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Skrivet av Barbro Castenfors‐Fahrer

Johan Castenfors
Johan föddes den 4/9 1893 Hwellinge församling, 17 km söder
om Malmö.
Föräldrar

Hans Mårtensson
(f.15/4 1858 i Stävie, Räng församl
Död 16/6 1925 i Vellinge)
Karna Mårtensson, f Jakobsdotter
(född 30/5 1854 i Fuglie,
död 2/3 1929 i Vellinge)
T.v Thure T.h Johan

Johan gick först i folkskolan, troligen i nuvarande Lindeskolan (byggd 1897) i Vellinge och sändes därefter till realskolan och gymnasiet i Malmö. Endast folkskola fanns på den tiden i Vellinge.
Folkskolläraren hade övertalat Johans föräldrar att låta honom läsa vidare efter folkskolan. Slutbetyg från folkskolan visar 3A, 4a, 6AB samt ett enda lägre betyg = B i sång.
Johan bodde hos Fam. Lars Jakobsson, morbrodern, med hustru Beata, i Malmö under studietiden
och åkte hem under helgerna med tåget. (Järnvägen Malmö-Trelleborg byggdes 1884-1886.)
År 1910-06-13 endast17 år gammal, dvs i gymnasiet, lades han in 16 dagar på kirurgiska avdelningen på lasarettet i Lund. Kyrkoherde Warholm utfärdade ett „Frejdbetyg“ för Johan (troligen
motsvarande dagens personbevis). Dygnskostnaden var 50 öre och räkningen gick på 8 kronor.
Observera pengars värde på den tiden genom att se hur borgensförbindelse finns med där fadern
Hans Mårtensson går i borgen såsom för egen skuld samt prästen Th Warholms intygan att Hans
M är solvent nog att betala de 8 kronorna. Troligen opererades han för ljumskbrock, eftersom så
vitt jag vet han endast hade en enda sjukhusvistelse fram till 50-årsåldern. Och han är opererad för
ljumskbrock. (I 50-årsåldern opererades hans ena öra)
Den 15 maj 1913 avlade han studentexamen på Malmö Högre Allmänna Läroverk med 1 A (Matte) 7 a (uppsats, fysikprov, svenska,
historia, geografi, filosofi, fysik) , 5 AB (matteprov, kristendom, biologi, kemi, teckning), 3 Ba (tyska, engelska, franska och 2 B
(skriftliga prov i tyska & engelska). Inga underkända.
Skriver in sig den 2 september 1913 på medicinska fakulteten i Lund,
i Malmö Nation den 4/9 och flyttade också dit. Föräldrarna var emot
att han läste vidare igen och tyckte att han kunde göra något nyttigare. De behövde honom troligen som arbetskraft i firman (enligt Bror
Malmberg). Johan fick därför låna av en lantbrukare Anders Assarsson i Räng (enligt „Nisse“ dvs vår Frk Ida Nilsson, som arbetade hos Thure & Wanda Mårtensson, Assarsson ej släkt till familjen). Trolig studieskuld efter 8 års studier var 13.500 kr. Vid sidan
av studierna undervisade han skolelever i matematik för att dryga ut sina medel. Och senare tog
han vikariat efter sin med.kand.examen. Helgerna åkte han ofta hem till Vellinge. Fick då med sig
mat tillbaka för flera dagar varje gång (enl. mamma Ruth).

Sid 2

Skrivet av Barbro Castenfors‐Fahrer

Johan Castenfors
Föräldrarna förstod inte den långa studietiden, och en
vår när han kom hem för ferier, klagade de över att han
skulle vara ledig hela sommaren igen. Johan vände
omgående tillbaka till Lund och i sommarhettan läste
han in nästa ämne under sommarlovet (enl mamma
Ruth). Satt då ofta i Lundagård. (enl Jan Castenfors)
Den 9/9 1916 blev han färdig Med.Kand.och flyttar
våren 1917 till Stockholm (På bilden är Johan färdig
Med.Kand.)
Den 2/4 1917 skrev han in sig vid Karolinska Institutet,
Medicinska. Kliniken. Och skrev sig slutgiltigt i Stockholm den 28/4 1917 Bodde en tid på Björngårdsgatan
2 III, Engelbreckts församling, enligt ransoneringskort
1917 12/5 - 31/5 extra läkare vid Säters hospital.
Ersättning 10/dag samt naturaförmånder i form av
bostad och reseersättning.

År 1918 tjänstgjorde han som värnpliktig läkare
31/1-2/3 vid Kungliga Göta Trängkår i Skövde,
4/3-5/5 vid Kungliga 1:a och 2:a Livgrenadjärregementet i Malmslätt, samt i Ljungbyholm.
Bilder från denna tid finns i album.

Under sista studieåren, bytte han namn
den 14/2 1919 på pastorsämbetet i Engelbreckts församling. Enligt hörsägen
skall det ha funnits en med.kand. i
Lund med samma namn som inte var
så ordentlig med pengar. När skulderna krävdes in hos Johan, bytte han
namn. (Bilden t.v. tagen i Berlin 1919
när Johan är 26 år gammal)
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Skrivet av Barbro Castenfors‐Fahrer

Johan Castenfors
Johan hade 1918 på Sophiahemmet träffat sin blivande hustru, Ruth Emma Maria
Lindeberg (från Eskilstuna). De trolovade sig snart.

T.h. Ruth

P.g.a. namnbytet presenterades han av Ruth ibland som Mårtensson, ibland som Castenfors, vilket skapade en viss förvirring i Lindebergska släkten (enl mamma Ruth). Mormodern lärde sig „Kast‘n i forsen“ för att minnas.
Ruths mormor, Emma Ahlberger (född Nordholm) sade när Johan presenterades för
henne: "Tänk att få gifta sig med en ung man". Själv hade hon 19-årig blivit bortgift
mot sin vilja med en 50-årig prost, som hon dessutom var rädd för. När prosten Nordholm
fick ett friarbrev från prosten Ahlberger, så tackade han och tog emot äran, utan att
ifrågasätta sin dotters samtycke
1919 tjänstgjorde Johan (16/7 - 31/8)1 1/2 månad som provinsialläkarvikarie i Fastnäs,
och var även under 1 månad assistentläkare i Eskilstuna (16/9 - 15/10) 1920 hade Johan
ett vikariat som provinsialläkare under 4 1/2 månad i Anundsjö, Bredbyn, den 16/1 - 31/5
med en ersättning av 20 kr/dag och den brukliga reseersättningen i tjänsten

Den 20/5 1921 vigdes Ruth och Johan
i Eskilstuna.
Vid vigseln i kyrkan sjöng Operasångare
Folke Andersson för dem. Denne sångare
var Eskilstunapojke och hade fått viss hjälp
genom Ruths far, Hugo Lindeberg under studietiden.
Det var en vacker Pingstdag och
syrenerna blommade, har mamma Ruth
berättat.
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Skrivet av Barbro Castenfors‐Fahrer

Johan Castenfors
Lista över lysningspresenter finns:
Från Ruths föräldrar: piano + 200 kronor
Från Fam Otto Lindeberg, Fam Greta Häggberg, Fam Sten Lindeberg, Fam Ellen
Holmbäck fick de en teservis med assietter.
Brita Törnblom skänkte dem ett strykjärn (med Ruths anteckning „elektriskt“)
Den handskrivna sidan är 2 sidor lång ( i folioformat)

Bröllopsresan gick genom Tyskland och
Österrike (Innsbruck) till Venedig. Bodde i
Venedig på Hotel Baur Grünwald enligt album. Åkte gondol och besåg staden. På
hemvägen var de i Heidelberg. Enligt pappa Johan eventuellt Hotel Kaiserhof vid
Bismarckplatz. Bilden är tagen i Berlin.
(Intressant mode eller hur!)

Därefter hade Johan följande tjänstgöringar, där även Ruth var med. 1/7 –31/8 1921 Underläkare på Svenshögens Sanatorium, 15/9 - 15/10 1921 t.f. överläkare dito, 16/10 21 30/4 1922 Underläkare igen på Svenshögen.
Sammanlagt bodde de i annexet till Svenshögens Sanatorium i 7 1/2 månad. Fotot nedan
visar Svenshögens Sanatorium. Mamma Ruth har berättat att minst halva Johans lön
gick tillbaka till sjukhuset för Ruths bostad och kost. (Barbros fundering: Även avbetalming av studieskulden måste ha skett!)
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Skrivet av Barbro Castenfors‐Fahrer

Johan Castenfors
31/5 1922 förklarades han Med.Lic. Vid den slutliga tentamen hade Johan som "patient"
en man med "akromegali“ men tentamen gick ovanligt bra. Han blev erbjuden av
professorn att bli förste amanuens på Serafimersjukhuset - men då dessa tjänster var
underbetalda, ansåg Johan att han inte hade råd, familjeförsörjare som han nu var, och
ackade nej till erbjudandet. Blev sedermera såsom tidigare "påläggskalv" inbjuden som
ende icke "sjukhusläkare" att närvara vid denne professors avskedsfest (eller möjligen
något jubileum). (Allt enligt Jan C)
1/6 1922 fick han papper på att han var leg.läkare.
Nu tog han tjänst som färdig läkare i Övertorneå. 1/6 1922 - 31/7 1922 t.f. provinsialläkare i Övertorneå Enligt anställningspapper 20 kr/dag + fri bostad och reseerättning för resa
från Ljunghusen utöver vanlig ersättning.
16/8 1922 - 31/3 1925 var han gruv- och järnvägsläkare
i Malmberget, och ibland även t.f. provinsialläkare där
och var jour som underläkare på lasarettet. Järnvägsläkaretjänsten innebar fribiljett Trälleborg-Malmberget
samt frikort linjen Gällivare-Malmberget. På kortet t.h.
står Ruth och Johan på balkongen till sin lägenhet. Anställningen vid Luossavaare-Kirunavaara-Aktiebolag innebar årsarvode 4.800 samt rätt till ersättning dagtid från
patienter med 2:-/besök, nattetid 19.00-07.00 med kr 3:-/
besök. LKAB förband sig att ersätta Johans vikarie under 1 månad per år med 500:-. Dessutom hade Johan och
Ruth fri bostad av LKAB. Reseersättning upp till 2.400/

1923-26

var Johan också skolläkare. Och postens läkare.
Bostad var nu i Handelsbankens hus vid Järnvägsgatan (se bilden ovan).

4/10 1922 invaldes han i Gellivare Klubb som ledamot. Det
innebar ärtor och fläsk på torsdagar och mycket
bridgespel.
18/9 1923 utsedd av Norrbottens Läns Landsting att vara
ledamot av Gällivare Lasarettsdirektion fram till
avresan till Vimmerby. (Foto av Johan C taget
1925 på balkongen)
1/1 1924

vald till ordförande i Röda Korset, avdelning Malmberget-Gellivare. Likaledes fram till 31/3 26 när familjen flyttade.
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Skrivet av Barbro Castenfors‐Fahrer

Johan Castenfors
Så snart studieskulden var klar under Norrlandstiden, anskaffades möbler till hemmet.
Från början hade man i stort sett inga möbler alls,och när Ruths bror Allan Lindeberg
kom på besök, roade han sig med att cykla omkring i lägenheten och nyttjade den stora
tomma ytan. Bilderna (se separat bildsvit) visar vilka möbler som sedan kom till under
Norrlandstiden.
9/10 1924 föddes äldste sonen Hans. Döptes efter farfar Hans Mårtensson. Johan och
Ruth hade väntat länge på barn, och Johan hade tröstat sin hustru att de skulle adoptera
barn, om de inte fick egna. Så åkte Ruth ner till Stockholm och lades in på sjukhus och
"skrapades". Läkaren i Stockholm menade att den dåliga maten under kriget, "Spanska
sjukan" som givit mycket hårt arbete etc var orsak till barnlösheten, och att Ruth fått en
"beläggning". Så snart den var borta, blev hon också gravid. Sonen Hans föddes på eftermiddagen den 9 oktober. Ruth har berättat att hon ville ha ärtsoppa genast efteråt, eftersom hon kände sig så pigg. Alltså måste det ha varit en torsdag.
Även Johans föräldrar Hans och Karna Mårtensson
gjorde den långa resan upp till Malmberget. Några
foton finns dock ej. Se berättelsen om farmor och
farfar separat.
Malmberget: Foton visar att man under denna tid hade långväga gäster. Ruths föräldrar och syskon kom
upp till Malmberget. (Bilden av fyra generationer
Mormorsmor, Mormor, Mor, Hans är dock tagen i
Kungälv under en semester.)

Den 1/4 - 31/7 1925 tjänstgjorde Johan som assistentläkare
vid Torsby lasarett. Under Torsbytiden fick man besök av
Ida Nilsson (vår "Nisse") tillsammans med Anna Åkesson,
se "Ida Nilssons minnen".
Den 16/6 1925 dvs´under Torsbytiden dog fadern Hans
Mårtensson, se testamente.
1925/26 var man tillbaka 1/8 25 - 31/3 1926 i Malmberget
igen. Och samtidigt från 1/10 25 verksläkare vid Porjus
Kraftverk. Och järnvägsläkare linjen Murjek-Fjällåsen,
Gällivare-Koskullskulle under augusti 1925 som vikarie.
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Skrivet av Barbro Castenfors‐Fahrer

Johan Castenfors
Johan började nu söka tjänster söderut efter 3½ år som skåning i Norrland.. En bror till
Börje Edén (som vikarierat en gång i Vimmerby) berättar att barnen brukade gömma sig
och lyssna när Johan pratade med någon. De tyckte att hans skånska var „häftig“. Men inom några år hade Johan arbetat bort sin dialekt.
1/4 1926

tillträdde Johan så tjänsten som provinsialläkare i Vimmerby. Han var nu 34
år och efterträdde Karl Arnell som tjänstgjort i Vimmerby 1914-1925.

Eftersom Ruth nu var gravid med sitt nästa barn, Hugo, reste hon till Eskilstuna i stället
för till Vimmerby och var där under flyttningen ner från Malmberget. Möblerna gick på
öppna järnvägsvagnar med presenningar över, enl mamma Ruth, och skadades av regn
under transporten, eftersom de ej var övertäckta ordentligt.)
1926

antagen som medlem i Svenska Provinsialläkarföreningen, där då Carl Gustaf
Sundell var sekreterare. Grunden till Johans bestående vänskap med CG Sundell lades nu.

10/5 1926 föddes därför Hugo i Eskilstuna. Döptes efter morfar Hugo Lindeberg i Eskilstuna.

Under tiden hade Johan hyrt och flyttat in i
Vibble 4, ett hus i Vimmerby. Fotot över huset
är ett vykort, sänt till Familjen Jakobsson, Agnesg 1, Malmö, där Johan bott under realskoleoch gymnasietiden. I Vibble 4 fanns även mottagningen.
Kortet av familjen är taget i Vibble 4 julen
1926. Under julen kom även Johans mor Karna
Mårtenssen på besök och gruppbilder togs
samtidigt.
Bilden t h visar Ruth med svärmoder Karna
Mårtensson samt Hans & Hugo.
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Skrivet av Barbro Castenfors‐Fahrer

Johan Castenfors
Under tiden 16/1 27 - 24/8 28 var Johan även Brunns- och Badläkare i Södra Vi.
1927 anmäler Johan innehav av 1 mauserstudsare, märke Husqvarna, kaliber 7,6 m/m
samt 1 mauser, märke Waffenfabrik Oberndorf 4977/1900.

Den 26/6 1928 i Vibble 4 föddes så nr 3 Bo. Vid
dopet i Vimmerby frågade prästen, Kyrkoherde
Anders André, efter listan med alla namn. Behövs inte, sa Johan och Ruth. Pojken skall heta
Bo. - Ja, kortare kunde det inte vara, menade
André. Vidstående bild tagen inför julen 1929
hos fotograf.

Den 26 okt 1928 köpte han tomten (pris 3.641)
och fick lagfart den 20/11. 22/5 1929 hade man
taklagsöl och flyttade troligen in under november/december i huset. Elinstallation etc betalades den 30/12 1929 och därefter tar räkenskaperna endast upp schaktning, staket, grus,
trädgårdsarbete mm.

Nu började Johan projektera en
nybyggnad för sin stora familj, en
modern villa, med modern mottagning. Han ritade själv och lät en
arkitekt renrita. Se särskild historia
om Castenhus med ritningar och
kostnadsredovisning. Bestämde alltså själv rumsfördelning och utseende. Och så begärde han in offert från
olika bygg-mästare. Huset kostade
slutligen inkl trädgård ca 61.000
(kassabok över kostnaderna finns)
och därtill kom något senare (1935)
en röntgenutrustning för 8.000 kr.

CASTENHUS var alltså helt
klart både ute och inne under
1930.

1929 utsedd till skolläkare och ledamot av Byggnadsnämnden i V-by.
2/3 1929 dog Johans mor Karna Mårtensson i Vellinge. Enligt deklarationen ärvde då Johan kontanter 12.000 samt tomterna Hammar Stora 24:36 mantal litt C & 5 samt 24 och
84-90 avstyckade från Hammar Stora 24. Dessutom Hammar Stora 24:9 varav Thure ägde
hälften. Största biten Hammar Stora var enligt pappren 17.873 m2. Tomterna ( 7 st totalt)
var belägna längst ner mot vattnet utefter Ljungsätersvägen.
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Skrivet av Barbro Castenfors‐Fahrer

Johan Castenfors
16/11 31

Ledamot av Vimmerby Stadsfullmäktige för Högerpartiet.

12/4 1931 kom nr 4, dottern Barbro, som föddes en söndagsmorgon i Ruths sovrum i
övervåningen i Castenhus. Familjen var nu 6 personer. Därtill kom kokerska,
barnjungfru och mottagningssköterska. Nio personer bodde alltså i huset.
Man tillhörde den s.k. "K-gatan" så kallad familjerna emellan.
Harald och Aina Klette (Landsfiskal och granne), Eugen och Elly Clarin (Veterinär och
nästgranne), Sven och Elsa Kjellberg (Häradsskrivare och bodde en bit från), Fam. Carle
(Bankdir och på samma gata)
Jämnåriga familjer, jämnåriga barn. Mellan Klettes hus "Klettorp" (se det vita huset i bakgrund bakom Castenhus på bilden) och vårt hus "Castenhus" hade man valt att göra en
grind i staketet p.g.a. den livliga trafiken mellan husen.

1931

sökte och fick Johan ett stipendium för att närvara vid en fortbildningskurs i
medicin i Stockholm, 250:-, och var i Stockholm 5-24/10 för denna kurs.

26/5 1932 delägare i Vimmerby Sprithandelsbolag.
16/6 1933 invald som suppleant i Lokalstyrelsen för Samskolan.
1935 utsedd till ledamot av en kommitté att i samverkan med skoldistrikt och läkare planlägga och organisera läkarundersökning å skolbarn samt mellan kommunerna fördela
landstingets anslag. Dessutom utsedd till ledamot av en kommitté att bestämma de närmare villkoren för utdelande av bidrag till landskommunernas kostnader för skoltandvåren
och fördela anslagen.

22/5 1935
föddes nr 5 Johan (Jan).
Egentligen skulle Jan ha fötts vid midsommartid,
men mamma Ruth ramlade så illa vid murkelplockning att vattnet gick och värkarna började. Eftersom
pappa Johan inte vågade ta på sig en för tidig födsel
hemma, fördes mamma Ruth genast till Västerviks
lasarett, där Jan föddes med en vikt av 1.760 g. Han
lades i kuvös och hade senare värmeflaskor i sin babysäng hemma i Castenhus.
Nu bodde alltså 10 personer i huset. Johan älskade
att ta fotografier där barnen ställdes upp efter ålder.
Detta kort taget omkring 1937-1938, Jan är ca 2-3
år.
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Skrivet av Barbro Castenfors‐Fahrer

Johan Castenfors
1936 anskaffades sommarvillan vid Krönbaden
och den kostade kr 2.100 på ofri grund. Reparerades 1939/40 och byggdes till för cirka 3.500.
Arrendemark av Lantbrukare Gösta Pettersson,
Vennebjörka nr 1, 1/8 mantal Södra Vi, 2000
m2. Huset taxerat till 1.500. Det var ur senare
perspektiv ett primitivt hus. Man hämtade vatten
från en brunn utanför tomten och bar in det med
hjälp av ett ok. Utanför staketet (där brunnen
fanns) gick kor på bet. Glömde vi stänga grinden, råmade korna utanför sovrumsfönstren
tidigt nästa morgon, väckte oss och vi fick rusa
ut och jaga ut dem innan vi var klädda. Den
harmoniska bilden av Hugo och Emma Lindeberg (morföräldrarna) på besök, är tagen av Bo
Castenfors.

Mjölk hämtade vi varje morgon hos
Petterssons i Vennebjörka. Det gällde
att balansera hem två kilometer med
en mjölkkanna på fem liter på var sida. Vi rodde eller cyklade till simskolan på Krönbaden flera gånger i veckan.
Bo fick en kanadensare och Johan
och Ruth tillät honom att paddla med
en kamrat uppför Svartån mot Linköping. De var borta i flera dagar
med full utrustning. Det måste ha varit nervöst för föräldrar - men vi fick
pröva på mycket med deras välsignelse. Eftersom vi gärna ville pröva att
sova i tält - men sommaren var regnig, lät Johan bygga upp ett träfundament för tältet. Och där fick vi sova
över ibland.

1/1 1938 järnvägsläkare å linjen VervelnHultsfred samt dispensärläkare
Under år 1938 sålde Hugo Lindeberg (Ruths
far) sin fabrik i Eskilstuna. Vi barn fick för våra
aktier drygt 20.000 och dessutom en gåva av vår
morfar på 20.000. Var och en av oss fick alltså
plötsligt över 40.000 på våra bankböcker. Vad
gäller Johan och Ruth fick de plötsligt över
100.000 insatt på sina bankböcker för alla sina
aktier.

Från 1940 Läkare vid Mödra- och
Barnavårdscentralen i Vimmerby.
1940 började Hans i gymnasiet i Linköping. I Vimmerby fanns bara skolformer t.o.m. realexamen. 1942 följde
Hugo efter till Linköping.

Den 4/9 1943 fyllde Johan 50 år och uppvaktades. Dagen därpå ställdes alla blomsteruppvaktningarna upp på stora trappan och en bild av familjen togs.
Sid 11

Skrivet av Barbro Castenfors‐Fahrer

Johan Castenfors
Johan 50 år
Men nu började barnens skolgång att kosta pengar, mycket pengar. Inackordering för den ena
efter den andra i Linköping, därefter studier
kanske i Stockholm, kanske Lund, det skulle gå
till stora belopp.
Johan hade sökt tjänster uppåt i landet, helst i
Stockholmstrakten. När tjänsten i "Stockholms
distrikt" utlystes, sökte han genast dit, (gällde
Stocksund + Danderyd + Enebyberg + Täby +
Roslagsnäsby + Vallentuna i ett enda distrikt.
Efter överklagande (hans norrlandstid hade ej
räknats dubbelt upp) fick han tjänsten och sitt
förordnande. Se "Vi Gustaf av Guds Nåde ...."
bland pappren.
31/5 44 slutade han i Vimmerby och hade en
mycket stor avskedsmiddag på Stadshotellet.
Hans hade först en praktikantplats i Södertälje
(inneboende hos fam Elert, Täppgatan 6, Södertälje). Därefter bodde han med pappa Johan på
hotellet i Djursholms centrum.

1/7 1944
tillträdde
han den nya tjänsten. Det var en stor
omställning och en flyttning från den
stora villan i Vimmerby till Djursholm. Under denna flyttningstid ville mamma Ruth inte ha oss barn omkring sig och vi blev utplacerade runt

Hugo var först lägerledare på Krönbaden 15/6
- 8/7 och sedan ...........
Bo gick på seglarskola med skeppet "Vega", som
utgick från Saltsjöbaden. Jan, som skulle vara
hos morföräldrarna i Saltsjöbaden hela sommaren, vinkade av sin bror på kajen.
Barbro skickades ner till Wanda och Thure på
Ljungen, men vantrivdes, och pappa Johan ordnade omgående att hon fick flytta över till Margareta Månsson (en jämnårig kamrat) längre
ner på Ljungsätersvägen.

Den bostad som pappa Johan hyrde
var Kvarteret Draupner 5, adress
Slottsvägen 7 i Djursholm, och hyresvärd var Målarmästare Nygren. Ett
stort hus. Bilden se ovan.

Jan i Saltsjöbaden, se ovan.
Den 30/9 44 såldes Castenhus. Deklarationen var lakonisk. "Fastigheten Stadsägan 318D
i Vimmerby, som byggts av mig 1929, senast taxerad till 50.000, såldes den 1/10 1944 för
70.000. Byggnadskostnaderna år 1929 + senare vidtagna förbättringar ha belöpt sig å ungefär samma belopp som försäljningssumman."
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Skrivet av Barbro Castenfors‐Fahrer

Johan Castenfors
Mottagningen hamnade så
småningom i Stocksund i en (numera
riven) villa i en f.d. lärarbostad på 3
rum och kök vid Vasavägen, nästgranne till gamla posthuset på Va1946 deltog Johan i en fortsättnings& repetitionskurs för läkare och 1947
var han tillfälligt förordnad som 1:e
prov.läkare i Stockholms län för Dr C
A Yllner under dennes semester (14
dgr i mars månad).
1946 byggde Thure (Johans bror) en
villa på brödernas gemensamma tomt
utan att först fråga om tillåtelse och
Johan blev arg och ville inte längre
åka till Skåne på somrarna..

Så småningom byggdes förorterna ut och distriktet blev för stort för en läkare. Det delades då
så att Johan fick kvar Stocksund/Danderyd/
Enebyberg och en ny tjänst utlystes med stationering i Roslagsnäsby. Pappa Johans mottagning var i Enebybergs folkskola flera år, enligt
receptblankett.
Under Djursholmstiden var Johan 1948-49
tjänstledig från sin tjänst och t.f. VD för Läkarförbundet. Adress Villagatan 5, i Stockholm.
Snart förstod han att den inte var för honom.
Han var läkare, och VD-tjänst är stillasittande.
Ständigt gick han i alla trappor på Villagatan,
för att få röra sig. När han dessutom förstod att
pensionen efter honom för Ruth skulle påverkas
negativt av denna tjänst, återgick han till provinsialläkeriet . Så småningom ordnade han
också en tillfällig pension (engångsbelopp) för
Ruth för att ge henne en något bättre pension.
(5.000 betalades in. Ruth fick ut 208 per månad,
ej indexreglerat under många år.)

1947 köptes därför sommarvillan på Djurö för
ca 70.000, Djurö 4:210. I priset ingick inventarir
samt en Blekingesnipa och en Pettersonmotorbåt med inombordsmotor totalt 15.000.
Under sommaren 1946 hyrdes då ett
hus i Ulebergshamn på västkusten.
Där gjorde Johan ett av sina fåtaliga
besök i köket och Bo snappade genast
kameran och förevigade det. Se bilden ovan.

Samma år åldes också sommarvillan i Vimmerby (Krönbaden).
Under dessa år arbetade Johan intensivt i alla
instanser för att en riktig läkarmottagning med
bostad skulle byggas.

Djurövillan
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Johan Castenfors
1951 var så läkarmottagning
med bostad klar, adress Vasavägen 21. (Numera adress
Lyckovägen 2 och ombyggd
till annan verksamhet). Byggherre var Stocksunds kommun
och
byggmästare
John
Mattson AB.
Samma år dog Ruths mor i en
ålder av 89 år och 11.5 dagar.
60-årsdagen firades på Djurö i sommarvillan. Endast med den närmaste släkten.
Ruth och barn med ingifta parter. Se bilder bland underlagen. Koppartavlan (gjord
av Astrid Taube) tillkom för pengar han
fått till denna dag. Hos Provinsialläkarföreningen gjordes en insamling och med
de medlen bildade Johan tillsammans med
Carl Gustav Sundell en fond, "CG Sundells & Johan Castenfors fond".

1957
Johan pensionerade sig år
1957 drygt 63 år gammal och lämnade då
tjänstebostaden. Köpte i god tid en villa
(Ässjan 10) med adress Tors Plan 9 i
Danderyd för 173.500 kr Eftersom huset
var under konstruktion, när kontrakt tecknades med Byggmästare Sune Bröms,
kunde tillägg göras så tillvida att mottagning inreddes i hobbyrummet i bottenvåningen. Vatten måste därför dras in extra till detta rum. Bilden visar huset sett
från själva Tors Plan och mottagningen är
till vänster om entrén. Här bodde han sedan fram till sin död 1962.
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Den 29.4 1956 dog Ruths mor Emma
Axelina Lindeberg, född Ahlberger

Skrivet av Barbro Castenfors‐Fahrer

Johan Castenfors
Redan omkring 1959 kom föraningar
om den sjukdom som tog hans liv. På
Serafimerlasarettet hade luftskalle
och färgskalle gjorts för eventuell tumör men det fanns ingen och sjukdomen var alltså ej operabel. och efter
en lång och svår invalidisering pga
„hypertension med cerebrala insulter“ gick Johan bort den 27 mars
1962. Han var då 68 år och 7 månader. På nedre bilden leker dotterdottern Eva-Maria Fahrer med lyftkroken.

Jordfästningen skedde i Danderyds
Kyrka lördagen den 7 april 1962 med
svågern Allan Lindeberg, Kyrkoherde,
som officiant.

Bilden visar till vänster Börje Lindeberg, därefter Gunilla Castenfors, SivEva Lindeberg och Hugo Castenfors.

Fr v brodern Thure M, Barbro
& Hans C i samspråk med
Ruth., därefter Lars-Erik
Mallner, Wanda M, Harald
Klette, Gerda Kristensson,
Harriet Mattsson, Elsa Lindeberg

Dottern Barbro Fahrer med make Heinz hade bilat
upp från Karlsruhe i Tyskland.
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