
Årsvis summering av Eriks liv
==============================

1902
John Erik föds 13/1 och döps 5/3. Dopet förrättas i Österåkers kyrka av 
komministern E.J. Östman. Faddrar var inspektor Lars Gottfrid Östman och fröken 
Laura Elisabet Östman.
Föräldrarna Olof och Mia var 47 resp. 39 år när Erik föddes. Olof var vid denna 
tid välbeställd direktör. Eriks syskon: Hedvig Sofia (kallad Hetty) född 1893, 
Kerstin Marianne född 1896 och Harald född 1899. Erik fick inga yngre syskon. En
äldre halvbror kallad Esse tillhörde också familjen.  Familjen bodde på 
Jakobsdal i Solna, nära slottet Ulriksdal.
Bild 1 visar Olof, Mia (Hedvig Maria), Hetty och Kerstin. Någon bild på Erik som
barn har inte återfunnits.

   

1906
Familjen flyttar till Ihre gård på Gotland. Olof har köpt gården och hoppas 
kunna starta ett kalkbruk där, vid sidan om jordbruk m m. En tid ansvarar Mia 
med stöd av Hetty för ett skolhushåll i Visby.

Bild 3. Ihre kvarn c:a 1900

1908
Det blir ingen kalkutvinning. Det hade förutsatt en hamn för utskeppning av 
kalken och Olof fick ej tillstånd att anlägga hamnen. Familjen återvänder till 
Stockholm och bosätter sig på Hornsgatan 83, ett nyuppfört hyreshus som Olof 
äger. Erik börjar nog sin skolgång detta år eller nästa vid Maria folkskola vid 
Ringvägen byggd på 1890-talet (Bild 4). Hans mor, som tidigare varit lärarinna, 
har kanske redan lärt honom läsning och skrivning. 

Bild 1 Bild 2: Jakobsdal



1910
I slutet av året flyttar familjen till Brattforshyttan i Värmland. Olof har 
blivit ägare till Brattfors bruk, som han vill utveckla på olika sätt. Hur 
skolgången ordnades för Erik och de äldre barnen, Harald 10 år, Kerstin 14 år 
och Hetty 17 år, är okänt. Kanske i Filipstad en dryg halvmil bort.

1913
Olof lyckas inte med Brattforsprojektet. Han gör konkurs 30 september och 
familjen flyttar tillbaka till Solna i november och flyttar in i Villa 
Rosenborg, ett anspråkslösare boende än Jakobsdal. Familjen saknar inte helt 
tillgångar men måste leva mer sparsamt.

1915
I början av året flyttar familjen till Kungsholmen, adress St Eriksgatan 53. I 
slutet av året flyttar man till Holländargatan 20 i Adolf Fredriks församling. 
Den adressen hade sedan Erik till hösten 1925.

1917
Erik konfirmeras 19 maj i Adolf Fredriks kyrka.

1918-1919
I Mias o Olofs brev till Hetty nämns flera gånger att Erik är flitig och 
framgångsrik i skolan (Norra Latin).

Bild 4. Maria skola uppförd 1893. I förgrunden går järnvägen
med en gångbro där Ringvägen sedan skulle dras fram.

Bild 5. Brattfors hytta, början av 1900talet



1920
Erik tar studentexamen med ett ”hyggligt studentbetyg” vid Norra Latin. Han 
praktiserar sedan på bankirfirma Söderberg och Co.

1921
Han reser till Wien för studier vid Hochschule für Welthandel. På hösten börjar 
han på Handelshögskolan, som denna tid låg vid Brunkebergstorg.

      

1922
Hans far är mycket nöjd med högskolestudierna, trots att de är dyra. Eriks mor 
Hedvig Maria f Östman dör i en form av tuberkulos 1 augusti. På hösten vistas 
han ett par månader i London för språkstudier. I slutet av året träffar han 
Karin Steinwall från Norsjö. Tycke uppstår. 

1923
Karin och Erik brevväxlar flitigt från och med juni, då K. befinner sig i 
Norrland. I augusti blir Erik klar med studierna vid Handelshögskolan. Han söker
fast arbete men lyckas inte – tiderna är dåliga. Som så många andra fick han 
under de följande åren söka försörjning med tillfälliga uppdrag.

      Bild 8. Erik med
         Karin Steinwall

1924
I juni rycker Erik in i det militära. Han ska höra till intendenturen.

1925
Wille och Kerstin gifter sig; Erik o Karin är med vid bröllopet.

Bild 6.
Ungdomsporträtt

Bild 7. Interiör från Handels
högskolan, Brunkebergstorg



1926
Erik provar att arbeta vid Electrolux i Luton utanför London men är ej 
framgångsrik. Senare driver en tid firman Södermalms Bokförings- och 
Revisionsbyrå, hjälper till att organisera konferenser m m.

1928
Erik och Karin förlovas 18 maj. Enligt middagsvers av Harald.

1928-1929 
hjälper han Olof i ett par av dennes affärsprojekt: knäckebrödsfabriken ”S:t 
Erik AB” och ekonomisk skötsel av ett par teatrar i Stockholm.

1930
Erik får en fast anställning på Förlagsaktiebolaget Affärsekonomi 30 januari som
kom att vara i 38 år. Hans främsta insats kommer att bli redaktörskapet för 
tidskrifterna Herr- och Dammodebranschen. Olof avlider i njurinflammation 2 
april. Karin Hildegard Steinwall och Erik vigs i Norsjö kyrka 1 juli. 
Bröllopsresan blev en fjällvandring under vilken Karin bröt foten.

    

1931
Erik och Karin flyttar till Rödabergsgatan 8 (Erik redan i aug 1930).
Erik lånar pengar av Gust. Steinwall för att betala av på banklån. Bakgrunden är
Olofs affärer.

1932
Start för Eriks arbete för FarsDagskommittén och för arbetet i Odontologiska 
Föreningen.

1934
Stig Gustav föds 27 januari.

1936
Lars-Erik föds 27 mars. I slutet av oktober flyttar familjen till Villagatan 24.

1938
Det har visat sig att Stig inte utvecklas som andra barn. Erik tar illa vid sig 
över detta. Förhållandet mellan honom och Karin försämras. Man konsulterar dr. 
Gyllensvärd om Stig. Han föreslår Majgården för de närmsta åren. På Majgården 
finns 5 sköterskor och en föreståndarinna, och man försöker utveckla barnens 
talförmåga och andra färdigheter. (Stig lärde sig både läsa och skriva där.)

Bild 9. Utanför
Norsjö kyrka



1939
Erik arbetar för Odontologiska Föreningen som skattmästare. Den 5 juli föds Per-
Olof. Kriget bryter ut och Erik blir inkallad vid flera tillfällen under 
krigsåren.

1940
Erik söker läkarhjälp för depression.
Juli 1940 flyttar familjen till Rörläggarvägen 17 i Abrahamsberg.

1943
Familjen flyttar till villa: Bergviksvägen 67, Smedslätten. 

1944
Erik skriver i brev till Karin att han väljer mellan (1) att arbeta deltid för 
försörjningen och därutöver författa, och (2) att fortsätta som hittills. Han 
har också tankar på att starta en agenturverksamhet.

1947
Avtackning för 15-årigt samarbete med kommittén för Fars Dag.

1948
Astrid Bergman Sucksdorff tar en serie fotografier av familjen i villan på 
Bergviksvägen. Bilderna nedan ger ett smakprov.

Bild 10
Bild 11. Vid Norsjön

Bild 12 Bild 13 Bild 14



1950                            
köper Erik sommarhuset          
Källbo nära Nävekvarn 
i Sörmland. Det säljs
året därpå.

1951
I februari köper Erik Väddöfastigheten Noor 1:28, Noor 1:30. Priset är 16000 
kronor. Utan att familjen vetat om det i förväg har han tagit körkort och köpt 
en bil, en svart Opel Kadett. Egendomen på Väddö, kallad Björkhagen, blev blev 
mycket viktig för Erik och hela familjen.

1952
Som 50-årspresent från Affärsekonomi får Erik en minnesbok med ett urval av hans
ledare i Herr- och Dammodebranschen under 1932-1952. En ledare har rubriken 
"Utländska lagar för svenskt affärsliv undanbedjas". Den vänder sig kraftfullt 
mot att tyska företag krävt att icke-ariska anställda i svenska företag skulle 
svartlistas.

1957
Erik startar förlaget Fack- och Specialböcker. Det kommer att ge ut ett fåtal 
böcker.

1958
Erik intagen på sjukhus för depression.

1959 i juli
finns Karin och Erik i Seeboden, Österrike med Kerstin och Cecilia. De träffade 
Willvonceder och såg på alper. 

1959
Ligger på sjukhus, flera fotoperationer. Fack- och Specialböcker avvecklas.

1967
Erik lämnar Affärsekonomi efter tumult följande G Rosenbergs död.

1968
Vid årsskiftet 68/69 avgår Erik som skattmästare för Odontologiska Föreningen 
efter 36 1/2  år.

Bild 15. Källbo

Bild 16. Opeln Bild 17.
Odlarmöda

Bild 18. Erik och Karin



1972
Erik blir sjuk och inlagd på psykavdelningen på S:t Göran.
Under hösten säljs villan, Bergviksvägen 67 för 250000 inkl tomträtt, och 
bostadsrättslägenheten på Ångermannagatan i Vällingby köps.

1973
Den 16/1 lämnar han S:t Göran och flyttar tillbaka till Ångermannagatan.
Den 24/3 åker Karin o Erik till spanska solkusten på tre veckor. Hotell Stella 
Polaris, Torrebianca i Fuengirola.

1975 på hösten säljs Väddöfastigheten för 175000 kronor.

1977
Efter en vistelse på Bornholm försämras Eriks tillstånd och han avlider den 13 
augusti. Dödsorsaken är en hjärtinfarkt i kombination med cancer.


