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När Claire flyttade in 1956 startade hon firman ”Lavol” i garaget under Norra Annexet som 

producerade diskmedel, bilschampo, fönsterputs mm. Hon tillverkade/kokade produkterna i 

en stor kittel. Hon jobbade tillsammans med en skicklig anställd Gerda Hallberg som var med 

ända sen Tottierska tiden. Mot slutet av verksamheten kunde inte Claire betala henne lön 

längre, men Gerda trivdes så bra så hon fortsatte att jobba med Claire utan lön.  

 

Men Claires syn blev sämre så hon avvecklade firman 1975, 78 år gammal och sålde sin bil.  

Claire var dock fortfarande en mycket aktiv person. Hon skaffade hon sig t.ex. en hund. 

Under alla år på Västberga blev Claire ofta god vän med gubbarna och andra som jobbade på 

kommunens skyddade verkstad eller bodde på Västberga gårds inackorderingshem.  

 

Under åren med Planeringshemmet från 1988 var de hyresvärd för Claire och de boende 

fungerade som vaktmästare för henne när t.ex. glödlampor behövde bytas eller enklare 

snickarjobb. De hjälpte henne även med täppan utanför huset.  

Claire lånade ibland sin dotter Weras stora terrier och då hjälpte de henne när den behövde 

tas på en längre promenad eller om den rymde.  

 

Claire har under alla år arrangerat stora kalas för familj, släkt och vänner på julafton och 

påskafton och även efter att hon flyttat till Norra Annexet brukade det komma ett 40-tal 

gäster till hennes lilla hus på Västberga på jul och påskafton.  

Kvällen innan Julafton 23/12 1997 hade hon förberett för morgondagens julfirande 

tillsammans med barnbarnet Ulf och hon skulle bara ta en snabb dusch, men svimmade där 

och skadade sig rejält, men Ulf kunde bära henne i säng. Dagen efter, på julafton ville hon 

ogärna ställa in hela kalaset, men Ulf lyckades övertala henne att åka till sjukhus och det 

visade det sig hon var svårt skadad och bl.a. hade brutit bäcken, armar och ben. Hon låg sen 

på Huddinge och vantrivdes mycket och ville inte äta den passerade kost hon blev serverad.  

 

Efter 2 månader fick hon äntligen plats på Maria Regina sjukhem i Nacka. Hon kom dit på 

torsdagen 26/2 och Ulf följde med henne. Den snälla personalen frågade henne ”om hon 

ville äta fisk till middag?” och Claire sa då att ”villkoret var att Ulf också fick äta”. De åt 

tillsammans och Claire åt upp hela matportionen med god aptit, sin första riktiga måltid sen 

23/12. Men 2 dagar senare avled hon 28/2 1998, 16 dagar innan hon skulle fyllt 101 år.  

                                                                                           

 

 

 

 

 

 


