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Hantverkarvägen i Handen!

på

Fastigheten Söderby 1:194 i Handen.

Gillets Mauritz Henriksson berättar om sin mormor Eva Andersson som
1929 som änka i drygt tio år kom till Handen och byggde en stor villa i
den dåvarande utkanten av samhället.

“Eva Charlotta Andersson, född Svensson 1876 i Lilla Mellösa församling i
Södermanland.

Eva gifte sig i Skebokvarn med snickaren Karl Anton Andersson. De bodde på
Strömmen i Skebokvarn där Eva födde fyra barn. Anton byggde ny bostad på
fastigheten Aspösund 1911. Där föddes ytterligare tre barn.
Anton avled, 52 år gammal, 1918 och Eva blev änka med fem pojkar och två
flickor. Aspösund såldes och Eva med barnen flyttade, först till ett torp under
Skillinge gård tillhörande Råckelsta slott i Södermanland.
1923 gav sig alla iväg till Lissma gård i Huddinge socken. De blev kvar däri fem
år. Därifrån flyttade de in till Gotlandsgatan i Sthlm.
År 1929 köpte Eva tillsammans med dottern Catrin som då var 20 år, fastigheten
Söderby 1:194 i Handen. Köpebrevet är daterat i september 1929, köpesumman
var 500:-kr.
Säljare var Lindström & Johansson som var de som sålde alla villatomterna i
Handen. Eva och tre av barnen flyttade formellt ut till Handen 1933.

Eva på sin 75-årsdag1951.
De finns ingen uppgift om vem/vilka som byggde huset. Men det troliga är att det
byggdes mellan 1929 och 1933. Evas pojkar hade vid den tiden skaffat sig
boenden på annat/olika håll. Några med tillfälliga c/o adresser, bl.a. inne i Sthlm.
Senare blev tre av pojkarna bosatta i Handen, två pojkar och äldsta dottern gifte
sig och blev Länna-bor. Yngsta dottern gifte sig och bosatte sig på Söder i Sthlm.

Eva var flitig odlare av såväl rotfrukter, grönsaker, bär och blommor. I den fina
sandjorden blev det underbart fina potatisar och morötter.
Evas bror, Levin Svensson, flyttade in på den lilla vindsvåningen 1936. 1939 löste
Eva dotterns del i fastigheten och blev därmed ensam ägare. Brodern bodde kvar
till Eva gick bort.
Hon drabbades av hjärnblödning eller stroke, och fick somna in i sin kökssoffa i
maj 1952. Det sista hon hade sagt var att ” så här skönt har jag aldrig haft”.
Brodern flyttade till Ålderdomshemmet vid Österhaning kyrka. Fastigheten
såldes till muraren Källström för 16 500:-kr. Den delades på 1980-talet så att det
idag finns två hus på fastigheten.”

Ett kolorerat fotografi av ursprungsvillan.
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