Gunnar o Barbro 137, 153, 166, 169, 180, 192, 231, 250, 256
Carlsson Einar 23, 62
Carlsson Roy 62
Cederskiöld Carl 120
Davis John 176
Dennel Bo o Barbro 150
Dennel Hagbard 149–152, 165
Dennel Ove o Irma 150, 152
Dorfman Anita (kusin) Harvey 66, 68, 130, 235
Edvards Simon 197, 206
Eliason Karl-Ivan (svärfar) 97, 98
Eliason Anna-Lisa (svärmor) 97, 98, 100, 232, 233
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Eriksson Ante 180
Ericson Berntd 191
Eriksson Bertil 114, 141
Fagerholm Karl-Gunnar o Maggie (kusin) 35, 55, 59
Fälldin Torbjörn 83, 158
Fellman Rolf 28, 34
Fredell Stig 27
Fredriksson Maj o Bo (Eliason svägerska o svåger) 100
Gardelius Johan 175, 197, 199, 202, 206
Gustaf VI Adolf o Carl Gustaf (kung resp. kronprins av Sverige)
96, 102, 125, 152, 154
Goetze Tino o Evy-Anne 194, 245
Grönberg Kauno o Inger 247
Gyllenhammar Per G 8, 194
Hagman Ninni 159
Hallmans Axel 104
Hansson Bo 145
Hansson Olle 216
Hedberg Bo 103
Holm-Lennart 45
Holm Nils 93
Hult Mats 120
Hultin Björn 209, 220
Husell Adolf (morfar) 8, 13, 35, 48, 51, 108
Husell Alma (mormors syster) 37, 39, 40, 42, 48, 105, 108
Husell Algot (kusin) o Inger 85, 87
Husell Anna (mormor) 35, 108
Husell Bror (kusin) o Hjördis 60
Husell Fredrik (gammelmorfar) 46
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Husell Ingmar (kusin) 67
Husell Kalle o Ingrid (morbror moster) 35, 51
Husell Karl (Adolfs bror) 21
Hüttner Max 211
Valter Häggblom 34, 41
Gunnar Häggblom 59
Jansson (Hellström) Gunnie 18, 34
Jansson Jan 45
Jansson Gunnar o Mia 106
Jeansson Rolf 89
Johanssom Harry 57
Julin John 24, 27, 32–34, 43
Jurss Gunnar 201
Kampman Hack 111
Karlsson Bertil (kusin) 61–66, 245
Karlsson Ann-Lis (kusin) 64, 65
Karlsson Bernhard (kusin) o Marie 62, 63, 65
Karlsson Boris (kusin) 61, 62, 65, 106
Karlsson Harry (kusin) 63–65
Karlsson Loffe 145
Karlsson Ossi o Nanny (moster o morbror) 56, 62, 64, 65, 106
Karlsson Sune (kusin) 64, 65
Karlsson Sven-Harry 167
Karlsson Torolf (kusin) 64, 65
Kjellberg Evy 160, 161
Klein Georg 104
Klotz Henry 189–191
Kreuger Ivar 111, 147
Kreuger Torsten o Diana 111, 132, 147
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Labero Joe 165
Larsson Anders o Inger 175
Larsson Sven 117
Larsson Åke 197, 199–203
Lerin Lars 250
Liljeskiöld Carl 122
Lindblom Tyra (lärarinna) o August 35, 36, 49, 55, 56
Lindberg Börje 95
Lindén Bertil 192
Lindros Bengt 112, 113
Lindqvist Irene (Nordqvist faster) 23
Lindqvist Brita-Lisa 66, 245
Littorin Knut Henrik 14
Lundin Kurt o Evy 161
Lokin Henk 195
Lorena o Victor 240
Löhr familj 168
Malmegård Bengt 194
Malmros Solveig (granne) 134
Mansfield Jayne 94
Matthewes Ann 198, 199, 202, 206
Mattsson Janne (granne på Åland) 44, 52, 122
Mattsson Karl 121
Moberg Eva 80
Moberg Villhelm + Kristna, Karl-Oskar o Robert 46, 49, 50, 80
Moberg Åsa 80
Möller Erna 104
Mörn Christer 24, 239
Nessen Nils 92–94, 101, 108–111, 114–117, 143, 164
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Nilsson Sven 92, 93
Nordqvist Alfred o Ida (farfar o farmor) 8, 15, 18, 19, 24–26, 68
Nordqvist Ann-Britt (fru) 8, 42, 54, 63, 87, 92, 97–100, 106, 111,
116–118, 122, 123, 125–127, 132, 134, 143, 148, 149, 154, 156,
158, 164, 211, 229, 231, 234, 235, 237, 239–241, 244, 245, 247–
249, 254, 256, 257, 260
Nordqvist Arel (farbror) 19, 23, 24, 29, 43
Nordqvist Artur o Klara (föräldrar) 15, 18, 21, 23–25, 29, 32, 35,
37, 47, 56, 90, 130
Nordqvist Boris 60, 61, 64
Nordqvist Catharina (Tina) (dotter) 8, 63, 78, 97, 98, 106, 110,
134, 149, 150, 152, 153, 169, 218, 221, 229, 235, 257
Nordqvist Jens (Pelle) (son) 67, 68, 98, 132, 169, 235, 257
Nordquist Gunilla 176, 179
Nordqvist Henry o Greta (bror resp svägerska) 24, 27, 37, 39,
40, 52, 90, 95, 108, 113, 123, 134, 147, 192, 251, 252
Nordqvist Johannes (avägsen släkting o båtbyggare) 23
Nordqvist John (farbror) 21–23, 129
Nordqvist John (son) 135, 137, 148, 149, 156, 235, 236, 238–240, 257
Nordqvist Karl (farbror) 23, 129
Nordqvist Karl-Erik (halvbror) 37, 107, 108
Nordqvist Raymond (kusin) 245
Nordqvist Niclas (son) 77, 78, 117, 118, 131, 132, 134, 135, 142,
143, 199, 257
Nordqvist Per-Anders (kusin) 19, 68, 244
Nordqvist Åke (bror) 27, 37, 40, 43, 68, 90, 108, 113, 139, 147,
157, 192, 244, 245
Pettersson Bengt 216, 217
Potlebowski Jerzy 104
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Rantanen Hilkka 91
Ramsdahl Carl 56
Ramel Povel 241
Rosenberg Bjarne (barndomsvän) 42, 66
Samuelsson Rudolf (Rulle) 119, 120
Sandström Stig o Bengt 208
Schriwer Ariane o Lasse (Eliason, svägerska o svåger) 98
Segerström Helmi 20
(Segerström) Gunvor (småkusin) 20
(Segerström) Maj-Gun (småkusin) 20
Sjöstedt Sten 146, 147
Stalin Josef 29
Ström Pernilla 260
Sundberg Bertil 139, 140
Sundling Nils 142
Sundqvist Alfons 42
Svedin Jörgen 212
Swisch Karlo o Gun 104
Sylvester Simon 178
Söderberg Erik 138
Söderlund Folke (fd arbetskamrat) 123
Söderlund Kurt o Aina 133
Thorwall Kerstin 87
Thörner Sten o Britt-Marie (fd arbetskamrat) 164
Von Olrich Eva 163
Wahlgren Hans 126
Wallander Sven 88
Wallander Jan 88
Wallin Erik 118
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Westman Jan 204
Wetterberg Gunnar 82
Winterling Stig o Yvonne (grannar) 128
Wiklund Elna o Janne (moster o morbror) 23, 66, 68, 130
Åhsberg Agnes 88
Öhman Torsten 41, 60
Öström Adele o Carl-Erik (moster o morbror) 39, 73–76, 89
Öström Bertil 75
Öström Carl (kusin) 39
Öström Stig-Erik (kusin) 39
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L E I F

N O R D Q V I S T

är född på Åland i en liten fiskeby på
norrsidan som heter Bertbyvik. Efter genomgången folkskola och några ströjobb
i Mariehamn åkte
Leif till Vasa, i finska Österbotten,
där han gick i tvåårig handelsskola.
När Leif kom till
Sverige 1953 var
han 17 år. Efter
några månaders
arbete på Kooperativa Förbundet, som hålkortsoperatör
började Leif på HSB:s Riksförbund. Där
fick Leif, liksom alla ungdomar som jobbade på HSB, möjlighet till vidareutbildning
och blev så småningom byggnadsingenjör.
Kvällsskolan tog tid, fem år. Under tiden
hade Leif bildat familj och blivit far till två
barn. Sedan arbetade Leif under åren fram
till 1963 på olika byggen. Under fem år
hos Byggnadsfirman Nils Nessen fick Leif
sin praktiska lärdom. Därefter har Leif
varit egen företagare i huvudsak i byggbranschen, som entreprenör, byggmästare,
fastighetsägare och under några år vd för
Allhus, ett fastighetsbolag som var noterat
på Stockholmsbörsens OTC-lista. Leif berättar här med egna ord om sitt liv. Berättelsen ges ut på Leifs 80-årsdag i oktober

2014. Leif avslöjar i berättelsen myglet i
entreprenadbranschen, uppgjorda priser,
mut- och spritkulturen, samt gör troligt
hur bankerna ”sålde”
hans livsverk Allhus
till nya ägare, varvid
familjens förmögenhet
utraderades.
Leif har skapat ytterligare ett livsverk. Leif
har under 23 år varit
filantrop i sin egenskap av grundare av
Bergkullastiftelsen. Stiftelsen, med säte
på Åland, ger stöd till förnyelsebar energi
och miljövänlig avfallshantering. Stiftelsen är nu aktiv i byggnationen av energisnåla hus, Energihus Plus. Hus med egen
energiproduktion där överskottet går till
samhällets elnät.
Stiftelsen, med evigt liv, fortsätter att följa utvecklingen inom sina två områden,
energi och avfall. Leif och hans fru sedan
57 år, Ann-Britt, har fyra barn, tio barnbarn och ett barnbarnsbarn. Parets dotter
Catharina har efterträtt Leif som ordförande i Bergkullastiftelsen.
Läs Leifs berättelse på www.leif-80.se,
eller beställ boken av leif@bergkulla.ax.
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