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Carl-Gustaf Strokirks memoarer 

1978 började pappa skriva sina memoarer. Han fortsatte att skriva under hela 1980-talet tills 

hans ögon hindrade honom att fortsätta. De papper han använde var gamla oanvända 

affärsbrev med Tropikträ-loggan i övre, vänstra hörnet och standardfraser skrivna på 

framsidan. Han skrev på den tomma baksidan. Det blev som ett långt utkast som han 

tydligen läste igenom åtminstone en gång och gjorde en del justeringar och tillägg, dels i 

marginalen dels på affärsbrevens tryckta framsidor. När det inte fanns mer plats skrev han 

på lösa lappar som han stack in mellan sidorna. Men han hann inte rätta skrivfel, kontrollera 

person- och ortsnamn eller redigera texten. Han la själv in frågetecken eller bara streck på 

många ställen där det var meningen att han skulle fylla i senare. Därför har jag kontrollerat 

så mycket som går och rättat sådant som blivit uppenbart fel. Jag har redigerat texten så 

försiktigt jag har kunnat utan att ändra hans eget sätt att skriva.  

Toppi Strokirk januari 2010   
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DEL 1 

Barndom och ungdom 

 

1905 Gutten  

 

 

1904 – 1914 

Jag föddes den 12 juli 1904 i Härnösand, i vårt nyinredda hem på Kyrkogatan 1 nära 

Domkyrkan. Min far var av Bergsslagssläkt, min mor av dels Ångermanlandssläkt dels 

Dalasläkt. Den Strokirkska släkten var ursprungligen tysk. I vår släktforskning har vi kunnat 

spåra släkten ända tillbaks till mitten av 1300-talet i Mecklenburg och Lϋbeck. Där levde vår 

förste kände stamfader, Johan Strokerke död 1351, på stamgodset Strokerken cirka 30 km 

öster om Lϋbeck. Han var väpnare och borgare i Schwerin och Lϋbeck. Två byar Strohkirchen 

finns fortfarande kvar i Mecklenburg som ligger i Östtyskland. Släkten levde sedan under 

1300-, 1400-, 1500-, och 1600-talen dels i Mecklenburg, dels i Lϋbeck.  

En son till Johan Strokerken, Heyne Strokerken, blev dubbad till riddare – adlad av Konung 

Albrecht av Mecklenburg och följde honom under hans regeringstid i Sverige, 1364-1389. 

Heyne blev sålunda den förste av släkten som kom till Sverige - detta redan vid mitten av 

1300-talet. Den förste av släkten som bosatte sig i Sverige var Evert Strokerken vars fader, 
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Hans, var vågmästare i Lϋbeck. Evert invandrade till Filipstad år 1620 vid 12 års ålder. Blev 

borgare, handlande och bergsman och så småningom borgmästare i Filipstad. Han anlade 

vägar, gruvor och hyttor och den första släktgården, Bosjön, norr om staden. År 1683 

ändrade han namnet till Strokirch och i början av 1700-talet försvenskades namnet till 

Strokirk. 

Släkten levde sen i Bergslagen i Filipstad, Örebro, Laxå, Ölsboda m.fl. orter och var under 

1600-, 1700-, och 1800-talen, verksamma huvudsakligen som bergsfogdar, brukspatroner 

och ämbetsmän. En genomgående tradition tycks ha varit att få en gedigen utbildning, först 

praktisk inom bergshanteringen, sedan omfattande studier vid Uppsala Universitet i 

humanistiska, juridiska och naturvetenskapliga ämnen. Min pappa, Carl Gustaf S. senior, 

föddes 1853 och levde först på gården Lidetorp som tillhörde släktens Ölsboda bruk, beläget 

söder om Karlskoga. Vid 6 års ålder flyttade familjen till Örebro där min farfar Knut Viktor S. 

(1818-1879) var kamrer vid Örebro Enskilda bank samt verkställande direktör i Hjälmare 

kanal AB. Vid den tiden, före järnvägarna, var Hjälmare kanal en mycket viktig transportled i 

Bergslagen. 

Pappa fick en grundlig utbildning i Örebro, först i Karolinska läroverket sedan i Örebro 

tekniska skola. Redan under skoltiden var han mycket intresserad av naturvetenskapliga 

ämnen och hade en stor samling naturalier och uppstoppade djur. Vid 19 års ålder reste han 

till Mϋnchen där han studerade kemi vid den tekniska högskolan. Under sommarmånaderna 

reste han till Frankrike, Schweiz, Italien och Österrike och fick sålunda goda språkkunskaper 

och en allmän kännedom om den europeiska kulturen vilket gav honom hans internationella 

inriktning som nog påverkade både min bror Evert och mig. Han betonade alltid att man i 

unga år skulle söka använda några år till utlandsvistelse för att få vidgade vyer.  

Hans intresse för att samla gamla saker som möbler, vapen och kuriosa hade väckts tidigt 

och för de små medel han fick över på sina studieanslag köpte han tavlor, vapen, möbler etc. 

och ordnade med hemtransport. Han hade även kommit i kontakt med en skandinavisk 

konstnärskoloni och därvid fått en hel del tavlor av sedermera kända konstnärer. De tavlorna 

skulle bilda grunden i hans senare mycket värdefulla konst- och antikvitetssamling.  

Efter tjänster i Skara och Västerås blev han länskemist i Härnösand år 1883, 30 år gammal, 

och var bosatt där tills han dog 1926. Han var verksam som chef för statens kemiska station 

och länets frökontrollanstalt, alltså kemist och jordbruksexpert. Han invaldes och satt i 

stadsfullmäktige från 1889 till 1924, i 35 år, inträdde som den yngste och slutade som 

ålderspresident. Han kom att ägna sig mycket åt länets lantbruk och industri och åt stadens 

utveckling. Under hans tid fick Härnösand, som den första staden i Sverige, elektrisk 

gatubelysning. Han reste och besökte regelbundet länets olika delar för provtagning av 

vatten och jord och kom sålunda i nära kontakt med lantbefolkningen, vilket gav honom en 

mycket folklig inställning som även kom att påverka mig.  
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Vid sina resor samlade han upp gamla saker som möbler, vapen och redskap. Till en början 

köpte han till sitt eget hem men fick så småningom så mycket att det räckte till 

grundstommen till stadens museum. Han gick alltid upp på bondgårdsvindarna och såg om 

det fanns något gammalt trasigt skåp eller några gamla verktyg. De stora, praktfulla, skåpen 

som Evert och jag nu har räddade han sålunda. När bönderna på 1700-och 1800-talen åkte 

ned till Stockholm, med hästforor lastade med tjärtunnor och vilt som de sålde där, tog de 

med sig något utrangerat skåp från herrgårdarna i södra Sverige. Skåpen fick sedan 

tjänstgöra några generationer tills de tjänat ut och hamnade på bondgårdsvinden. 

Pappa hade en finsnickare i stan som pietetsfullt kunde restaurera skåpen och sålunda 

räddades de åt eftervärlden. På så vis byggde han upp ett mycket vackert hem. Under 

ungkarlstiden hade han seldon, stenyxor, vapen och möbler hemma men när han gifte sig 

fick seldonen, stenyxorna och en del annat gå till det nya länsmuseet som han varit 

initiativtagare till. I sin ungkarlsboning, där kemiska stationen var i ena våningen och man 

bodde i den andra hade han bl.a. en fransk kyrassiärrustning med kask hängande på väggen.  

Den hade han kommit över efter fransk-tyska kriget 1870-71. Under kasken hade han 

monterat en dödskalle med små fjädrar i käkarna och ett snöre runt väggen till stolen där 

han satt. När han efter någon fest hade haft besök av några vänner på nattvickning och han 

ansåg det tid för sängdags drog han i snöret så att dödskallen började hacka tänder och då 

lommade gästerna förskräckta hem. 

När han gifte sig 1897 begärde familjerådet i min mors släkt, hans blivande svågrar, att han 

åtminstone borde ha ett rum med beboeliga möbler - och så fick fästfolket en gul och blå 

pösig plyschmöbel från NK. Pappa byggde så småningom upp ett mycket vackert hem och 

blev expert på antikviteter. Han var även bekant med Artur Hazelius, som byggde upp 

Skansen och Nordiska museet och den förnämliga samling som han samlade ihop kom vid 

hans död att räcka väl till för både Evert och mig. Hans intresse för jakt och naturvård gjorde 

att han, särskilt i yngre år, vistades mycket på jakt och hans naturintresse påverkade mig 

mycket och han kom alltid att understödja mitt intresse för friluftsliv, scouting, skidlöpning 

och orientering. 

Pappa hade tre bröder Evert och Knut i Stockholm, Axel som dog ung samt fem systrar. De 

var alltså en barnaskara på nio barn. Pappa hade viss kontakt med sina släktingar i skilda 

delar av landet men då han bodde i Norrland kom vi nog ifrån de släktingarna i senare led. 

Först vid bildandet av den Strokirkska släktföreningen på 1960- talet kom kontakterna i gång. 

Mammas släkt, Hamberg, kommer från Hammar i Ådalen . Min morfars far, Hans Hamberg 

(1782-1852) handlande och rådman, bosatte sig i Härnösand och började idka inrikes och 

utrikes handel. Hans son, min morfar Svante Johan Hamberg (1826-1912), utvecklade sin 

grosshandel, blev redare och hade segelfartyg som gick till utomeuropeiska länder.  Han var 

ordförande i Drätselkammaren, vice ordförande i Stadsfullmäktige och invald i Riksdagens 

andra kammare på 1870-talet (1873-76). Han deltog i utbyggnaden av den begynnande 
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trävaruhanteringen och bildade på 1800-talets mitt Fors AB, med stora skogsegendomar, 

sågverk och massafabriker. 

Han anlade även, och uppodlade, egendomen ”Myran” utanför stan där han med hela sin 

familj bodde på somrarna. Med bl.a. Pappas rådgivning - Pappa var ju specialist på utvinning 

av torvmossar - gjorde han en mönsteranläggning med uppodling av stora mossar och 

odlade även nya växtslag och trädgårdsprodukter. Från Morfar kommer väl mitt intresse för 

handel och träförädling och även mitt, på senare år vaknade, intresse för trädgårdsodling. 

Från morfars far och bakåt tycks släkten ha bott i Ådalen och alltså vara en gammal 

Ångermanlands släkt. Mormors släkt kom däremot från Dalarna. Förfäderna voro bruksägare 

på Klosters bruk under 1600 – 1800-talet, släkterna Blåå, Lagergren och Öhman. Som synes 

härstammar vi sålunda från gamla bruks- och jordbrukssläkter på både fädernet och 

mödernet. 

 

1897 Betty och Gustaf  
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Mina föräldrar gifte sig 1897 och bodde de första åren i Cederlundska trähuset vid infarten 

till Härnösand. I början av 1900-talet byggde länets hushållningssällskap ett pampigt stenhus 

vid Domkyrkan, ritat av familjens vän, arkitekt Albert Thurdin. I huset, som var i tre våningar 

med 3 m högt i tak, var bottenvåningen laboratorier och kontorsvåning. Övriga våningar var 

bostadsvåningar. Varje våning hade två stora ”paradvåningar” (med sex stora rum) samt två 

smärre, men rymliga, lägenheter på två rum och kök. Senare, på 1950-1970-talen, har huset 

blivit ombyggt, med hiss (fanns ej till en början) och är nu helt en förvaltningsbyggnad för 

hushållningssällskapet. Det blev alltså helt ”kontoriserat” vilket enligt 70-talets terminologi 

är ”fult”!   

 

1981 Guttens barndomshem 

I huset inreddes den ena delen av bottenvåningen till laboratoriets lokaler för kemiska 

stationen och frökontrollanstalten med kontorsrum, för den tiden mycket moderna och 

rymliga. Pappa fick för Hushållningssällskapets räkning göra en studieresa till bl.a. Tyskland 

och Schweiz, 1902, för att få de senaste rönen gällande moderna laboratorieanläggningar. 

Den översta våningen i husets tre våningar var tjänstebostad, storlek cirka 300 kvm, takhöjd 

c:a 3 meter, två sovrum, stor sal, stor salong (som om vintern ofta var avstängd och då ej 

uppvärmdes - det var ju individuella kakelugnar som skulle eldas). Vidare fanns där två rum 

”Mammas rum ” eller kabinettet samt ”Pappas rum” eller biblioteket, inklätt med bokhyllor, 

så en stor hall eller kapprum där en del av den stora vapensamlingen hängde, ett långsmalt 

serveringsrum med höga hyllor, så ”jungfrukammaren“ samt badrum med WC. 

Köket som var stort och rymligt hade en stor vedeldad köksspis där all mat lagades. Först på 

senare år inleddes gas och en gaslåga fanns för viss snabbmatlagning. I anslutning till 

vedspisen fanns en vattenbehållare, en reservoar, av koppar där vattnet uppvärmdes vid 

eldningen och vattenrör gick upp till en vattencistern på väggen. Därifrån gick rör genom 

serveringsrummet in till badrummet för varmvatten till badkaret. Man måste alltså 
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stormelda i spisen de dagar man skulle bada. Uppvärmningen av den stora våningen fick ske 

i de stora kakelugnarna och det gick åt mängder av ved. Två stora vedlårar fanns i köket och 

eldningen på kvällarna, särskilt om vintern, var en tidsödande procedur. Ved fanns i en stor 

vedbod i en låg utbyggnad och veden höggs och bars upp av en särskild gubbe, vedhuggaren, 

som ombesörjde detta för ett flertal familjer i huset. 

Den stora samling antikviteter möbler, porslin, glas, silver och vapen som Pappa under årens 

lopp samlat ihop kom nu till sin rätt i den stora våningen. Han inredde våningen så att den 

skulle passa ihop med möblerna. I salen var väggarna träbeklädda, ”boaserade“, med långa 

hyllor för kannor och prydnadsföremål och vapnen ordentligt fästa i väggen. Bl.a. hängde en 

kyrrassiärrustning med kask över en pampig soffa. Golven voro vanliga trävita grangolv - 

skurgolv - som alltsomoftast måste skuras. På golven låg, åtminstone i de finare rummen, 

stora mattor. I barnkammaren var golvet linoljefernissat för att kunna klara nötningen av 

skidpjäxor och leksaker. 

Då ömtåliga vapen och porslin hängde på väggarna hade vi pojkar i yngre år aldrig våra 

bångstyriga kamrater ute i våningen utan fick hålla oss i barnkammaren.  I denna stilenliga 

våning, som var som ett museum, trivdes jag dock väl. Men när jag blev äldre blev alltid mina 

kamrater hembjudna på kaffe. Barnkammaren, det långsmala rum där Evert och jag 

kamperade blev ganska fullt med bokskåp och leksaker. Då Evert var sex år äldre flyttade han 

ju hemifrån när jag var 13 år så sen hade jag bra utrymme. Där fanns även ett stort antikt 

skåp, där jag förvarade mina leksaker och det blev ganska skamfilat. Sedermera blev skåpet 

efter arvsskiftet restaurerat och vi har det nu som linneskåp och förvaring av glas. 
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1905 Hela familjen samlad 
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Vapenprydda väggar 

På kemiska stationen fanns ett gårdsrum som vi fick ha till snickarbod och där fick jag ibland 

hålla på och snickra, tälja och valla skidor. Senare fick vi använda detta rum till scoutlokal för 

min scoutpatrull. Familjen bodde i denna våning från början av 1900-talet till min faders död 

1926. De flesta av våra bekanta bodde i hyresvåningar. Endast några bekanta bodde i egna 

gårdar eller villor. På sommaren flyttade vi ut på sommarnöje. Man hyrde hos någon 

bondgård på landet. Sommarvillor förekom då endast i undantagsfall. 

Mina flesta minnen från tidigare barnaår gäller främst somrarna. De första åren från 1904 till 

1910, när jag var sex år, bodde vi i Lövvik i Älandsbro, c:a 7 km från Härnösand vid 

Älandsfjärden, i en stor trävilla i anslutning till sågverket vid Lövvik, som ägdes av min 

morbror Nicanor Scherman, gift med min moster Tekla. De bodde själva vid det större 

sågverket Ulfvik på andra sidan Älandsfjärden. 

Villan vid Lövvik hade en stor gård med mycket blommor som Pappa och Mamma sysslade 

med. Det var långt till badviken, och jag var en dålig badare när jag var mindre, först upp i 7-

årsåldern började jag lära mig simma. Att springa ned i brädgården eller till kolmilegården 

var däremot spännande. Doften av kolmilor väcker än i dag angenäma minnen. Jag var nog 

ganska rädd och försiktig vid dessa tidigare år, en viss rädsla för skogen satt i länge 

exempelvis vid svampplockningsexpeditioner.  
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Gutten som tvååring 

Pappa hade när jag var liten en, i bland två, jakthundar och av någon anledning blev jag vid 

2-årsåldern svårt biten i ansiktet av den större av hundarna. Det fanns då ej bilar eller 

hästskjuts till hands utan jag fick transporteras med den lilla passagerarbåten in till staden 

för att av doktor Fritz Kaijser sys ihop i ansiktet. Detta var en svår pärs och jag har än i dag 

aversion mot hundar. Pappa gjorde sig genast av med hunden. Kanske var det för att jag blev 

skrämd av händelsen som jag ej var så kavat när jag var mindre. 

Under en del av mina tidigare barnaår kom jag väl att besöka min morfars sommarställe 

Myran, men där var alltid så många andra så jag kom aldrig i närmare kontakt med 

lantgårdslivet där. På Myran byggde morfar på 1860-talet en stor herrgårdsbyggnad och 

anlade en vacker park med bl.a. lärkträd som finns kvar än i dag. Där brukade Mammas stora 

släkt samlas och det var särskilt festligt att träffa alla mina kusiner.  
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1905 Familjerna Dahlman t.v. med Sven och Strokirk t.h. med Evert och Gutten på Myran 

Som arbetskraft på somrarna anställdes ofta finska Österbottningar som åkte över från Vasa 

och bodde några månader i stora sommarbaracker, arbetade på trädgårdsodlingarna och 

reste på hösten åter med en sparad slant. Ett egendomligt sammanträffande hände mig 

senare i livet, i U S A . 1930 då jag just fått plats på en plywoodfabrik i Olympia, i Washington 

state på västkusten, råkade jag nämna för en av de ledande gubbarna vid fabriken (som 

kooperativt ägdes av alla jobbarna, de flesta finlandssvenskar från Österbotten) att jag var 

från Härnösand. Han talade då om att han som ung brukat åka över till Härnösand och 

arbeta hos en godsägare Hamberg på Myran och jag kunde då tala om att det ju var min 

morfar. 

När min morfar dog 1912 såldes Myran till en byggmästare Öberg och han sålde sedermera, 

på 1950-talet, marken till Härnösands stad. Men herrgården hade familjen Öberg kvar och vi 

besökte dem ibland på 60- och 70-talet. Till Myran, som låg några km utanför staden, gick vi 

yngre medan de äldre åkte hästtrilla. Min morfar åkte dagligen in till sitt kontor som hans 

skötte upp till 85 års ålder. 

Somrarna bodde vi på Lövvik då. Senare flyttade vi till Älandsbro by där vi hyrde hos en 

bondfamilj, Viborg. I likhet med bruket i andra bondfamiljer, flyttade de på sommaren ut 

från huvudbyggnaden till sin ”sommarbostad”, en mindre bryggstuga på sidan av gården, 

och kände sig väl på så sätt komma närmare naturen . Utanför bryggstugan hade de alltid en 

trädgårdstäppa och en stor odling av humle för att kunna brygga sitt eget öl eller svagdricka. 

De kunde alltså då hyra ut huvudbyggnaden till en stadsfamilj och en hel del av våra 
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närmaste familjebekanta hyrde i närheten i Älandsbro. På så sätt fick vi ett stort umgänge för 

de äldre och en stor skara barn och lekkamrater, vilket särskilt förgyllde somrarna. 

Vi flyttade ut i början av juni och in till stan i slutet av augusti. Vid utflyttningen fick vi hålla 

oss med egna sommarmöbler och de kördes i två stora hästlass med flyttsaker som möbler, 

sängkläder och husgeråd. Det var alltid väldigt spännande att få åka med hästlasset ut. 

Pappa arbetade på kontoret och laboratoriet hela somrarna igenom. Det fanns då ej 

semester varken för högre eller lägre tjänstemän. Under tidigare år när vi bodde i Lövvik 

cyklade han den mycket branta och backiga vägen till och från stan. Men när vi bodde i 

Älandsbro by, där det fanns järnvägsstation, tog han tåget in på morgonen och åkte hem litet 

tidigare på eftermiddagen så att han kunde få sig ett eftermiddagsbad. Det gick en liten å 

genom Älandsbyn och en uppdämd damm nedanför bondgården fick tjäna som utmärkt 

swimmingpool. Den var tillräckligt stor för oss pojkar att spela vattenpolo i. 

Bondgårdsbyggnaden som vi hyrde var mycket rymlig, med två våningar. I botten fanns ett 

stort kök, två stora rum, matsal och salong. Övervåningen hade två sovrum . Ett rum behöll 

ägarfamiljen där de staplat in sina möbler som ej hyrdes ut. I Älandsbro bodde även familjen 

Dahlman med mina fyra kusiner Sven, Gunnar, Folke och Carl. De bodde på Tomtebo, en villa 

nere vid sjön, och där fick vi bygga flottar av timmerstockar men annars var det inget vidare 

sjöliv. Det blev mest skogsvandringar och lek. 

På Ulfvik, där min morbror hade ett större sågverk, var det ibland stora familjefester. Den 

stora ”disponentsbostaden” var en rejäl villa men ej så stor som de större herrgårdarna vid 

sågverken. Där fanns dock en kägelbana, vilken för oss barn var ett stort nöje att få spela på. 

Den hade väl använts i min morbrors ungdom men på vår tid användes den nog endast av 

oss barn. Morbror Nicanor ordnade i bland en sommarutflykt med någon av sina stora 

bogserbåtar utefter kusten upp till Nordingrå eller in i Norafjärden. Många släktingar, vuxna 

och barn voro med, man hade mängder av matsäck och gjorde ett strandhugg där det blev 

tillfälle till bad och det var alltid en festmåltid, både för äldre och yngre. På somrarna fick jag 

även i bland göra resor med Pappa när han inspekterade jordbruk, bl.a. till Nordingrå med 

hästtrilla.  

I Älandsbro hade vi nära kontakt med jordbruket. Särskilt vid ”slåttern”, höskörden, då höet 

slogs och hässjades och råg och korn kördes hem. Vi fick vara med och räfsa och lassa upp 

höet på hässjorna och åka med vid hemkörningen. Jag fick även vara med och rida iväg med 

hästarna efter dagens slut ut på bete ”i hägna”. Det var egentligen den enda kontakt med 

ridsport jag fått, förutom att min morbror Nicanor på Ulfvik hade ett litet gotlandsruss, 

”Dag”, på vilket vi försökte lära oss rida. Ridsport förekom knappast alls i våra trakter. Det 

fanns gott om bär i skogen och stora kvantiteter blåbär och hallon plockades och syltades. 

Även smultron och åkerbär, en ångermanländsk specialitet, fanns det gott om. På hösten var 

det svampplockning och rikligt med kantareller och Karl Johansvamp. En speciell delikatess 

på sensommaren var varma släpärter med smör. 
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Min skolgång började med lekskola vid sexårsåldern och 1911 på hösten började jag, som 

sjuåring, i första förberedande i flickskolans treåriga småskola för både pojkar och flickor. 

Flera av de kamrater jag då fick har följt mig som vänner för livet Sigfrid Lönegren, Sven 

Dahlman och Arne Ringblom. Andra kamrater var Isse Ramström och Fritz Nordin. Där gick 

jag tre årsklasser. Av minnen från denna tid kommer jag särskilt ihåg bondetåget vintern 

1914, som försiggick i Stockholm. Min fader, som hade anknytningar till lantmannakretsar i 

länet, reste ned och deltog. Han bodde då hos farbror Viktor. Vid stadens läroverk, där min 

broder då gick i gymnasiet, anordnades ett fackeltåg upp till Vårdkasberget, tre km utanför 

staden 180 m över havet, där en stor brasa eldades och kristendomsläraren Arbman höll ett 

fosterländskt tal. Jag som lillebror fick följa med min äldre broder. 

Min morbror Hans Hamberg hade ett större hus med stor tomt vid Södra Sundet, södra 

infarten till stan, och där, vid stranden, tändes alltid den sista april en stor majbrasa . När jag 

var mindre var det Evert och den jämnåriga kusinen Gösta, med kamrater, som under 

månader innan samlade ihop julgranar och tjärtunnor från alla gårdar i stan.  De fick låna 

häst och släde från Myran och transporterade ihop en väldig hög bränsle till brasan. På 

senare år fortsatte jag och den andra kusinen Oskar-Ivar, några år yngre än mig, med dessa 

brasor. Det var mycket festligt när brasan tändes. Varm mjölk och bullar serverades, 

fyrverkeri avfyrades och det sjöngs och skrålades. Dock gick det hyfsat till. Däremot vid 

motsvarande brasa vid läroverket var det nog rätt stökigt då gymnasister och andra hade 

smakat punsch och voro i gasen. 

Vi hade en stor rymlig gård till vår bostad. Där hade vi en bra lekplats. Övriga granntomter 

hade sina stora gårdar gränsande till vår gård men med höga plank mellan, som vi dock alltid 

forcerade. På dessa gårdar fanns alltid spännande skjul, förvaringsrum för träullslådor för en 

porslinsfirma, eller vedbodar. En händelse från tidigare barnaår minns jag. Då vi drog 

samman en del träullsfyllda lådor och skulle leka indianer och göra upp eld. Det blev en 

förfärlig brasa, brandkåren måste rycka ut och lyckades släcka elden. Vi fick ordentliga 

bannor av våra föräldrar men dagen därpå var jag mäkta stolt då det stod i dagens tidning 

om incidenten, en brasa som tänts av några småpojkar. Jag hade ju “stått i tidningen” och 

mina kamrater var avundssjuka. 

Stadens gamla förnäma gymnasium i sten, nu säte för stadsfullmäktige, drätselkammare mm 

och polisen, hade även sina gårdsområden gränsande in mot våra domäner. Där fanns ett 

uthus som användes som arrestlokal för ”fullbusar“ och det var mycket spännande att 

besöka dessa lokaler när vi klättrade upp på dess tak. På vintrarna byggde vi stora 

snöfästningar på gården. De hade både tak och inredningar av brädor och mattstumpar. 

Men vi måste försvara dem mot inkräktare. Det förelåg nämligen en ett latent krigstillstånd 

mellan pojkgrupperna i olika stadsdelar. Östanbäcksligan, Norrstadsligan och Gådeåligan var 

egentligen ganska oskyldiga grupperingar, ej att likna med det moderna begreppet ligor. 

Därför kom ibland Östanbäcksligan, de som bodde på andra sidan Kyrkan, för att riva ner vår 
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snöfästning och då måste vi försvara oss. Det blev bataljer, mest snöbollskrig, egentligen ej 

några blodigare saker. 

När vi senare växte upp så kom dessa grupper att utgöra stommen i respektive 

scoutpatruller och då blev vi ju mycket goda vänner med våra tidigare antagonister. En 

rivning av en snöfästning kunde även ha andra orsaker. En kuriös sådan hände min kusin 

Sven Dahlman. Han bodde i en gård några kvarter från oss och hade Sigfrid Lönegren, som 

bodde på biskopsbostället, som granne. Sven hade med hjälp av sina yngre bröder byggt en 

pampig snöfästning och skulle pryda denna med flaggor. Han tog vad han fick tag på från 

julgranarna och då kom fästningen att prydas med en rysk flagga. På den tiden fanns det i 

Sverige en gammal aversion mot Ryssland och denna flagga på en snöfästning förgrymmade 

svårligen Sigfrid och mig så vi företog en rivningsräd mot Svens fästning. 

Under de långa vintrarna blev det kälkbacksåkning när man var yngre men skidlöpningen 

började även tidigt och tog alltmer överhand. När vi var mycket små räckte det med 

kälkåkning i den lilla backen på gården. När vi blev större fick vi delta i de stora 

kälkåkningspartierna i flickskolebacken en lång bred backe som egentligen räckte hela gatan 

ned till kajen. Det fanns då ej några bilar och ingen sandning förekom så gatan blev blank 

och fin. I denna backe åkte man med särskilt fint utstyrda järnkälkar stoppade med 

madrasserade sitsar och långsmala så att sex till tio ungdomar kunde sitta i rad. 

Längre tillbaka förekom att gymnasistungdomar, ja i min mors ungdom även vuxna yngre, 

roade sig med kälkbacksåkning. Det blev en väldig fart på dessa kälkar. Och det var ett roligt 

kvällsnöje. Senare när bilismen kom gick detta ju ej längre. När första vintern kom i 

november och småsjöar och vikar frös var det skridskoåkning som förekom. Jag minns att vi 

gick upp till Myran där det fanns en liten tjärn där vi kunde åka. Sedan fanns en liten tjärn vid 

järnvägsstationen, Kronholmstjärn, som frös tidigt. När vi fått blankis på Södra Sundet var 

det alltid spännande att åka där. Min broder konstruerade en isjakt och seglade. Men då 

snön alltid kom tidigt, fick man begränsa skridskoåkningen till en uppskottad skridskobana 

och det var alltid väldigt jobbigt att hålla dessa banor rena.  

Senare när man blev äldre var det nog endast för att spela bandy som nån åkte skridsko. 

Därför blev det skidlöpning som tidigt tog överhand för mitt intresse. Vi hade alltid mycket 

snö. Jag minns ej att vi någonsin hade några snöfattiga vintrar. Hela vintern igenom var det 

gott om snö och fram på vårvintrarna var det alltid härlig skare så man kunde åka var som 

helst.  På vägarna in till stan och på stans gator kunde man alltid åka och på de kuperade 

gårdarna gjorde man hoppbackar.  Min första skidtur gjorde jag i treårsåldern, med min 

mamma som lärarinna, och vi åkte förbi kyrkogården på slätterna mot Stenhammar.  

Min mamma var tidigt intresserad av skidlöpning men även skridsko och tennis. Pappa åkte i 

sin ungdom skridskor men kom aldrig att lära sig skidlöpning. Mammas intresse för sport fick 

jag bekräftat när jag på 1970-talet läste Ambassadör Gunnar Hägglövs memoarer där hans 

moder, dotter till Landshövding Ryding, i sin dagbok från 1891 berättar om en maskeradbal 
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anordnad av landshövdingen. Han skriver: ”deltog Gustaf Strokirk, utklädd till marockansk 

suav och Betty Hamberg utklädd till sportkvinna”. Det var ju då mycket ovanligt att en ung 

dam så markant demonstrerade sitt sportintresse och det är väl därifrån jag fått mitt 

intresse för skidlöpning. 

 

1909 el. 10 I hoppbacken. Till vänster står Evert Strokirk och kusin Gösta Hamberg. Gutten 

står näst längst till höger. 

Skidtävlingar för våra kamrater anordnades. I Domkyrkoparksbacken byggdes en hoppbacke 

och där hade vi hopptävlingar, först Evert och hans jämnåriga, sedan jag och mina kamrater. 

Även kortare längdlopp anordnades. Pappa var med som arrangör och prisutdelare. Detta 

gav mig ett livslångt intresse för friluftsliv. Och vi hade alltid skidorna på oss när vi besökte 

varandra på kvällarna. En olycka inträffade dock när jag var i 10-årsåldern. Jag åkte en kväll i 

en backe nära folkskolegården, körde fast i en slagghög, gick på huvudet och bröt 

underarmen. Jag fick åka iväg till Lasarettet, röntgades och fick armen spjälad men det läkte 

snart ihop . 

Min bror, som var aktiv scout och var med från starten av scoutrörelsen i Härnösand 1909, 

deltog i byggandet av en scoutstuga i Fällöviken, söder om staden cirka 8 km. Jag fick då vara 

med och det var min första erfarenhet av byggenskap. Virke och material fick de från 

sågverken utefter älven och huset var mycket gediget byggt. Det fanns kvar ännu på 1970-

talet när jag besökte Fällöviken som då blivit ett sommarstugeområde. När stugan byggdes 
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var det rena landet där, endast en smal gångstig gick dit. Man fick ta sig ut med båt om man 

skulle ha större material med. Scoutrörelsen avstannade senare under kriget men 

återupptogs 1918. Scoutstugan användes sedan av mina scouter 1918- 1924 och 1919 var 

jag med och byggde om den öppna spisen.  

I anslutning till Everts scoutverksamhet så bildade jag en egen scoutgrupp med mina 

jämnåriga för skid- och skogsutflykter. Jag var ju för ung då att vara med i deras kår, bara 9 

år. På så sätt fick jag övning i ledarskap och initiativ. Upptända av pappas jaktintresse fick vi 

för oss att det fanns varg i skogarna och snickrade åt oss klubbor av vedträn och gav oss i väg 

ut efter något spår, kanske ett rävspår, men fann ingen varg . Evert var en mycket aktiv scout 

1909 - 1914 och 1912 var han med på olympiska spelen i Stockholm där scouterna hjälpte till 

som hantlangare. Detta hans intresse gjorde starkt intryck på mig. Jag erinrar mig att jag just 

den sommaren lärde mig att simma och blev väl också inspirerad till min senare aktiva 

scoutverksamhet. 

Mina främsta lekkamrater under tidigare barnaåren var Sven Dahlman, Oskar Ivar Hamberg, 

Sigfrid Lönegren och Arne Ringblom. Barnbjudningar förekom i vissa familjer. Hos oss blev 

det främst på landet vi kunde ha en större samling barn. Tyvärr kunde vi ej ha någon samling 

ungdomar i vår stadsvåning då vi ju hade så mycket ömtåliga saker på väggarna, porslin, 

vapen etc. så att mina föräldrar aldrig vågade släppa in en stojande skara i våningen. Jag fick 

i stället ha mina kamrater i mindre grupper i min barnkammare. På sommaren var det 

särskilt på min födelsedag den 12:e juli som alla samlades.  

Varje jul voro familjerna inom släkten samlade, alternerande hos varandra, Hans Hamberg, 

Harald Hamberg, Schermans, Dahlmans, alltid samma dag hos var och en. Det var alltid en 

stor julmiddag och det var rätt många med alla barnen. Det var alltid samma ritual, man åt 

och drack, dock ej egentligen starka saker . Man skålade i mumma med ”Per Mattson va vill 

du ”. Det var alltid en mycket god, kraftig mumma och goda viner. Sen eventuellt för 

herrarna punsch och likör. Före julen var det alltid storbak och korvlagning. Det var även sed 

att mamma före julen gjorde i ordning julkorgar som vi fick gå ut till vissa fattiga familjer 

med. Den 28:e december, ”Menlösa barns dag”, hade den gamla sällskapsorden S:t 

Petriorden stor barn- och familjefest på Logen. Det var först barnen med mammor som 

gjorde jullekar och fick utdelning av gotter. Barnen fick så gå hem. Ofta hämtades de av sina 

barnjungfrur. Föräldrarna stannade kvar och det avåts en fin supé, varefter följdes dans för 

de äldre. Denna tradition fortsatte sedan jag var uppvuxen, då samlades de yngre på 

28edags balen.  

 

1914-1915 

Detta år på hösten började det första världskriget . Vi voro ute på landet i Älandsbro och 

man hade väl följt med händelserna, mordet i Sarajevo och hotelserna mellan länderna. Men 

det fanns ju då ej radio, tidningarna kom en gång om dagen och telefon fanns ej i stugorna. 
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När så krigsutbrottet kom med krigsförklaringarna så ringdes det i kyrkklockorna, 

ångvisslorna på sågverk lät och båtar tutade och det blev signalen till allmän mobilisering. 

Det var främst landstormsmännen, åldrarna över 40 år som berördes . Det var ju början av 

augusti så vi bodde kvar på landet och fick då främst beröring med landstormsmännen som 

förlades till järnvägsstationen för att bevaka en järnvägsbro över Älandsån. De voro endast 

utrustade med en hatt, uniformsskärp och gevär. Det hela var rätt gemytligt. 

Sommargästerna bjöd på kaffe, cigarrer och punsch och vi pojkar fick springa ned med 

korgarna och voro mäkta stolta. 

I allmänhet var man rädd för att Sverige skulle komma med och man väntade att invasion 

från Finland (som då tillhörde Ryssland) skulle ske in i Älandsfjärden. Pappa, som var 

förutseende, organiserade en evakueringsplan där vi med häst och vagnar skulle kunna 

transporteras upp till Vägsjön, några mil innanför Älandsbro, och vi åkte även upp och besåg 

den bondgård där vi eventuellt skulle bo. Jag minns att det var mycket torftigt, massor med 

flugor och smuts. För att kunna försvara familjen mot eventuella plundrare införskaffade 

Pappa en riktig browningpistol och hade skjutövningar med mig och Evert. Det var ju mycket 

spännande. 

Evert som denna sommar praktiserade på en mekanisk verkstad i staden - han skulle på 

hösten börja på tekniska läroverket - fick nu under mobiliseringen rycka in som matkokare åt 

landsstormsgubbarna och han lyckade visst rätt bra. Krigsutbrottet påverkade oss ganska 

påtagligt. Den stigande livsmedelsbristen och avstängningen från utlandet resulterade så 

småningom i ransonering. Dock gick det ganska sakta och därför kom en hel del varor att ta 

slut och så småningom fick man ta till ersättningsmedel - surrogat. Hela denna, under åren 

1914-1919, pågående försämring påverkade allvarligt mathållningen och 

levnadsförhållanden. Det åtföljdes även av en kraftig prisstegring. Den försämrade 

mathållningen under dessa år påverkade nog även hälsotillståndet och gjorde att när 

spanska sjukan kom 1918 var motståndskraften mycket nedsatt.  

För trävaruhanteringen betydde det dock ett uppsving. Dels fick vi sälja till Tyskland som 

behövde mycket trä och dels, i den mån fartygen kunde komma genom spärren i Nordsjön, 

behövde ju England och Frankrike mycket trä. Ådalen med sina många sågverk och sin 

begynnande pappersmasseindustri hade fullt upp att göra. Fler småsågar sågade lokalt 

timmer från närliggande skogar. Vid Älandsån fanns en vattensåg. Den låg cirka 4 km upp, i 

Ramsås, och var en klingsåg som fick sin kraft från ett vattenhjul. Där sågade bönderna upp 

bräder som sedan forslades med häst och vagn ner till en brygga vid Älandsfjärden.  

Det var rätt mycket virke som kördes förbi vårt hus. Lastångarna låg på redden och det var liv 

och rörelse. Inne i staden var det också mycket sjöfart och för oss kom därför krigsåren 

endast att kännas genom matbrist och prisstegringar. Den verkliga krigsstämningen avtog 

helt. Det fanns ju ej någon radio eller TV så själva kriget var på något sätt till en början 

overkligt. Militärbevakningen tynade väl av. Då min pappa med stort intresse följe 
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världshändelserna kom jag dock att själv följa med och var nog ganska väl insatt i 

krigshändelsernas gång. 

Jag fick ibland göra resor till Stockholm och då alltid med passagerarbåten ”Karl den XV e” 

som ägdes och fördes av en släkting till oss, kapten Fritz Hedborg, gift med en kusin till 

mamma. Resan som tog två dagar var alltid ett stort äventyr. Jag togs väl om hand av 

kaptenen och infarten genom Stockholms skärgård gjorde stort intryck på mig. I Stockholm 

fick jag då alltid bo hos Dahlmans. Om man skulle fara till Stockholm med tåg måste man 

resa över Långsele och även det tog två dagar. 

1914 på hösten började jag i Läroverket 1:a klassen, en femårig realskola som sedan följdes 

av fyraårigt gymnasium . Redan från första året läste vi tyska, från fjärde året engelska. 

Klasserna voro rätt stora 25 - 30 st. Något särskilt intresse för skolan hade jag väl ej och 

lärarna voro ej heller särskilt inspirerande men ej särskilt svåra heller. En del original funnos 

ju - men i småklasserna hade man adjunkter och de voro ju oftast yngre. Först i gymnasiet 

fick man lektorer och där var väl originalen mer framträdande.  Arbetet i skolan var rätt 

enahanda. Till en början var det ena året det andra sig likt. Det var främst sommarloven man 

kommer ihåg. De markerar de olika åren och jag tar därför beskrivningen år för år. 

1916 

Denna vinter var väldigt kraftig med mycket snö och stark isbildning. Isen kom så hastigt ett 

en hel del trälastade ångare på väg utomlands blev infrysta i hamnen och för att få ut dem 

måste man spränga med dynamit, vilket då var en sensation när vatten och iskaskaderna 

sprutade. Min morbror och moster, Schermans, flyttade tidigt upp till Ulfvik och vi voro ute 

där över påsken och jag minns att skidbackstävlingar anordnades för alla barn på ”verket”. 

På sommaren 1916 måste Pappa och Mamma resa till Södertälje för att få varma bad för 

Pappas reumatism. Under den tid de voro där fick jag, Sven och Gunnar Dahlman bo på 

Ulfvik och som uppsikt över oss pojkar hade vi en två år äldre pojke, Erik Frånlund, son till 

faktorn på Ulfvik. Han var även ”kontorspojke“ på Ulfviks kontor. Vi hade mycket skoj, fick 

göra utflykter med tältning i skogen och även ”jobba i brädgården”, stapla splitved och stav 

för vilket vi var mycket stolta. Det var min första kontakt med trävaruhanteringen. 
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1916 Gutten (som numera kallades Pecka av sina kusiner och kamrater) framför någon villa 

kanske sommarvillan i Älandsbro 

Senare på sommaren fick jag resa ned till Södertälje för att hälsa på Pappa och Mamma och 

reste även ner och hälsade på min faster Lina von Axelsson som arrenderade kronogodset 

Ådö i Sörmland. Hon var änka efter en major von Axelsson och skötte hela godset trots att 

hon var lam i benen och gick på käppar. Hon var en barsk men snäll dam av typ Majorskan på 

Ekeby (Selma Lagerlöf). Jag erinrar mig från denna sommar att jag fick medfölja föräldrarna 

på Operakällaren, där samtidigt trävarumannen och kommendörkaptenen Per Hjalmar 

Hedberg från Björkå gifte sig, vid vilket tillfälle troligen även hans kurskamrat Jakob 

Wallenberg (som sedan under långliga tider var chef för Enskilda banken)var med. 

Under detta år började varubristen märkas. Sålunda tog många varor slut. Exempelvis åkte 

mamma upp till byn Ramsås och kunde där ännu förse sig med sytråd som redan tagit slut i 

staden. 
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1917 

Jag gick nu i tredje klassen och var 12 år och jag började växa till mig. Denna vinter började 

jag åka skidor rätt flitigt och gjorde även längre utflykter med karta. Min första verkliga 

skidorientering gjorde jag uppe på ett otillgängligt bergmassiv vid Smitingsviken och hade en 

strapatsrik färd innan jag och en kamrat, Ingemar Wik, hittade rätt till en liten insjö. 

Denna vår började matbristen märkas och man hörde talas om oroligheter uppe i Ådalen. 

Det var samma vår som revolutionen började i Ryssland och det talades nog allmänt om 

politiska oroligheter. När potatisen tog slut i handelsbodarna startade arbetarna 

demonstrationståg ut till bönderna för att se efter om de hade lagrat potatis och det hade 

de för de måste ju ha sättpotatis till den nya sådden. Men arbetarna ville beslagta deras 

potatis och läget var rätt spänt i Ådalen. Det skulle bli ett stort demonstrationståg i 

Härnösand 1:a maj och detta leddes av Ådalens ”Lenin”, agitatorn Axel Ståhl, som tidigare 

suttit i fängelse då han slagit ut ögat på en länsman. Meningen var att man skulle tåga till 

stadens fängelse och fritaga långtidsfången Anton Nilsson den s.k. Amalteamannen.  

Nilsson hade 1911 deltagit i ett attentat där han kastat en bomb mot en förläggningsbåt i 

Landskronas hamn. I båten bodde strejkbrytande arbetare när det var en lantarbetarstrejk i 

Skåne och två personer ombord dödades av bomben. Nilsson hade först dömts till döden 

men sedan benådats och dömts till fängelse. Han ansågs som någon sorts revolutionshjälte. 

Det var mycket spänt i staden . Militär var förlagd runt om fängelset och vi smågrabbar 

sprungo med vid sidan av demonstrationståget som leddes av Ståhl med en stor fladdrande 

röd halsduk och stor slokhatt. Nå väl, en senare bekant till mig, Hadar Hessel som då var 

journalist på Vesternorrlands Allehanda men nu är på Dagens Nyheter, hade talat Ståhl till 

rätta så det blev ingen stormning. Men det hade kunnat braka loss till en otrolig kalabalik 

och då hade ju vi småpojkar kommit med i eldgivningen.  

Som eftermäle till denna historia kan noteras om Amalteamannen Nilsson att han först blev 

frigiven, for till Ryssland och blev flygare i Ryska armen. Sen, vid Stalins utrensningar, 

lyckades han komma hem till Sverige och blev vanlig borgare. På äldre dar skrev han böcker, 

uppträdde i radio och blev så småningom en vanlig äldre antikommunist. (Pappa berättade 

1990 att han på 80-talet vid flera tillfällen träffat Anton Nilsson på sin närmaste 

Konsumbutik i Årsta och då kommit i samspråk med honom. Anton Nilsson var då i 90-

årsåldern och pappa, som var 17 år yngre, fick nu tillfälle att berätta att han, som småpojke, 

var med om den tänkta fritagningen i Härnösand 1917. T:s anm.) 

Ståhl, Ådalens Lenin, emigrerade till kapitalistlandet Amerika, började jobba i en 

snickerifabrik, gifte sig med ”Chefens dotter“ och blev så småningom själv fabriksägare och 

kapitalist - en utveckling som jag vid min vistelse i USA 1928 - 31 såg flera exempel på. 

Tidigare finska rödgardister från 1918 års inbördeskrig i Finland och radikala 

fackföreningshjältar från Ådalen och Sundsvall blev senare entusiastiska fria företagare och 

markerat antiröda i U S A. Hadar Hessel som jag senare vid skilda tillfällen träffade var från 
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början av 192O-talet och ännu fram till 1980, kåsör i Dagen Nyheter (Gustavsson med 

mustascherna). Det var en riktig krigisk stämning när vi såg soldaterna med kulsprutor på 

fängelsets tak och polisen som marscherade på sidan av demonstrationståget. Det hade gått 

extra tåg ned från hela Ådalen och man väntade revolution. 

På våren 1917 hade Pappa fått det svårare med sin reumatism och astma så att han skulle 

resa till Rättvik i Dalarna. På hotellet där han skulle bo meddelades att man ”klädde om till 

smoking” till middag vilket förnärmade Pappa. Han blev dock tvungen att beställa sig en 

smoking. Detta var ett helt nytt modernt plagg i hans garderob och han kom aldrig att 

använda denna smoking under senare år. Män i hans ålder hade ”bonjour”. När jag skulle ta 

studenten 1924 fick jag överta smokingen och sydde om den till min figur. Jag har sedan haft 

den smokingen hela livet, den fick väl några gånger sys om och läggas ut, men har dock visat 

sig slitstark. 

Sommaren 1917 skulle jag behandlas med tandreglering. En sned tandställning skulle 

regleras med en ståltråd virad om varje tand, som gradvis drogs åt och jag skulle gå under 

daglig behandling hos en tandläkare Skogsborg i Stockholm. Jag fick då bo hos en familj Blom 

(fru Frida Blom var kusin till min Mamma). De hade en stor villa med många rum och det var 

rätt lantligt på Djursholm. Vi badade i Stora Värtan och seglade i en roddbåt. Jag åkte 

dagligen in för behandlingen och började sålunda lära känna Stockholm. Jag gjorde även en 

resa ned till min faster Lina på Ådö. Den öroninflammation jag senare på hösten fick, lär 

enligt en del åsikter kunna ha ett samband med den radikala tandbehandlingen jag fått. 

När jag på sensommaren kom åter till Älandsbro fick jag en svår öroninflammation och lades 

in på Härnösands lasarett med hög feber. Doktor Kaijser konstaterade att det var 

hjärnhinneinflammation men att han själv ej kunde operera. Han sade dock att det fanns en 

professor Gunnar Holmgren i Stockholm som börjat med en ny operationsteknik och han 

telegraferade till honom, som var på semester i skärgården, och vi fick löfte att komma ned. 

Resen via Långsele var rätt svår. Det tog två dagar och min mamma följde med ned. Två 

svåra s.k. radikaloperationer följde under september och sedan fick jag ligga helt stilla två 

månader. Det var nog näringsbristen, bad i sumpigt vatten och kanske tandregleringen som 

bidragit till den svåra infektionen. 

Hela hösten låg jag på Sabbatsbergs sjukhus och min mamma låg på en soffa bredvid mig i 

sjukrummet. Hon var synnerligen uppoffrande och det tog mycket på henne. Läget var 

väldigt kritiskt och det ansågs vara ett under att jag klarade mig. Sedan fick jag under resten 

av vintern bo hos Schermans, som bodde i en stor våning på Kommendörsgatan, varifrån jag 

varje dag gick på sjukbehandling till Sabbatsberg. Julen firades hos Dahlmans som bodde i 

hörnet av Valhallavägen och Odengatan. 

1918 

Livsmedelssituationen blev nu värre, särskilt i Stockholm. När vi skulle lämna något till tack 

till familjen Blom i Djursholm kom en harstek väl till pass. Pappa reste ned till Stockholm och 
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hade också med sig ett paket smör, som då tagit slut i storstaden. När han åkte med det på 

spårvagnen, där det var rätt varmt, började smöret att smälta och droppa, till stor förargelse 

för Pappa. 

Denna vinter var jag helt borta från skolundervisningen på grund av min konvalescens och 

läkarbehandling och fick därför börja om i klass 4 på hösten. Jag kom sålunda att igen bli 

klasskamrat med Sigfrid Lönegren, Arne Ringblom och Fritz Nordin, som alla tre fått ”gå om” 

en klass. Det var på den tiden rätt vanligt att vissa pojkar fick så många underbetyg att de 

måste gå om, utan att de därför voro särskilt dåliga. Antingen hade de ej ”läshuvuden“ eller 

så hade ej mognat men ofta klarade de sig senare bra både i skolan och ute i livet. 

Jag fick väl denna vinter mest ägna mig åt innenöjen som frimärkssamling, tennsoldater och 

leksaksbio med filmstumpar som man köpte hos filmbolag. Under dessa år var ju 

tennsoldater ett stort intresse. Man göt även tennsoldater i gipsformar och i Härnösand fick 

jag ju möjligheter att experimentera med det på pappas kemiska station. Vi samlade bly och 

tennkapsyler från vinflaskor i källaren och fick sålunda råmaterial. Gipsformarna gjorde vi 

själva. Detta var väl ursprunget till mitt senare experimenterande med skidvallor, 

cocktailblandningar och limtillverkning. 

Jag tillbringade mycket av min tid hos Dahlmans och kom sålunda denna familj mycket nära 

och Sven kom att bli en av mina bästa vänner. Han var då med i Stockholms Scoutkår och jag 

blev mycket intresserad av denna rörelse som jag senare under flera år intensivt ägnade mig 

åt. Även min morbror Nicanor Scherman hade en våning och kontor i Stockholm under 

vintermånaderna. Under sommaren flyttade han upp med kontoret till Ulfvik. Jag minns att 

1:a maj detta år var det ett stort demonstrationståg till Stockholm. Det gick förbi Schermans 

balkong och där förekom banderoller med texten ”LEVE REVOLUTIONEN” i stora bokstäver 

och ”i Ryssland” med små bokstäver. 

Vi följde ju även som pojkar med i världshändelserna både kriget på Västfronten, 

inbördeskriget i Finland och den ryska revolutionen. Jag minns även att en svensk frivillig 

brigad som deltagit under Mannerheim i kriget på våren 1918, som var mycket blodigt, hade 

flera Stockholms- och Djursholmspojkar med som stupat och att det var ett stort 

begravningståg i Stockholm när de kommo hem. Bl.a. var det en farbror till nuvarande 

statsministern Olof Palme. 

Scoutrörelsen i Härnösand, som legat nere sedan 1914, tog fart på våren 1918. Det blev en 

kraftig våg med över hundra deltagare, både från läroverket och från staden i övrigt. Jag, 

som just kommit åter till hemstaden i juni, rycktes med och började genast ta erforderliga 

prov men fick till min ledsnad ej deltaga i övernattningarna i fäbodarna då jag ju ej var helt 

återställd från öroninflammationen. Jag tog dock skadan igen och under sommaren 1918 

började jag bygga upp mina krafter och min hälsa ordentligt ute på Älandsbro. Professor 

Holmgren hade rekommenderat friluftsliv för mig och det var även i linje med min faders 
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intresse . Denna var den sista sommaren familjen bodde tillsammans på sommarnöjet i 

Älandsbro, den sista sammanhängande familjegemenskapen. 

Hela sommaren 1918 gick jag under daglig behandling hos dr Kaijser på lasarettet och 

cyklade in och ut . Jag började även intressera mig för simning, men måste ha en huva över 

öronen. Då fanns inga särskilda gummimössor utan min mamma sydde i hop öronskydd ur 

en uppklippt fotbollsblåsa och med denna klarade jag mig. När jag var inne i stan besökte jag 

även stadens kallbadbassäng där grabbarna spelade vattenpolo och senare började vi spela 

vattenpolo i den lilla dammen i Älandsån. På hösten började jag i fjärde klassen och hade då 

varit borta från skolplugget ett helt år men det gick rätt bra att haka på. Jag gick med liv och 

lust in för scoutrörelsen, fick en egen patrull och blev ”patrulledare” och svetsade snart ihop 

fick ett bra kamratgäng som sedan kom att hålla ihop i några år. En del hade jag kontakt med 

hela livet. Jag tog mina ”märkesprov” och avancerade snabbt. 

På hösten kom ”spanska sjukan” och alla blev smittade. Även i vår familj låg vi allihop men 

klarade oss rätt bra. Däremot blev flera familjer och bekanta hårt drabbade med många 

dödsfall bl.a. en kusin Torsten Hamberg. Att kriget tog slut på hösten kanske ej märktes så 

mycket, matbristen fanns kvar och ransoneringarna fortsatte även in på nästa år. 

1919 

Under denna och kommande vintrar blev friluftslivet och scoutverksamheten allt intensivare. 

Varje söndag, hur kallt det än var, gav vi oss ut på långa turer. Vi gjorde upp en bivack, 

grävde ned oss i snön och hade en eld där vi kokade vår mat och åkte sen hem sent på 

eftermiddagen.  

På fettisdagslovet i slutet av februari åkte vi sparkstötting den långa vägen till Sundsvall cirka 

7 mil. Det fanns ej bilar på vägarna så det gick bra att åka spark. Scoutpatrullen med 

smågrabbar i 11-13 årsåldern klarade sig bra. På nedfärden övernattade vi på 

gästgivargården ”Snurran“ i Svarvarböle och åkte en mil på isarna över Alnösundet. Denna 

utfärd till den stora metropolen Sundsvall gjorde stort intryck på småstadsgrabben. Där fick 

vi vara med på folkdans och samkväm även med flickscouter vilket ej förekommit i det mer 

stillsamma Härnösand. Hemfärden gjorde vi i ett svep utan övernattning, en bra prestation 

om man betänker de primitiva sparkstöttingar vi hade. 

Påsken tillbringade vi i en fäbod i Gryttjom vid Oringen där vi bäddade med granris och 

lagade mat i den öppna spisen och åkte skidor tidigt på morgnarna på den hårda skaren. 

Maten var gemensamt inköpt och noga uträknad så jag fick lära mig ”intendentur”.  En lång 

heldagstur startade tidigt på morgonen på härligt skarföre över ”Furudalsfjället” och sen ned 

genom dalarna över den stora Mörtsjön, där det nu var blött töföre. Sedan åkte vi över Veda 

till Utansjö där vi åt middag hos familjen Jobsson (han var överingenjör på Graningeverkens 

Sulfitfabrik). På kvällen, när det frusit på och blivit bra skidföre, gav vi oss iväg på hemfärd. 

Först tog vi oss uppför backarna till Oringen och orienterade oss sedan i mörkret fram till 

fäbodstugan. Det var min första verkligt långa skidtur. 
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Sommaren 1919 var händelserik med tältläger med scouterna. Sven och Gunnar Dahlman 

var med. Dels tältade vi i en by söder om Härnösand, senare på en ö utanför Kramfors, 

Litanön. Då mina föräldrar denna sommar vistades i Storlien för att kurera Pappas astma fick 

jag ambulera på olika håll. Några veckor skulle jag och Sven Dahlman få följa med en 

bogserbåt, Herkules, från Ulfvik ända upp till Kemi vid Torne älv för att hämta timmer. Det 

var min första utlandsresa och mycket spännande. På återfärden hade vi stora timmersläp 

och resan gick väldigt långsamt. När vi nådde Robertsfors hoppade vi av och fortsatte hem 

med en passagerarbåt, vilket mycket förgrymmade vår morbror Nicanor som ordnat resan 

för oss. 

Därefter fick jag resa upp till Storlien och vistas hos mina föräldrar och vi voro inkvarterade i 

ett hyresrum hos en järnvägstjänsteman. Hotellet var då ej så utbyggt. Jag började genast 

klättra i fjällen och startade en scoutpatrull med pojkarna från järnvägpersonalen. Med 

föräldrarna gjorde vi även en resa till Trondhjem och bodde på ett fint hotell ”Britannia” 

med ”palmehave” (palmträdgård) min första riktiga hotellvistelse. Ännu var det 

sockerransonering i Sverige men vi lyckades få med oss litet socker från Norge. 

Jag fick så resa ned tidigare till Älandsbro där jag bodde hos familjen Kaijser, som tillhörde 

vår familjs äldsta vänner. De hade flera pojkar. I min ålder var främst Rolf som var c:a ett år 

äldre än jag. Han blev sedermera chefsläkare i Karlstad och riksdagsman. Fritz var några år 

yngre, blev jurist, professor och kommunjurist. Familjen hade en liten båt med 

utombordssnurra, vilket var ganska ovanligt då och vi gjorde långa utflykter bl.a. till Hemsön 

där vi besteg Hemsö hatt. Båten manövrerades av doktorinnan Kaijser (hon var även själv 

med. dr). På den tiden brukade damer ej vara så maskinkunniga. 

På hösten fortsatte jag mitt scoutliv. Det var alltid långa avstånd när man skulle ut till 

scoutstugan eller Ulfvik, inga bussar gick då. Jag kunde resa ut halva tiden på en lördag-

söndag till Scoutstugan, 10 km, ligga över natten och på morgonen åka eller gå den en och 

halv mil långa vägen till Ulfvik och stanna där till kvällen och sen åka hem till staden i 

mörkret ytterligare en mil. Jag startade även en scoutpatrull bland pojkarna på sågverket, en 

ovanlig sak då det ansågs vara en motsättning mellan stadsbor och sågverkspojkar. Men det 

gick bra och gav grund till min demokratiska inställning att umgås och finna vänner i alla 

samhällsklasser vilket senare fortsatte vid min idrottsverksamhet. 
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1919 Scoutstugan i Fällöviken Pecka i mitten med hatt och uppkavlade skjortärmar 

Med medlemmarna i min scoutpatrull, 6-7 pojkar, 1919-1920 har jag vid uppvuxen ålder haft 

fortsatta kontakter. Fler av dem ha avancerat till skilda poster i samhället. En, Torsten 

Eriksson, blev sedermera generaldirektör för fångvårdsstyrelsen och en banbrytare på 

modern fångvård. Stig Holmqvist, blev jurist och byråchef i Domänstyrelsen och sekreterare i 

Härnösandspojkarna i Stockholm. Ivar Hjertkvist blev tidigt framstående tecknare och 

konstnär. Sigvard Kelin blev journalist på Expressen. Sören Nilsson blev bokhandlare på 

Hammarbyhöjden. 

Vi gjorde våra regelbundna utfärder till scoutstugan vid Fällöviken där jag så småningom ville 

bygga om den lilla spisen i ena rummet till en öppen spis i ett angränsande rum vilket 

fordrade att vi tog upp väggen och murade upp en öppen spis. På den tiden existerade ej 

några byggnadsförbud! Jag kände inget till om murning utan lånade Pappas Nordisk 

Familjebok och slog upp kapitlet om ”Murning ”, skrev av lämpliga anvisningar, hämtade 

murbruk från ett bygge i staden, lassade murbruket på cykeln (i paket) eller rodde ut det 

med båt, hämtade tegel från ett nedlagt tegelbruk och lyckades så småningom tota till en 

öppen spis. Det var min första kontakt med praktisk byggnadsverksamhet, 15 år gammal. 
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1919 Vid scoutstugan i oktober då spisen byggdes om 

Det var alltid långa avstånd att ta sig fram då inga bussar gick. Endast vissa vägar kunde man 

åka cykel på. Julen 1919-20 hade vi ett gemensamt scoutläger med Kramfors scouter i 

vildmarken väster om Kramfors. Vi bodde i en bondgård och hade ett riktigt vildmarksliv. 

 

1920 

Denna vår konfirmerades jag. Jag har väl knappast mycket minne därav. Det var en stor 

grupp, väl 40 pojkar, och vi hade domprosten Söderlind en synnerligen liberal och modern 

präst som gav oss ett ljust intryck av kristendomen. I mina tidigare skolår ingick kristendom 

som ett genomgående undervisningsämne. Vi hade i de lägre klasserna en adjunkt Arbman 

som var snäll och sympatisk. Varje morgon började en gemensam ”morgonbön '' och vi 

samlades kl. 7:45. Alla skolklasser ställdes upp, tågade upp till bönsalen, dock ingen vanlig 

”militär” ordning utan rätt stojigt. En del hade väl med sig läxböcker för att i sista stund slå i 

sig något som glömts.  

Det var alltid några som kom i sista stund eller kom för sent. Därför var alltid någon lärare 

avdelad att ”vakta” och anteckna de som kom sent. Olika lärare var mer eller mindre nitiska. 

Det fanns hyggliga lärare som ”blundade”. Det var därför alltid en sport när man kom sent 
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att slinka in genom något fönster eller smyga sig in i det igång varande tåget till bönsalen 

eller när det rusade ut från bönsalen och utför trapporna. Morgonbönen tillgick så att den 

inleddes med en psalm, tjänstgörande kristendomslärare adjunkten Arbman eller lektor 

Berger höll en betraktelse eller utläggning ur något kapitel, därefter åter en psalm. 

Dessa betraktelser stod på en mycket hög nivå både psykologiskt och mänskligt, betydligt 

högre än vanliga prästerliga predikningar även nu för tiden. De unga pojkarna tog nog intryck 

därav . Detta till skillnad från det tvång som fanns kvar, åtminstone de första av mina skolår, 

att vissa söndagar ”gå i kyrkan”. Då samlades hela klasserna i Domkyrkan och just tvånget 

gjorde att det ej blev den högtid som det var avsett att vara. Den långvariga, omständliga, 

gudstjänsten och de lärda utläggningarna av den vältalige biskopen hade ej den effekt som 

man borde ha väntat. Kyrkobesöken kändes mest som ett intrång eller avbrott i våra 

planerade söndagsutflykter. Redan då vara kyrkobesöken ej så omfattande av allmänheten 

som de kanske voro i landsortskyrkorna. Vid större högtider som Påsk och Jul samt vid 

begravningar och kyrkbröllop var dock den gamla vackra Domkyrkan väl besökt. Då vi bodde 

alldeles nedanför Domkyrkan hörde vi alltid den vackra kyrklocksklangen och kyrkan gjorde 

nog ett visst intryck på mig. 

På grund av min öroninflammation och min regelbundna behandling från 1918 till 1924 hos 

Dr Kaijser blev jag befriad från gymnastiken och har därför endast minne av ämnet 

gymnastik från åren före 1917, när jag var 12 år. Jag var aldrig intresserad av den stela, 

tråkiga, gymnastiken som leddes av en impopulär löjtnant. För de äldre förekom ännu 

övningar i florettfäktning men vi yngre fick mest hoppa över plintar, äntra i rep och göra 

”höger och vänster, armar uppåt sträck”. Tidigare hade även skytteövningar förekommit 

men annars var skolan synnerligen ”civil” . När jag började scoutrörelsen vid krigsslutet 

poängterades scoutrörelsens demokratiska, fredliga och internationella inriktning. Jag fick 

väl därför en ganska antimilitaristisk inställning. 

Jag minns att när jag 1918-1919 satt i Lasarettets väntsal och väntade på behandling av Dr 

Kaijser, iklädd scoutuniform med slidkniv, var det ibland någon radikal arbetare som undrade 

vad jag vad för en överklassmilitär med min slidkniv. Jag fick då användning för all min 

argumentationsteknik för att förklara vad det var för en fredlig, internationell och pacifistisk 

organisation jag tillhörde och att slidkniven endast användes för att tälja stickor i skogen 

med. Då scoutrörelsen i Härnösand skar genom alla samhällsklasser fick jag tidigt inblick i de 

dåliga bostadsförhållanden som rådde, särskilt på sågverken. Jag minns även att scoutchefen 

Ebbe Lieberath från Stockholm besökte staden och att en sammankomst hölls på Folkets 

hus. Där var även representanter för arbetarrörelsen närvarade liksom min pappa och skilda 

representanter för staden. Där diskuterades och förklarades rörelsens demokratiska 

inriktning. 

Omkring 1920 gick jag på ”dansskola” och lärde mig dansa och det hela avslutades med 

dansskolebal. Vissa familjer började även ordna ungdomsbjudningar med dans. Jag tillhörde 
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de yngre barnen i de familjer t.ex. Thurdins och Kaijsers, som hade jämnåriga kamrater. Jag 

var dock nog ej någon större kavaljer, var väl rätt blyg i sammanhanget. 

Under 1920 intensifierade jag mina scoutmärkesprov och tog ett antal s.k. specialmärken. 

Därvid fick man specialisera sig på skilda områden. Detta gav upphov till min framtida 

inriktning att grundligt lära mig ett ämne och på så sätt skaffa mig en hel del praktiska 

färdigheter, vilka man i den dåtida skolutbildningen ej behandlade. Jag tog exempelvis 

cykelmärket, skidlöparmärket (vilket gav anledning till mitt framtida livslånga intresse för 

skidsport), sjukvårdsmärket, snickaremärket, skomakarmärket, astronommärket, 

trädgårdsskötselmärket och skogsvårdsmärket. Även här blev det ett fortsatt intresse. Allt 

detta märkespluggande lärde mig att handskas med kombinerat praktiskt och teoretiskt 

handboksplugg samt att ta vara på tiden mellan de vanliga skolstudierna och 

scoutledarskapet. Jag avancerade till scoutledare och fick egen avdelning där jag blev 

”avdelningschef”. 

 

1920 Härnösands scoutkår avd. II Pecka översta raden fyra från vänster 

 Denna vinter, året efter krigslutet, var det stor nöd i Mellaneuropa, framför allt Österrike 

och Tyskland, och vi hade stora insamlingar till Rädda Barnen och Röda korset. Jag fick låna 

häst och släde från Ulfvik och med scouterna körde vi runt i husen och samlade in kläder. 

Mamma var ledande inom Rädda barnen och hon reste även ned till Tyskland som ledare på 

ett tåg som hämtade ”krigsbarn”, som skulle stanna ett halvår i olika familjer i Sverige. Vi 
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hade en pojke, Hans Heiser från Berlin, som bodde hos oss, och det gav mig även praktik i 

tyska. Han var impulsiv och trevlig. Vi hade sedan kontakt i flera år. Jag besökte hans familj 

senare, sommaren 1923. 

 

1920 kattpatrullen. Pecka i hatt nr 4 fr. hö. Morbror Nicanors häst Dag 

På sommaren 1920 skulle det avhållas ett internationellt scoutläger i London, en 

”Jamboree“, och jag anmäldes från min stad. Det var ungefär en scout från varje stad i 

Sverige och jag råkade vara den nordligaste inte bara från Sverige utan över huvud taget på 

hela lägret. Vi samlades i Stockholm, alla pojkarna från Mellansverige, och åkte med tåg över 

Värmland. Det befanns att det var en annan Strokirk, Göran, en syssling till mig med och jag 

döptes därför till ”brorsan”. Lieberath var med och han var en entusiastisk och inspirerande 

person. Vi hade först ett förberedande läger utanför Göteborg. I Göteborg träffade jag även 

en del släktingar, kusiner till min mor, alltså sysslingar, Hamberg och Wennerberg.  
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1920 Det förberedande lägret i Göteborg Pecka trea från höger 

 

1920 tre svenskar på Jamboree i England. Pecka i mitten 



32 
 

 

1920 Jamboree i London  

I London lågo vi förlagda i tältläger i en stor park, jag tror det var Kensington, och åkte in 

med buss till den stora arenan där uppvisningar av alla scouter förekom. Det var scouter från 

hela världen och var mycket internationellt och exotiskt och det gjorde ett varaktigt intryck 

på mig och gav mig min framtida internationella inställning. Lite övning i engelska språket 

gav det väl också. (Pappa brukade berätta om ett tillfälle då Baden Powell kallade upp pappa 

och en scout från Sydafrika på scenen. De visades upp som den nordligaste och den 

sydligaste deltagaren. T:s anm.) Vid återkomsten till Sverige var jag ute i Stockholms 

skärgård hos Dahlmans och fick på sätt lära mig tycka om skärgården. Bland deltagarna i 

lägret var också Sven D. och även flera av de andra deltagarna kom jag senare att träffa i 

olika sammanhang under livet. Många avancerade till ”framstående män i staten”.  

Vid återkomsten från resan bodde jag hos Hambergs. Mina föräldrar voro då uppe i Storlien 

på Pappas regelbundna vårdresa för sin astma. Hos Hambergs hade tidigare hänt en svår 

segelolycka. Mågen, Theodor Helleberg gift med Anna Hamberg, hade drunknat vid södra 

inloppet till Härnösand, under en seglats ute till havs tillsammans med min bror Evert och 

hans jämnårige kamrat Gunnar Dahlqvist. Båten hade kapsejsat. Det var flera hundra meter 

till strand och alla tre började simma mot land. Evert och Gunnar klarade sig men ej 

Theodor, som drunknade. Det var en svår förlust för Anna som blev änka i unga år med två 

små pojkar. 
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Båten tycks ha bärgats och användes sedan av min kusin Oskar Ivar, då endast 12 år. När jag 

bodde hos Hambergs gjorde vi utflykter med denna båt. Egendomligt att vi fick det, de borde 

väl ha varit rädda för att låta oss småpojkar ha båten. Själv hade jag ingen aning om segling. 

Nåväl, en dag gav vi oss ut på Södra Sundet. Det var svag vind och när vi skulle segla hem 

blev det stiltje så vi fick kajka oss fram med åror och båtshakar och det tog en mycket lång 

tid. Jag har aldrig sett min morbror Hans så förgrymmad. Han var annars en mycket 

saktmodig man och jag förstod väl ej då att han, med det färska minnet av den tidigare 

seglingsolyckan, trodde att något hänt oss småpojkar. Segling kom aldrig att bli någon sport 

för mig. De få tillfällen i framtiden jag var med lärde jag mig aldrig något vidare därav. 

På hösten började jag i gymnasiet och fick då delvis andra lärare, en del lektorer. Några voro 

duktiga och inspirerande, exempelvis Snell i matematik och Nylund i historia och geografi. 

Den senare hade väl äran av att jag blev mycket intresserad i särskilt geografi, mitt framtida 

ämne vid Handelshögskolan. Den lärare vi hade i kemi, kallad ”Kulex”, var ett underligt 

original som, i likhet med vad ofta är fallet, hade vissa favoritelever och andra elever som 

motarbetades. Jag kom i en dålig kontakt med honom, kanske fann han visst nöje i att 

trakassera mig då min far var kemist. Jag lärde mig ej mycket på hans lektioner utan fick 

senare i livet bättra på min kemi. Likadant var det i språken engelska och franska där vi hade 

SH lektor Aae, synnerligen egendomlig, som likaledes hade sina favoriter, de med lätthet för 

språk. 

Efter ett år, där jag läst franska med skralt resultat, råddes jag att “välja bort” franska. Man 

kunde göra det för att hinna med bättre i andra ämnen. Detta hade dock det med sig att jag 

vid senare studier måste inhämta mitt handikapp i Franska. Jag hade fortfarande ej något 

särskilt intresse för skolstudierna. Jag läste mina läxor och pluggade så gott det gick och fick 

väl så småningom mindre tid över för lek och scoutverksamhet. Annars var väl de på senare 

tid förkastade undervisningsmetoderna ej så dåliga. Där det fanns bra lärare lärde vi oss nog 

en hel del. Takten med oupphörliga skrivningar gav oss en god träning i såväl språk och 

matematik som i fysik (jag gick på reallinjen). 

I modersmålsundervisningen var det nog väl mycket ”litteraturhistoria”, vilket hade till följd 

att vi ej läste litteratur utan endast pluggade in om de olika författarna och därför kom i 

harnesk mot gamla väl kända författare. I svenska började vi att få hålla föredrag, men rätt 

så stereotypt. För att få fart på en diskussion kom vi överens, några av mina kamrater, om 

att Arne Ringblom, när jag hållit mitt föredrag som gällde ”Den ryska revolutionen”, skulle 

göra anmärkningar på vissa saker jag sagt. Arne satt och sov under föredraget och följde ej 

med. När han så begärde ordet, och började läsa upp den i förväg iordningställda 

anmärkningen, hade jag tydligen ändrat på föredraget så att lektor Petrus, en originell och 

otrevlig figur, avbröt Arne med att “det här har ju Strokirk ej sagt”. Tydligen anande han att 

det var någon sorts komplott och avbröt hela den planerade diskussionen. Så där blev det 

aldrig någon vidare diskussion. 
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Denna vinter fortsatte jag min scoutledarverksamhet men började alltmer ägna mig åt 

skidlöpning och så småningom orientering. 

1921 

Denna jul kom jag upp i den ålder då man blev bjuden på julbaler och vissa familjer som 

Kaijsers, Stenströms och Lundgrens alternerande så det var bjudningar nästan varje dag. 

Påsken firade vi med en scoutgrupp uppe i en villa vid Norafjärden, med långa vandringar i 

skogarna.  

Det första året i gymnasiet gick ej något vidare. Jag måste tentera på sommaren i något 

ämne så att jag fick läsa en del under sommaren men sedan gick den extra tentamen bra. Då 

jag beslutat mig för att ägna mig åt trävarubranschen ordnade Pappa så att jag fick 

praktisera på Köpmanholmens kontor, huvudkontoret för Forss AB, (utanför Örnsköldsvik) 

som min morfar varit med att starta i mitten av 1800-talet. Jag bodde ovanför kontoret och 

hade som chef den gamle trävarumannen Gustav Hedberg, fader till en stor brödraskara 

Hedbergar, som sedemera blevo chefer för olika bolag, Theodor för Forss och Per Hjalmar 

för Björkå. Det var ett kontor ännu i den gamla stilen. Man kopierade breven i press etc. men 

jag lärde mig något att skriva maskin, räkna ut listor och göra diverse kontorsgöromål.  

Jag gick också ute på sågverket och sulfitfabriken för att lära mig så mycket som möjligt av 

det tekniska. På fritiden fanns det goda möjligheter till bad. Vi åto alla från kontoret god mat 

på ett eget matlokus och jag hade så mycket betalt att det räckte både till mat och 

fickpengar. På lördagarna var det dans på bygdens dansbana och jag gick dit. Dock var jag 

nog rätt så blyg för flickorna ännu. Jag började så smått att träna orienteringslöpning och 

höll mig sålunda i god form. När jag skulle ner till Härnösand (Köpmanholmen låg en bit 

söder om Örnsköldsvik) cyklade jag den 8 mil långa vägen, över Skuluskogen och Nordingrå 

och tog färjan över vid Nya Dal. Jag cyklade i ett kör, tenterade, och kom åter nästa dag. 

Detta år, andra ringen i gymnasiet, valdes jag in i Gymnasieförbundet en kamratförenig där 

endast vissa kamrater blevo invalda. Det var en ganska säregen form av föreningsliv, som då 

för tiden fanns på många olika föreningar, att medlemmarna invaldes. Vissa kunde bli helt 

utestängda. I denna förening gällde det att vara ”god kamrat” och ju tidigare i 

gymnasieklasserna man blev invald ”ju finare ansågs det vara”. Jag blev alltså invald redan i 

andra ringen och det var ju bra. Rolf Kaijser, min gamla vän blev invald tidigare men hans 

broder Kirre kom aldrig in. Av mina kamrater kom exempelvis både Sigfrid och Jan in tidigt. 

Jan blev så småningom ordförande näst sista året. Det var när man gick i tredje ringen man 

kunde bli ordförande. Däremot blev Arne Ringblom aldrig invald, likaså Arne Asplund, som 

dock senare i livet blev en framstående teknisk vetenskapsman, uppfinnare (av en metod att 

framställa fiberplattor) och storindustriell företagare och ägare av AB Defibrator. Jag blev 

däremot kassör i förbundet. 

Detta speciella jobb, kassör eller revisor, tycktes följa mig hela livet i olika föreningar. Det 

började med att jag blev kassör i scoutkåren, sedan i läroverkets idrottsförening, sedan i 
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föreningen Härnösandspojkarna i Stockholm, så i Utsiktsvägens pumpförening på Tyresö. 

Revisor blev jag i Tyresö vägförening, 1904 års män o.s.v. Jag fick väl på så sätt en viss vana 

att handskas med räkenskaper och siffror. Hösten 1921 började jag på allvar att deltaga i 

orienteringstävlingar och ingick i idrottsföreningen Älgarna där jag i flera år tävlade både på 

skidor och i orientering. Så småningom, på ålderns höst, kom jag att bli ordförande i dess 

supporterförening i Stockholm. 

Den 13 december 1921 fyllde mamma 50 är och uppvaktades av släkt och vänner och tycktes 

vara vid god vigör. Kort tid efteråt insjuknade hon dock i gulsot, som på den tiden ej kunde 

botas och sjukdomen hade ett snabbt förlopp . I början på januari avled hon efter en svår 

sjukdom. Detta tog oss barn och särskilt Pappa, som själv var rätt sjuklig, mycket svårt och 

hon sörjdes av en stor vänkrets. 

1922 

Min moster Dora Hamberg trädde i min mors ställe och hjälpte familjen att ordna vårt 

hushåll. Pappa hade sitt dagliga arbete men sörjde mamma mycket. Ännu fyra år levde han 

vidare som änkling, hade svårt att gå i trapporna men skötte sina sysslor på kemiska 

stationen dagligen eller sina värv i stadsfullmäktige och olika föreningar. Jag fick ställa om 

mig och lära mig att klara mig själv, men kom i ett nära förhållande till min far, med vilken 

jag diskuterade mina intressen som scouting, föreningsliv, framtidsplaner och studier. 

Moster Dora blev som en mor för mig. Hon besökte oss dagligen och såg till att allt 

fungerade. Vi hade en hushållerska, Kicki Lindblom, en rätt så gammal dam som även ibland 

tjänstgjorde hos Biskop Lönegrens (Sigfrids föräldrar)och hon var alltid mån om att vi fick 

god mat och noga omvårdnad. 

På våren 1922 kom jag dock väl igång med mina skolstudier och sen klarade jag av mina 

ämnen skapligt. Jag hade nu kommit in i en bestämd rytm med studier och skidträning. På 

kvällarna stack jag ut på en långtur på skidor. Man åkte då alltid utefter landsvägarna, inga 

bilar gick, så att man var oberoende av mörkret. På så sätt fick jag alltid lite avkoppling och 

avbrott i läxläsningen. Behoven av avbrott från läsningen med frisk luft var rätt allmän. Vid 

sjutiden på kvällen samlades all ungdom på ”snobbrännan”. Man gick ett stråk 

Köpmansgatan - Stora torget - Storgatan och så samma väg åter. Gatan var då fylld av 

ungdomar i 17-19 årsåldern från läroverket, tekniska gymnasiet och flickskolan och man 

kastade förstulna blickar på varandra. De mer försigkomna ungdomarna slog träff med 

flickorna, andra gick bara förbi. 

Det blev ofta så att man slog följe med samma pojkar och det var alltid djupsinniga 

diskussioner. När man gått sina slag gick man hem igen. Egentligen var det mycket oskyldiga 

”nöjen” men de kontakter man därvid fick med vissa ynglingar höll sedan livet ut. En del gick 

in på ”kondis”, Virströms, och åt bakelser. En del, mer idrottspojkar, gick på kaféet ”Tysta 

Mari” där man kunde röka ostört. Då jag ej var rökare, samt hade ont om kontanter och 

egentligen ej heller någon läggning för att gå på kondis eller kafé, gick jag hem. Min pappa 



36 
 

sade alltid att jag kunde ju taga med mig mina kamrater och bjuda dem på kaffe hemma och 

detta gav impulsen till mera hemliv. Den personliga, ekonomiska situationen under mina 

skolår var att man fick ett visst belopp som veckopeng. 

Penninghushållningen i en småstad på den tiden för ungdomarna var ej så utpräglad. Man 

fick vad man behövde hemma, hade inga spårvagns eller matkostnader, och endast smärre 

inköp förekom. I de lägre klasserna var det småpersedlar till scoutverksamheten, senare 

skidutrustning. Man fick väl skidor och stavar till julklapp, så det var nog endast ingredienser 

till skidvalla man behövde. Jag tror att jag hade 25 öre veckan i yngre år, men att beloppet 

kunde vara innestående, och att jag satte in på sparbank så att när jag slutat skolan hade jag 

en summa hopsparad. 

Denna vinter, 1922, kom jag i gång på riktigt med skidlöpningen. Jag deltog i en hel del 

tävlingar och placerade mig bra. Bl.a. deltog jag i en 30 km:s tävling och klarade 

skidlöparmärket i brons. Sedan fortsatte jag under årens lopp och tog de övriga 

skidlöparmärkena. När de andra hade gymnastik, men jag var befriad därifrån, åkte jag en 

runda på skidor på Härnön, lika så när jag hade någon ”håltimme”. Jag började 

experimentera med att blanda skidvalla och fick tillgång till Pappas laboratorierum samt till 

ett snickarrum, som vi tidigare haft som scoutlokal och snickerirum. Jag kokade ihop tjära, 

talg, paraffin, ja även gamla grammofonskivor så att det sjöng om skidorna värre när jag 

åkte. Så småningom lyckades jag riktigt bra och det blev väl grunden till mitt framtida 

intresse för limexperiment.  

Vi hade en rektor, Bucht, som hade en hel del förhållningsorder, bl.a. att vi ej fick resa 

skidorna mot skolväggen. Då som alltid skulle man trotsa och ”bryta” mot förordningen och 

då meddelades det att rektor skulle beslagta de skidor som fanns utefter skolväggen och 

man fick hämta dem på rektorsexpeditionen. Jag tog då och vallade mina skidor extra noga 

så att de dröp av tjära på ovan- och undersidan och när rektorns lärarbiträde kom inbärande 

med dem på rektorsexpeditionen så blev det ett väldigt ”plaskande“ av tjäran runt om 

skidorna. Det blev ett allmänt skratt i skolan och rektorn aktade sig noga sen för att beslagta 

några skidor mer. 

På våren deltog jag i Gymnasieförbundets stora bal, min första skolbal, och det var ju mycket 

spännande. På våren efter skolavslutningen gjorde jag och en kamrat Delmar Zetterholm, 

som senare flyttade till Uppsala och blev framstående docent och språkforskare, en cykeltur 

upp genom Ångermanland. Vi lade upp resan efter en resehandbok, den gamla Baedecker, 

där alla sevärdheter voro upptecknade och cyklade först till Stigsjö där pappa skrivit till en 

storbonde ”Viklund i Smöråker” så att vi fick övernatta. När vi kom fram sade han att han 

hade så stökigt hemma men hade ordnat så att vi kunde få bo på gästgivargården vilket vi 

tyckte var pampigt värre . Men han ville bjuda så att vi ej skulle behöva betala något. 

Vägarna voro på den tiden mycket backiga och knaggliga och vi åkte ej så långa pass.  
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Nästa dag foro vi över skogen till Viksjö där vi besåg vattenfallet och den gamla herrgården 

och fortsatte upp till finnmarksbyn Villola där vi skulle bestiga Bastuberget ett 430 m högt 

berg. I Villola lågo vi över i skolhuset och jag minns att jag briljerade med att spela jazz på 

skolorgeln. Nästa dag åkte vi över den mörka skogen till brukssamhället Graninge där vi även 

fick nattlogi på herrgården. På den tiden var man på landet mycket gästvänliga och några 

ungdomar som vi hade ej svårt få bli mottagna. Vi for vidare till Ragunda och besökte “Döda 

fallet”, så via Helgum upp till Ramsele där vi hade skolkamrater som bodde. Sedan for vi över 

skogen igen till Näsåker i Ådalsliden där vi besåg hällristningarna vid Nämforsen som då ej 

var utbyggd. Vi åkte så ned utefter Ångermanälven till Sollefteå. Från Sollefteå gick då ännu 

en älvångare ”Strömkarlen” och det var en oförglömlig resa som man nu ej längre kan göra. 

På sommaren skulle jag vara ett tag hos familjen Dahlman på Blidö i Stockholms skärgård 

och även göra en cykeltur med Stockholms scouter via Göta kanal till Göteborg och sedan 

vara ett tag på scoutläger i Danmark. En planerad resa med lastångare till Frankrike gick om 

intet då resrouten var mycket oklar så jag i stället bestämde mig för Danmarksresan. Under 

resan ned till Stockholm med båt var det ganska stor sjögång. I Stockholm köpte jag mina 

första glasögon, de voro ganska dyra tyckte jag i mitt brev hem, 25 kr. De sista åren hade jag 

nog varit rätt närsynt, vilket gjorde att jag sällan gick bio då jag ej fick något utbyte av 

besöken. På kvällen i Stockholm gick jag med Evert och såg Karl-Gerhard-revyn, vilket då var 

höjdpunkten i mitt teaterliv.  

På Blidö var det riktig skärgårdsnatur, vi seglade och åkte båt. På resan ut till Blidö med 

skärgårdsbåt, som tog flera timmar, var även på båten en skolkamrat som gick klassen över 

mig, Bertil Norgren. Han var ordförande i Gymnasieförbundet och riktig pratmakare. Jag 

minns särskilt resan ty han förde en invecklad diskussion hela vägen. Han gick sedan på 

Handels, blev direktör för Expressen och sedan medlem i Älgarnas supporterförening. 

Sven Dahlman som hade varit sjuk på våren bodde ett tag i Södertälje för att kurera sig så jag 

bodde hos honom någon vecka. Där kom jag i kontakt med en del ungdomar, som 

sedermera blevo kända på olika sätt. Hilmer Borgeling, sångare, Rising, advokat. Vi badade 

vid Södertälje havsbad, och man levde något som kallades för ”badortsliv“ promenerade i 

badparken mm. Detta intresserade dock ej mig mycket så besöket blev rätt kort. 

Den cykelresa vi företog började med båt till Söderköping sedan cyklade vi utefter Göta 

kanal med övernattningar i gymnastiksalar utefter vägen. Det hela var en rätt idyllisk resa. 

Fortfarande ingen biltrafik utan allt var lantligt och behagligt. Det var även en del danska 

scouter med så jag fick vänja mig vid språket. Från Göteborg åkte vi båt till Köpenhamn och 

låg i läger utanför staden. Sedan inkvarterades vi hos danska familjer. Det regnade mest hela 

resan så den blev rätt strapatsrik. Sedan åkte vi hem till Stockholm igen och jag var ett tag 

ute på Blidö. Hela resan, båt till Söderköping, övernattningar, båt till Danmark och båt 

tillbaka gick på 75 kr. 
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1922 Cykelfärd till Göteborg Pecka tvåa från höger. Ytterst troligen Gunnar Dahlman 

 

1922 Cykelfärd till Göteborg musikstund vid Lundsbrunns kuranstalt 
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Jag hade under uppväxtåren tragglat med pianolektioner men ej gjort några större framsteg. 

Men nu började intresset vakna för musik. Jag köpte dansmusiknoter och spelade något så 

när. Vi hade redan i min scoutpatrull haft ”jazzorkester“ med grytlock och munspel. Nu 

hittade jag en äkta afrikansk träxylofon som pappa fått av någon sjökapten och med den 

som centralpunkt satte vi ihop en enklare jazzorkester och roade oss. 

1923 

 Denna vinter fortsatte jag skidåkningen intensivt. Det skulle bli Svenska Mästerskap i staden 

och jag tänkte få deltaga. Min kusin Erik Geete, jägmästare i Särna och betydligt äldre än jag, 

var en av förgrundsfigurerna inom den svenska skidsporten. Han kom att bo hos oss som 

ledare för ett lag skidlöpare från Särna med bl.a. legendariska Särna Hedlund. Jag minns att 

det var med stor bävan jag begärde att få ledigt för skidlöpningen hos den stränge Rektor 

Bucht. Men denna gång var han hygglig nog att låta mig få ledigt vilket var mycket ovanligt 

på denna tid. Jag åkte både 2-mil junior och 30 km och klarade silvermärket. Det var så 

prisutdelning med dans på St Petrilogen. Där brukade annars ej skolungdom få gå men jag 

gick i Erik Geetes sällskap. Det blev dock ej några utsvävningar, både Särna-Hedlund som 

skulle tävla (Han vann 6 milen) och jag skulle ju upp nästa morgon.  

På våren 1923 tog min kusin Sven Dahlman studentexamen i Stockholm och han kom upp på 

besök. För att förkovra mig i tyska språket skulle jag denna sommar resa till Tyskland. Då vi 

hade kontakt med familjen Heisser i Berlin, vars son 1920 varit hos oss som krigsbarn, 

tillskrevo vi dem och de ordnade så att jag först skulle få bo i Berlin och sedan med familjen 

på ett semesterhem för pensionerade officerare i Harzburg i Harz. 

Pappa organiserade resan, skrev och skaffade valuta. Detta var under den begynnande 

inflationen så det bestämdes att jag skulle ha med mig svenska kronor och växla eftersom. 

Resan ned gick bra. Först vistades vi någon tid i Berlin i en förstad, Spandau. Denna storstad 

var ju något helt nytt för mig, småstadsgrabben. De självsäkra storstadspojkarna i Berlin voro 

ju mycket före mig. Jag hängde dock med ut på spännande barer och sånt. Men det var mest 

att kika in, det blev ej några utsvävningar. Resan Berlin - Harzburg kostade 25 000 mark, i 

svensk valuta 1 kr. Det fordrades särskilda inresetillstånd - visum - dels till Harzburg dels till 

Bonn i Rhenlandet som då ännu var ockuperat efter första världskriget. 

Så reste vi till Harzburg, en förtjusande villastad med vackra omgivningar, där vi klättrade i 

bergen och även besteg berget Brocken (som nu ligger i Östtyskland). Den gamla 

kejsarstaden Goslar, där kejsar Barbarossa höll till en gång, imponerade mycket på mig. 

Inflationen satte nu igång på allvar så att när man skulle växla tog man bara litet i taget för 

kurserna (de utländska) steg. Man kunde exempelvis gå och beställa en kostym och sedan 

växla på eftermiddagen då blev den mycket billigare. 

Pappa som då bodde i Storlien sökte växla till sig så många 1-kr sedlar, ”kotior” som de 

kallades, som möjligt och sände till mig. Det fanns då ej några valutarestriktioner varken i 

Sverige eller Tyskland. Jag hade mina svenska pengar i en bank och växlade endast några 
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kronor åt gången då kursen på marken föll varje dag starkt. Prisstegringarna var starka, på 

fyra veckor 7-dubblades priserna. Jag lärde mig sålunda att ekonomisera och få näsa för 

valuta, vilket jag senare i livet vid vistelsen i Brasilien 1933-34 och under andra världskriget 

1939-45, fick användning för. Min medhavda reskassa som väl ej var alltför stor blev alltså 

rätt dryg och räckte till att jag kunde resa in till Hannover och ekipera mig, skaffa mig en 

banjo, resa till Bonn och så småningom till Paris. 

Vid besök i Hannover, där jag skulle göra uppköp, inköpte jag en blå kostym i bästa tyg priset 

6 500 000 mark blev 90 svenska kronor. Ett par snygga lackskor kostade 15 kronor. 

Dessutom köpte jag en banjo som jag senare hade med mig i Norrbottens skogar och 

förnöjde skogsmänniskorna med och som Toppi nu har (1977). Kurserna steg dag för dag 

språngvis, från ena dagen 40 000 mark till 50 000 mark sedan till 100 000, så nästa dag till 

200 000 för en svensk krona och efter ytterligare några veckor upptill en miljon. 

I Harzburg skulle jag även taga lektioner i Tyska. Annars fick jag ju rätt god övning på 

pensionatet och tillsammans med Hans Heisser. Mitt stigande intresse för dans, jag hade 

tidigare lärt mig ”jazz”, gjorde att nu tog jag danslektioner i Tango och ”Camel walk” för att 

imponera när jag kom hem. Jag tränade även löpning för den kommande höstorienteringen, 

simmade i en liten uppdämd damm och hade en trevlig tid. Då jag hade en kusin, Helen 

Hamberg, som vistades i Bonn, tillskrev jag henne och hon ordnade så att jag fick bo på 

hennes pensionat, varför jag i augusti reste dit. 

En andra klassens biljett från Harzburg till Bonn kostade 200 000 mark eller 1 kr. Den snabba 

kursstegringen gjorde att bankerna ej fått in så mycket pengar i Harzburg så att jag kunde 

växla där. Jag fick därför vänta tills jag kom till Köln . Där fick jag dock gå i fyra, fem banker 

för att få tag på tillräckligt med valuta. Det var rätt krångligt med uppehållstillståndet i 

Rhenlandet. Jag fick springa och köa hos Borgmästaren i Bonn och hos franska 

kommendanturen (Bonn hade fransk bank ockupationsbesättning och Köln engelsk). Så 

småningom fick jag dock mina tillstånd och kunde röra mig ganska fritt. 

Redan i Köln lade jag märke till de inre stridigheterna i Tyskland, kommunister mot fascister, 

som jag skrev i mina brev hem (det var ju före Hitlers tid) eller Rhenrepublikaner mot 

Rikstyskar. Kursfallet fortsatte i Bonn . I början av augusti gällde ena dagen 280 000 mot 360 

000 nästa dags morgon, på middagen 800 000 och på kvällen 1 miljon för en krona. Det var 

ett rekordfall på en enda dag. Men priserna ändrade sig under dagens lopp, de flesta affärer 

stängde helt. Bonn var en liten universitetsstad. Det var långt innan den blev av politisk 

betydelse. Även här skulle jag taga lektioner, men sökte se mig om så mycket som möjligt. 

Köln låg på en halvtimmes tågresa därifrån så den staden besökte jag ofta. Jag kom även i 

kontakt med tyska scouter, ”Pfadpfinder” och gjorde långa cykelturer med dem. 

Redan i Köln hörde jag talas om de nationella rörelserna och det började nog talas om den 

kommande nazismen men då var det endast något dunkelt, hemlighetsfullt. Jag badade i 

Rhen. Man kunde göra det då ännu - nu kan man det ej. En dag när jag lagt kläderna på 
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stranden och kom upp var det mesta borta, framför allt bälte och plånbok, så jag fick taga 

mig hem så gott jag kunde. Som tur var hade jag ej mycket pengar på mig. Jag gjorde även en 

tur på Rhen med båt upp till Wiesbaden fram åter och det var även en intressant tur. 

Wiesbaden var då ännu besatt av franska trupper men det var en vacker stad. Jag minns att 

jag på kvällen besökte en danslokal och även det var spännande men avlöpte väl. 

Då valutan tycktes räcka bra beslöt jag att göra en tripp till Paris. Där hade Helene en adress 

på en familjepension dit vi skrev och jag fick rum. Biljetten från Bonn-Köln till Paris gick på 17 

kr. Den resan var mycket spännande då jag ju praktiskt taget ej kunde någon franska. Jag 

hann se en hel del av landskapet i Belgien och norra Frankrike, krigsskådeplatsen första 

världskriget. Man såg hela skogar av halva träd, en del städer med bara ruiner och nakna 

skorstenar, en del nybyggda baracker och hus. Det var dock fem år sen kriget slutade. 

När jag kom fram till Paris hade jag, försiktig som jag lärt mig vara, en karta med mig när jag 

tog en taxi från Gare du Nord till Mont Parnasse där jag skulle bo. Kartan hade jag framme 

hela tiden då jag hört att taxiförarna kunde resa långa omvägar för att få upp priset. Allt gick 

dock bra. Med kartan i handen strövade jag till fots genom hela Paris och lärde mig sålunda 

att hitta. Jag besåg noggrant alla sevärdheter, Louvren, Notre Dame, Pantheon, Triumfbågen 

och Eiffeltornet och en hel dag var jag ute i Versailles.  

De dagar jag var i Paris hann jag med att resa ut och se på Versailles, besöka Mont Martre 

och köpa noter, de sista som kommit i schlagerväg! ”Yes we have no bananas”. Jag skaffade 

mig även en ovanligt vidbrättig borsalinohatt som jag senare imponerade med i min 

hemstad. Parisresan lyckades bra och jag kom åter till Bonn. Jag passade också på att skaffa 

mig svartbågade “goggles” som även det var något ovanligt. Vid återresan från Bonn till 

Berlin var det rätt trassligt att komma iväg. Vissa dagar resespärr, vissa dagar kö ty nästa dag 

skulle biljettpriserna 10-dubblas för att någorlunda anpassas till inflationen. Resan hem gick 

över Berlin och nu fick man se den snabbt stegrade inflationen vilket för den tyska 

befolkningen kom att få sådana oerhörda konsekvenser. 

När jag reste hem från Berlin var jag orolig för mina inköp som lackskor, banjo m.m. Jag tog 

på mig lackskorna och spelade banjo i kupén när tullgubbarna kom och synade mina nya 

skor. Men de lät mig behålla dem då jag ju varit utomlands i flera månader. Jag hade tre 

gånger så mycket bagage som när jag reste ut. Vid återkomsten till min hemstad briljerade 

jag med mina storstadsvanor och snobbade med min klädsel och mina nya danser. Vi hade 

nu kommit upp i sista ringen och det läsåret var det ju egentligen en repetition av hela 

skolundervisningen. Jag kom nu alltmer att knytas till vänskapskretsen Jan Stenström, Arne 

Ringblom och Sigfrid Lönegren. 

I september fyllde Pappa 70 år och han uppvaktades av en stor vänkrets. Han fick bl.a. en 

tavla av Carl Johansson från Häggvik i Nordingrå (Denna tavla har jag kvar och den hänger nu 

som ett minne på väggen i mitt rum, ovanför en annan tavla som är från Tyresö). Det var en 

stor middag med många gäster och jag minns att Evert höll ett tal som han noga pluggat på. 
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Han blev ju med tiden en stor festtalare. Evert hade just tagit sin examen vid Tekniska 

Högskolan och skulle på nyåret resa till USA. 

 

1923 på våren var Pecka en allvarlig gymnasist 

På hösten gick det bra för mig på orienteringstävlingarna. Jag vann alla i staden och fick ställa 

upp i Distriktsmästerskapet i Sundsvall, som gick av stapeln utefter Indalsliden i väldigt 

kuperad terräng. Jag lyckades så bra att jag blev 2:a individuellt och Älgarnas lag blev 

mästare. Denna jul var den sista vi var samlade Evert, jag och Pappa. Pappa ordnade en 

”ungdomsmiddag” för Evert innan han for ut och på nyåret reste till U.S.A.  

1924 

Det var nu sista terminen på gymnasiet och det gällde att plugga in så mycket som möjligt. 

Jag lämnade nu ifrån mig scoutledarskapet men fortsatte så mycket jag hann med 

skidåkningen för att hålla mig i form. Jag var fortfarande befriad från gymnastiken och på 

håltimmarna stack jag ut på en skidtur ibland eller också pluggade jag något. Vi skulle ha det 

sedvanliga stafettloppet med fyra sträckor mellan klasserna. Det visade sig att vi i vår klass 

endast fick ihop tre åkare förutom jag själv, Hasse Hedberg, Karl-Axel Moberg och någon till. 

Jag ställde då upp och åkte själv fyra sträckor och det gick bra. Vår gymnastiklärare grymtade 

över att jag var befriad från gymnastik men alltid vann skidlöpningarna. Men doktor Kaijser 

ansåg att det var hälsosammare att vara ute i friska luften och åka skidor än att ”äntra på rep 

i en dammig gymnastiksal”. 

Vid distriktstävlingarna i skidlöpning i Sundsvall anmälde jag mig mest för att få ta 

skidlöparmärket i guld. Jag hade ju både brons och silver tidigare. Jag var dock ej vidare 

tränad men följde med för att få avkoppling. Vi åkte häst ned till Sundsvall, låg över på hotell 

Knaust och jag åkte banan men ej med något vidare resultat. De övriga deltagarna från 

Älgarna, Osse Norberg och Eriksson, tog dock mästerskapet på sex mil. Resan blev i alla fall 

en omväxling för mig. 
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Denna vinter skulle Gymnasieförbundet ha slädparti med dans på ”Spjutegården” som var 

flyttad till stadens friluftsmuseum, ”Murberget” och allt var planerat och ordnat, med 

förtäring och allt. T.o.m ”förkläden” voro vidtalade, den nybakade Jägmästaren Kirre Kaijser 

och hans fästmö Hermine Ramström. På den tiden måste man för att tilltala konvenansen ha 

”förkläde” – någon äldre som var med på tillställningen för att se till att allt ”gick städat till”. 

Vid slädpartiet åkte varje par i sin släde en runda utanför stan och sen upp till Spjutegården 

där det var dans till pianomusik och någon enkel förtäring, kaffe och smörgåsar. Vi hade 

väldigt roligt. Allt gick helt städat till ej några som helst starkvaror och alla voro belåtna. Men 

nästa vecka blev först organisatören Hasse Hedberg och sedan deltagarna uppkallade till 

Rektor Bucht, som ju var en puritan av guds nåde, och noga utfrågade: om vi åkt endast ett 

par i varje släde, om något otillbörligt hänt osv. Sedan fick vi anmärkningar hem till våra 

föräldrar. Detta hade dock till följd att föräldrarna slogo bakut och Bucht fick inget medhåll. 

 

Jazz – orgie – afton hemma hos Jan Stenström. Fr. v. Arne Ringblom, T. Degerman och Pecka 

På våren skedde ”inskrivning för värnplikt”. Jag hade med mig ett Intyg från Dr Kaijser att jag 

hade en kronisk öroninflammation men blev trots detta uttagen till ”malaj“ (d.v.s icke 

vapenför) vid Bodens fästning, att rycka in i början av juni efter eventuell studentexamen. 
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Vid påsktiden hade vi studentskrivningarna och på den tiden voro de mycket betydelsefulla. 

(Nu för tiden äro de nog så enkla och man tar hänsyn till hela årets studieresultat). Då gällde 

det att vara fullt preparerade i alla ämnen samt, särskilt i svenska, gissa sig till vad man skulle 

få för ”ämne”. När så skrivningarna gått av stapeln tog det någon tid innan man visste vilka 

som klarat sig. 

Detta hände vid påsktiden. Vännen Arne Ringblom, som var latinare, ”körde” i något ämne. 

Han tog det så hårt att han ej gick upp i ”muntan” (den muntliga examen) och på så sätt ej 

fick en fullödig studentexamen viket nog kom att gräma honom under senare år. 

Den påsken stack jag dock upp till ett scoutläger i Vägsjön och fick rekreation. Vi skulle upp i 

studentexamen den 27 maj och de nervösa dagarna innan ägnade vi åt att putsa av 

kunskaperna och “rekreera oss”. Sigfrid, som redan då var bilist, hade fått låna en Ford av en 

bekant och han tog mig och en yngre pojke Robban Ramström med på en tur söderut. Vi 

fortsatte till den stora metropolen Sundsvall och hängav oss åt större utsvävningar, 

konditoribesök med bakelseförtäring. Detta hände på kvällskvisten och vi återvände mot 

hemstaden. Ungefär mitt emellan Härnösand och Sundsvall, vid Hässjö, pajade bilen ihop. 

Som tur var hade Sigfrid en släkting i Hässjö, pastorsadjunkten Arbman, som var gift med 

hans syster. Och han gick upp och väckte dem och fick låna verktyg och hur det nu var så 

lappade Sigfrid ihop bilen så vi kunde fortsätta hem. Vi kom så småningom hem på 

morgonkvisten. Det var ju vår och ljust på natten och en vacker vårmorgon. En viss 

uppståndelse hade det ju väckt för våra respektive föräldrar. Min pappa, som alltid var 

saktmodig och tolerant, tog det hela med upphöjt lugn. Värre var det nog för Sigfrids Pappa, 

biskopen, och för den ett par år yngre pojken Ramströms barske pappa. En stimulerande 

omväxling i pluggandet var det dock - utan negativa effekter på vår preparering. 

Studentexamen på den tiden var en milstolpe i tillvaron. Det var ju ej så många som ”tog 

studenten”, i vår klass 20 stycken, 12 realare och 8 latinare. Min kusin Sven Dahlman hade 

rest upp för att vara med - det skulle ju bli en hel del firande efteråt. Vi var uppdelade på två 

grupper, ena hälften ena dagen och den andra dagen därpå. Jag kom i andra gruppen men 

mina kamrater Sigfrid och Jan kom i första. Vi fick sitta hemma och lyssna när de första 

dagen tågade hem. Seden var att de som voro populära blev hemburna på de andras axlar. 

När dagen inföll klädde man sig i smoking och hela dagen gick åt för förhör. Detta kunde vara 

nog så hårt så det gällde att vara skärpt. Det hände att någon trillade igenom vid själva 

tentamen, som alltid övervars av särskilda kringresande ”censorer”, lärda professorer från 

Uppsala som bestämde vad man skulle förhöras på. Nå, examen gick bra och när det 

meddelades att ”alla klarat sig” så steg det ett jubel bland alla som samlats utanför med 

blomkvastar. Man kände sig mycket stolt, särskilt över uppvaktningen där det kanske var 

någon blyg flicka som kom med rosor, samt för att själva ordföranden för Älgarna var där och 

uppvaktade. Sedan bars jag hem av Sigfrid, Jan, Hasse Hedberg, Sven D. och Oskar Ivar. Och 
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hemma väntade Pappa (han kunde tyvärr ej gå upp till skolan på grund av sin astma) och han 

bjöd på champagne överlag . 

Därefter serverades familjemiddag hemma innan vi fortsatte till festen på Logen. På kvällen 

gick den stora studentskivan av stapeln på St Petri Logen däri även förra årets studenter 

samt inbjudna lärare deltog och det blev en stor, praktfull fest. Sedan fortsatte veckan med 

alternerande dansbjudningar hos bl.a. Stenströms, Oskar Ivar, Kajsers och Fritz Nordin och 

för första och enda gången fick jag ha en ”smokingdans” med supé hemma och den blev 

mycket lyckad. Vi voro väl ett tiotal par. Som musik hade jag fått tag på en jazzpianist som 

med virtuositet presenterade de senaste schlagerna. 

 

1924 Studentexamen Pecka i mitten med glasögon 

Detta blev höjden och avslutningen på min barndom och ungdom. Pappa gladde sig särskilt 

åt detta och nu ”skulle jag ut i livet”. Då militärläkaren ej beviljat mig hel frisedel skrev Dr 

Kaijser ett läkarintyg som jag fick med mig. Där meddelade han att jag fortfarande gick under 

läkarbehandling och måste ha regelbundna besök på lasarettet i Härnösand. Med detta i 

hand anlände jag så till Boden där jag utrustades med uniform och placerades på 

fästningsexpeditionen för tjänstgöring som ”malaj”. Jag hann vara inne ungefär en vecka. Jag 

gick omkring och bekantade mig med den militära organisationen. Det fanns skilda 

kompanier. En del var helt finskspråkiga och de verkade för mig som sörlänning som 
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främmande människor. Sedan kom jag ju att bo där uppe med dem och då fann vi ju 

varandra snart! 

Nåväl jag visade upp mitt läkarintyg för läkaren i Boden och han blev tveksam. Inför 

möjligheten att ta ansvar för denna specialbehandling så blev jag till slut helt frikallad och 

kunde efter en vecka åka hem med frisedel. Det hör till saken att i början av tjugotalet var 

man mycket liberal med frikallelser. Endast de fullt vapendugliga utbildades och det låg ju 

nedrustning i luften (vissa år var det inga inkallelser alls). Jag fick alltså återvända hem och 

firade midsommar i hemstaden. Örat fick jag ju ännu under många år sköta regelbundet - 

det tog ju först in på 1933 innan det tillfälligt läkte ihop.  

Det gällde nu att bestämma min vidare verksamhet och vi kom överens om att jag skulle 

söka få praktik inom skogsnäringen. Det var dock då ej så lätt. Pappa började bearbeta och 

tillskriva sina bekanta bl. a. Theodor Hedberg på Köpmanholmen, där jag ju tidigare, 1921, 

praktiserat. Det tog tid innan de kunde lokalisera någon plats for mig så vi bestämde att jag 

skulle följa med Pappa upp till Storlien där han skulle tillbringa sin sedvanliga sommarsejour. 

Vistelsen i Storlien var en härlig omväxling efter skolpluggandet och jag sprang i fjällen, 

Sylarna och Glucken, och gjorde långa turer. Jag reste ned med några andra ungdomar till 

Trondhjem och såg en Kalmanoperett ”Bajadären”, som gjorde ett starkt intryck på mig som 

aldrig tidigare sett en operett. 

I Trondhjem passade jag på att ekipera mig för den framtida skogsvistelsen. Jag fick tag på en 

äkta kakikostym av engelskt sämskskinnskaki och den kostymen hade jag i flera år. Den 

passade i de svenska skogarna. Den hade jag på när jag 1928 besteg Mont Blanc och senare 

när jag klättrade i Klippiga bergen. Ja, den följde mig även till Tyresö och räckte som 

arbetsjacka långt in på 50-talet. Snobbig som jag var skaffade jag mig även en brun, yvig 

ulster och en brun cub, ett ”plommonstop” som gjorde väldig succés och som ävenledes 

följde mig till Stockholm.  Jag lär på 20-talet ha varit den enda utom ”Kardemumma” som 

hade brunt plommonstop. Förklaringen till att jag kunde köpa allt detta var att den norska 

valutan var särskilt fördelaktig så att vi för de svenska kronorna fick allt så billigt. 

 Min 20-årsdag firade jag med min pappa, det var det sista firandet vi hade tillsammans. Då 

det gått en månad men jag ännu ej fått klart med praktiken på Forss reste jag hem till 

Härnösand och fick bo hos min moster Tekla på Ulfvik och gick där några veckor på sågen för 

att få studera sågning och trävarusortering så mycket som möjligt. Så småningom kom det så 

ett meddelande att jag skulle få börja den 1:a september i Kalix på Sävenäs AB 

skogsförvaltning, ett dotterföretag till Forss AB, och jag reste upp. Man reste med tåg över 

Boden till Vitvattnets station och därifrån med buss ned till Kalix. Skogsförvaltningen 

förestods av en skogsförvaltare Nilsson som hade kontoret i sin villa, endast ett kontorsrum. 

Där fick jag husera den tid jag ej var ute på resor med honom i skogsbygden eller låg 

stationerad på någon bondgård. 
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Arbetet på kontoret började kl 8:30 till kl 6 på kvällen och jag hann med en timmes träning 

på morgonen.  Jag hade tur att få en riktig praktikplats med månadslön, 200 kr. Det var 

ovanligt mycket på den tiden för en nybörjare, och jag klarade mig bra på det då 

inackorderingskostnaderna ej voro så stora, 3:75 per dag eller 113 i månaden. Jag kunde 

alltså spara varje månad så att jag kunde göra mina resor hem till Härnösand och ändå få en 

del över. I min brevkorrespondens med pappa finns vistelsen ganska utförligt beskriven men 

jag skall här i korta drag beskriva miljön och tiden där. Jag kom att vistas i Kalix till våren 

1925 då jag fortsatte praktiken vid Sävenäs och i skogsförvaltningen i Norsjö. 

Jag låg på en soffa i kontoret, hade mitt bagage i en skrubb och det gick bra. Jag lärde mig 

snart de skogskontorsgöromål jag skulle utföra och kom mycket väl överens med min chef 

och med hans fru som skötte mathållningen. Vi gåvo oss ut under den första månaden, 

september, på en “taxeringsresa“ i skogtrakterna kring Överkalix och det regnade 

förskräckligt denna månad. Under oktober regnade det också. De regnkläder som då fanns 

gåvo ej mycket skydd. Man hade särskilda lappjäxor, uppstoppade med myrhö, som man på 

kvällen fick torka. Man gick ut på mornarna, tågade genom skogstrakterna och räknade och 

mätte träden och sedan satt man i gårdarna och räknade ut resultaten. Det gällde för 

skogsförvaltaren att räkna ut vad de skilda skogsskiften skulle ge i utbyte och sedan kalkylera 

och lämna in offert till skogsauktionerna. Vi taxerade 150 000 träd, räknade ut kubikinnehåll 

och beräknade pris för den kommande anbudsauktionen. 

Bondgårdarna låg rätt spridda, det var långa vägar emellan. Där vi kunde åka med bil tog vi 

landsväg annars fick vi gå på stigar genom skogen. I exempelvis Korpilombolo var det långa 

sträckor där det ej var väg utan det var spångar utlagda på myrarna som man fick balansera 

på. Det var nu mörkt på hösten. Det här var ju långt upp så det var ju egentligen en dyster 

höst. Jag lärde mig tycka om människorna och fick som yngste man anpassa mig till 

arbetstakten. Maten på taxeringsresan var mest potatis, fil och gröt, trots att det fanns gott 

om fisk i älvarna och hare i skogen. Fisken tycktes de ej bry sig om och hare åt de ej. 

Jag fortsatte med orienteringsträning. När jag var i Kalix steg jag upp tidigt om morgnarna för 

att löpa i skogen. Jag reste även ned till Härnösand, både för att sköta mitt öra och för att 

delta i årets distriktsmästerskap som i förväg upphaussad tippad vinnare på grund av min 

kondition och föregående års placering. Tävlingen gick i gränstrakterna mellan 

Ångermanland och Medelpad samt i kanten av kartbladet! Detta hade till följd att när jag 

rivstartade och rusade fram genom terrängen kom jag utanför kartbladet och förirrade mig. 

Jag sprang förbi den sjö som var kontroll och gjorde en försmädlig total miss som jag sedan 

fick äta upp i tidningsreferaten. Nåväl, jag fick träffa min pappa och fick ett kort avbrott i mitt 

skogsjobb. 

Fram på hösten skulle skogsavverkningarna börja och jag skulle stationeras i en by, Storsien, 

c:a 3 mil norr om Kalix. Där bodde jag i en bondgård, gick upp om morgnarna och ut på 

hygget där jag ”tummade in” de kapade stockarna och räknade ut kubik. När snön kom i 

början av november fick jag helt användning för skidorna. Den första långa skidturen åkte jag 
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från Kalix till Storsien en kväll i 30 - 35 minusgrader och blåst och utan stavar för att få mer 

träning. Det var påfrestande och svårt att åka fort. Jag blev erbjuden att åka med en bonde 

som körde släde på vägen - det gick inga bilar då för tiden - men måste stiga av för att hålla 

mig varm. 

Vissa dagar höll vi till i en by som låg 1½ mil från Storsien. Jag låg då kvar i Storsien och åkte 

dit på morgonen till hygget och sedan på kvällen hem i gen. Det var nu helt ljust endast 

några timmar mitt på dagen så alla färder gjordes i nattmörker men den vita snön, 

stjärnhimlen och ibland norrskenet gjorde att jag vande mig vid ljuset och klarade mig bra. 

Då jag nu inriktat mig på att denna vinter deltaga i Vasaloppet så tränade jag rätt hårt. På 

kvällarna efter jobbet åkte jag de 5 milen ned till Kalix för att hämta post och få mig en 

kvällssupé och sedan åka upp till Storsien igen på nattkröken, en tur på så där 6 mil. Jag hade 

fått för mig att jag skulle ha ett par extra smala skidor till Vasaloppet och hade hört att uppe 

vid Armasjärvi vid Övertorneå fanns en skidmakare så jag beslöt mig för att åka dit över en 

helg. Jag åkte hela vägen upp till Torneå och sedan till byn Armasjärvi och kom fram på 

kvällen då det var mörkt. Jag fick tag på gubben, lämnade ritning och mått på skidorna och 

nästa dag åkte jag tillbaks till Storsien. Det var en tur på nog 12 mil. Detta var i början av 

december. 

Jag hade mycket funderingar och planerande för denna sommar och höst och för mina 

vidare studier och praktik så jag rådgjorde med flera bekanta såsom Gunnar Dahlqvist, Everts 

gamla skolkamrat, som redan var etablerad i trävarubranschen. Jag hade också 

korrespondens med min kusin Erik Geete i Särna. Jag hade redan då funderingar på 

Handelshögskolan samt utomlandsstudier i England och senare USA. Jag fick även 

rekommendationer på skoglitteratur av Geete och skaffade den tjocka 

”skogteknologibibeln”, tjock som en mindre telefonkatalog, som jag konkade med mig i 

ryggsäcken mellan skogskojorna. Sålunda fördrev jag kvällarna på mitt rum i bondgårdarna 

med fackstudier men hade som omväxling även musicerande. Jag hade nämligen med mig 

min banjo och sjöng till invånarnas beundran de populära jazzmelodierna ”yes we have no 

bananas” m.fl. vilka de tog för att vara något sorts religiös musik. 

Jag hade under dessa år förälskat mig i saxofonmusik. Jag hade visserligen ej sett någon 

saxofon, sådana fanns ej i Härnösand, men i alla grammofonskivor ingick det saxofon. På 

resan från Härnösand till Kalix ingick det ett stopp och tågbyte i Boden och i denna 

militärstad spelade en orkester med saxofon på ett konditori. Så nu fick jag personligen lära 

känna detta instrument och blev heltänd på att äga en sådan. Det var stamanställda 

musikfanjunkare från Bodens fästning som utdrygade sina inkomster med extraknäck på 

konditoriet. Jag tillskrev min bror Evert, som då vistades i Philadelfia i USA, och bad honom 

undersöka möjligheterna att skaffa en sådan och förde en energisk och livlig korrespondens 

på hösten om inköp av ett instrument. Jag t.o.m. översände det beräknade beloppet 83 

Dollar i check. Evert, som ju ej var jazzfrälst som jag, sade att han hade en granne som 
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spelade saxofon och ”det lät för jävligt” så han lyckades efter många brev få mig att avstå, 

pengarna återsändes och jag blev aldrig någon saxofonist. 

I december voro dagarna mycket korta, först vid 10-tiden blev det så pass ljust att man 

kunde se. Redan vid 2-tiden var det mörkt igen men arbetet fortsatte från morgon till kväll i 

skogarna i halvmörker men snön var ju vit och himmelen stjärnklar. Över julen var allt arbete 

nedlagt i Norrbotten, alla voro hemma på sina gårdar så att jag fick julledigt och reste hem 

till Härnösand. Där var det detta år ännu barmark - en ovanligt varm vinter - och jag träffade 

alla mina gamla vänner, Sigfrid, Oskar-Ivar, Arne, m.fl. Pappa, som hade varit dålig flera 

månader denna höst var rätt pigg under julen så vi kunde göra de sedvanliga 

julbjudningsbesöken hos släktingarna. 

1925 

För 1924-25 och kommande år täcker min brevkorrespondens med Evert, och i viss mån 

Pappas brev till Evert 1924 – 25 samt mina brev till Pappa, detaljhändelserna och bör väl 

läsas i samband med denna fortlöpande skildring. 

Julhelgen i Härnösand fortlöpte i gammal traditionell stil. Hambergs bjöd på julmiddag, 

Kaijsers på julbal osv. Jag ”recipierade” i St Petri Orden, det vill säga intogs högtidligen i 

orden. Denne orden som var en sällskapsorden, instiftad vid mitten av 1800-talet av min 

morfar, Svante Johan Hamberg, hade en egen byggnad i en trädgård i kvarteret bredvid oss, 

med egen restaurang. Där firade jag alltså 28-dagsbalen med de gamla kamraterna och 

intogs i orden på trettondagen varvid man var skrudad i frack (jag fick låna min kusin Gösta 

Hambergs frack) och det hela var väl rätt spexigt. Man fick ordnar på sig och det 

högtidstalades av landshövdingen. 

Jag återvände omedelbart efter julhelgen och återupptog arbetet i Storsienbyn med 

timmertumningen. Några dagar på en plats, några dagar på en annan. Det blev nu rätt kallt. 

Vi kunde ibland stå på en sjö i 25 - 30 graders kyla med blåst och då jag var rätt mager, på 

grund av skidåkningen, hade jag inget fett att skydda mig med. Så kylan led jag nog mest av, 

annars trivdes jag med mitt liv. Jag deltog i slutet av januari i en skidtävling på 70 km i Luleå 

och omnämndes i tidningarna som enda deltagande sörlänning. Härnösand ansågs ligga 

långt ned i södern. Vid skidträningen, åkningen till Nederkalix för att hämta post, hade jag 

ryggsäcken packad med tunga stämplingsyxor, för att göra påfrestningen större. En dag åkte 

jag ned till Kalix och så vidare till Båtskärsnäs och åter till Storsien. Det blev 84 km och jag 

ansåg mig nu kapabel att anmäla mig till Vasaloppet, som då var 92 km. 

Jag åkte så ned till Dalarna för att deltaga i Vasaloppet. Först skidor till Vitvattnet sen tåg till 

Boden, Mora och Sälen med övernattning där. Jag hade otur med vallningen. Det var extra 

kallt på morgonen och blev så dagsmeja under färden. Jag klarade mig dock bra. När jag åkt 

några km fick jag kondens på glasögonen så att jag måste gå in i en stuga efter vägen och 

ordna med att få glasögonen eftersända per post till Härnösand. Sedan fortsatte jag 

skidlöpningen men hade nu blivit efter. Först efter 50 km tog jag första matkontrollen och 
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hela löpningen gick bra. Jag kom fram som nr 77. Vid framkomsten till Mora var jag ej vidare 

trött, trots att jag var den yngste deltagaren . Man hade ju ej då så bra skidor och valla som 

under senare år. Jag deltog till och med i den efterföljande dansen där jag var kvar till inpå 

småtimmarna. Dagen därpå såg jag på Zornmuseet och for så vidare hem till Härnösand.  

Jag fick då tillfälle att hälsa på Pappa som nu var rätt så tröttkörd och överansträngd av sin 

astma. Det fanns då ej s.k. sjukledighet utan han fick börja säga ifrån sig en del av sina 

arbeten. Sin astma hade han troligen fått under alla de år han haft kemiska laboratoriets 

ångor omkring sig. Man kände då ej till allergitest o. dyl. och hade ej heller några mediciner 

mot astma. Han fortsatte även sedan han fyllt 71 år med sitt jobb och vi började att söka 

ordna så att han skulle få en pension men ännu så arbetade han på stationen. Likaså var han 

kvar i stadsfullmäktige där han 1885 börjat som yngste medlem men nu var ålderspresident. 

Sedan åkte jag åter upp till Kalix och veckan därpå deltog jag i en större skidtävling på 30 km. 

Där blev jag, i konkurens med finnar och svenskar, nr 2 med den goda tiden av 1:52 vilket på 

denna tid med de tunga otympliga skidorna och primitiva skor och utrustning var mycket bra 

och gav mig skidlöparmärket i guld. Vårvintern blev lång. Vi voro kvar ute med skogbruket 

långt in i april men dagarna blevo längre. Jag fick nog slita hund en del, frysa, ibland var 

vattnet fruset på morgnarna i tvättkannan. Maten var enkel och jag var senig och mager men 

det hade gjort mig gott. Jag kände mig pigg som en nötkärna och för örat var denna vistelse 

nyttig. Jag lärde mig även att tas med folk av skilda slag. Finngubbarna och de s.k. 

”jöverkjölis”, Överkalixborna, voro styvsinta men roliga.  

Sista april firade jag tillsammans med en Härnösandsbo, jägmästare Otto Zetterholm. f.d. 

klasskamrat till Evert, på en enklare fest på Kalix gästgivaregård. Det var nog den enda festen 

däruppe. När skogsarbetet var klart, alla tumningarna gjorda och uträknade skulle virket som 

flottats fram genom älvarna ”flottläggas”, d.v.s. läggas i stora timmerbuntar ute i Kalix 

skärgård i en stor havsvik Vånafjärden. Jag fick vara därute ett tag för att övervaka 

flottläggningen. Det var nu maj, juni och det var ljust dygnet runt, härlig vår och försommar. 

Jag åkte båt hem via Luleå och Skellefteå och kom hem till midsommardagarna för att se till 

Pappa (och mitt öra). 

Denna sommar skulle jag tillbringa i Sävenäs utanför Skellefteå och i skogarna i Norsjö. I 

Sävenäs där Fors AB hade sågverk och i Öhrviken, en sulfitfabrik, tillbringade jag några 

veckor för att grundligt sätta mig in i det tekniska. Det var en behaglig plats. Jag bodde på ett 

pensionat och kunde bada i havsviken om kvällarna och söndagarna. Jag firade bl.a. min 21 

årsdag den 12 juli men det var inget firande, ingen som uppvaktade. Under senare delen av 

juli och augusti var jag så i Norsjö vid skogsförvaltningen och deltog i skogstaxering. Man gick 

i taxeringslag och beräknade skogen.  

Det var högsommar och ofta över 30 grader varmt. Det var ett intressant och roligt arbete 

och mina förmän skogsförvaltaren i Norsjö och skogschefen Beckman i Skellefteå voro 

mycket hyggliga. Vi lågo ute i byarna och västerbottningarna voro nog mer frimodiga och 
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gladare än norrbottningarna. Jag fortsatte även min träning och denna sommar började jag 

med vad som långt senare skulle bli en del av mina träningsmetoder, nämligen att åka skidor 

på barmark. Det gick bra på grässtubben och lantbefolkningen glodde svårligen på den 

tokige sörlänningen som kom forsande över åkrarna på skidor mitt i sommaren. 

På höstkanten när surströmmingstiden nalkades meddelades det att det skulle bli premiär. 

Egendomligt nog hade jag aldrig smakat surströmming. Hemma åt bara mamma men ej 

pappa, så jag fick för mig att det skulle smaka dåligt. Jag hade dock deltagit i en 

surströmmingsfest i skolan hösten 1925. Men jag åt då ej själv någon strömming utan endast 

sill och köttbullar. När jag nu sade att ”jag äter ej surströmming” så svarade mina äldre 

kollegor och förmän ”du är yngst så du får rätta dig efter seden. Du får ingen annan mat 

förrän du börjat med surströmming”. Nåväl, det var bara att ta skeden i vacker hand och det 

gick ju mycket bra. Jag fann att det smakade bra och sedan blev jag surströmmingsfrälst.  

Jag bestämde mig nu, efter diverse rådslag över alternativen utlandsstudier eller 

högskolestudier, för att söka in vid Handelshögskolan. Så jag sände in mina ansökningar och 

blev antagen att börja den 1:a oktober. Jag började även att planera mina vidare utländska 

studier och redan då hade jag fått nys om laboratoriet i Wisconsin som intresserade mig. I 

Norsjö, där befolkningen var rätt driftig, fanns det även ett bärtorkeri och där hörde jag för 

första gången radio på arbetsplatsen, “musik under arbetet”, vilket var något nytt. Jag 

stannade i Norsjö till i slutet av september, passerade hemstaden och började i Stockholm 

1:a oktober vid Handelshögskolan.  

Jag hade tur att få hyra samma rum som Evert haft i fyra år, hos Fru Sterner på 

BirgerJarlsgatan 108 med hyra 65 kr i månaden och det kom att bli mitt hem i tre år. Sonen i 

huset, Richard, var två är äldre än jag. Han studerade nationalekonomi vid Stockholms 

Högskola och vi hade mycket gemensamt. Han kom att ge mig många goda råd och var en 

trevlig kamrat. Han avancerade sedan i staten, blev fil Dr i Nationalekonomi och så 

småningom Generaldirektör för Försäkringskassan. Men jag får väl tala mer om honom 

senare. Jag fick betala för rum med morgonkaffe och kvällsté 1O5 kr (65 +40). Lunch och 

middag ute på stan kostade cirka 80 kr. Senare under 20-talet blev allt billigare. Jag beställde 

även en kostym. Den kostade 190 kr men i början av 50 talet när konfektionsindustrin 

kommit igång såldes en standardkostym, ”Colljins I:an” för 55 kr. 

När jag började i Stockholm i oktober passerade Sigfrid Lönegren staden på sin första resa till 

USA, där han ju sen under en livstid skulle vistas men med regelbundna hembesök och livlig 

kontakt med sina gamla vänner. Handelshögskolans lokaler voro då ännu belägna vid 

Brunkebergstorg så jag hade en bra bit att gå, eller springa då jag för ”träningens” skulle ofta 

sprang sträckan. När jag skulle välja ämnen fanns det två alternativa linjer, den juridiska eller 

den geografiska. Då jag var intresserad av bägge ämnena beslöt jag mig för att ta bägge 

linjerna. Vi var två som gjorde detta och fick på så sätt rätt många ämnen och föreläsningar 

att hänga med på. Jag ser av mina anteckningar att jag hade 45 timmars föreläsningar per 

vecka - det är annat än nu för tiden eller vad det då var i Uppsala. Föreläsningarna voro ej 
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alltid i följd det blev håltimmar emellan. Det kunde alltså sträcka sig från kl 8 på morgonen 

till kl l/2 9 på kvällen, då det även i vissa fall var kvällsföreläsningar. 

Jag deltog även från början i Studentlivet. Pappa hade särskilt poängterat att jag ej skulle 

försumma kamratlivet. Han var litet rädd att jag hade tagit på mig för mycket arbete. Men 

jag hade ju sedan skogsvistelsen en god kondition och jag ville utnyttja den uppladdade 

energin och göra undan så mycket som möjligt i början. Vid första ”gasken” presenterades 

jag som d’Artagnan på grund av mina just anlagda mustascher. Som omväxling till studierna 

fortsatte jag med min orientering och senare skidträning. Jag lyckades bra med orientering, 

placerade mig bra i tävlingarna och gick in i Djurgårdens I.F. Det hårda tempot med 

föreläsningar och studier höll bra trots att många avrått mig och ej trodde att jag skulle 

lyckas. Men själva tävlingsmomenten gav mig sporre så att jag vid terminens slut hade tagit 

en hel del tentamina i skilda ämnen . 

Till julen åkte jag så hem efter första terminen som torde anses lyckad. Pappa var nu mycket 

trött och förhöjd temp hade tagit mycket på honom. Han hade under hösten äntligen fått 

ordnat med pension, för vilket han annars oroat sig mycket. Vi hade mostrarna hemma på 

julafton. Jag var borta på sedvanliga julbjudningar men jag använde även julen till 

skidlöpning. Jag hade just före jul tränat i Stockholm på Brunnsvikens isar och i Liljansskogen 

så när skidtävlingarna satte igång lyckades jag placera mig som etta resp. tvåa på de lokala 

tävlingarna i hemstaden. Den där jag blev två var en kvällstävling och jag hade just haft en 

god julmiddag hos Kaijsers, klädde om mig, deltog i tävlingen men blev slagen av en man och 

fortsatte sedan julbjudningen på kvällen. Dagen därpå stod det i Västernorrlands Allehanda 

att ”Pecka kom från ett bättre julkalas och blev slagen av Putte Larsson”.  

En dag åkte jag med tåg upp till Sollefteå och deltog i ett större lopp, ”Långselseloppet”, 

fram och tillbaka Sollefteå-Långsele.   Där lyckades jag bli tvåa i hård konkurrens med alla 

skidlöpare från Ådalen. Pappa orkade nu ej gå bort på bjudningar utan låg i sängen men han 

var mycket intresserad i mina förehavande och av mina studier. Hans gamla vänner Kaijser 

och Drakenberg brukade hälsa på honom och var han mycket ivrig att diskutera trots sina 

svåra hostattacker.  

1926 

Jag återvände strax på nyåret till Stockholm. Pappa var visserligen mycket svag men jag 

visste ej då att jag aldrig skulle se honom mer.  Hela januari var han sängliggande och hade 

det mycket svårt men ville trots allt ha besök av sina gamla vänner och diskussionerna 

piggade upp honom. I slutet av januari, när jag varit ute på en lång skidtur, fick jag telefon 

från moster Sigrid att pappa dött på natten och jag reste så upp till begravningen. Mina 

farbröder reste ej upp men det var en högtidlig begravning. Det var nu många vänner i 

staden och flera släktingar. Min morbror Hans och moster Dora hade ordnat det hela och 

morbror Hans hjälpte till vid den senare bouppteckningen och arvsfrågorna. Evert kom 

senare hem för att ordna upp arvsfrågorna. 
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Jag reste ned igen till Stockholm med Ostkustbanan som just öppnats. Evert kom hem från 

USA i februari efter att ha varit där i två år. Han satte igång med inventering av möbler för 

bouppteckning. På påsken reste jag upp och vi gick igenom de olika sakerna som porslin, 

serviser, silver, tavlor och möbler. Vi delade upp det så att vi satte två likvärdiga poster mot 

varandra, singlade slant med en Amerikadollar och så skrev vi ut listorna. Vapensamlingen 

togs upp för sig, en värderingsman från Livrustkammaren värderade den och sedan skulle vi 

göra upp med museet i Härnösand till vilken summa de skulle övertaga vapensamlingen. 

När Evert kom hem från USA var han uppe hos farbror Viktor i Stockholm och han ansåg att 

vi ej kunde ha möblerna kvar utan att det nog vore bäst att vi lät sälja dem genom Bukowskis 

i Stockholm. Turligt nog beslöto vi att söka en lagringslokal där vi kunde förvara dem tills vi 

själva hade möjlighet att använda dem. Det lyckades så småningom, även om det senare tog 

närmare 20 år innan jag själv fick packa upp alla mina möbler. Vid Pappas död fanns det en 

del Forss-aktier men de voro belånade hos Handelsföreningen i Härnösand. Pappas sjukdom 

under många år och viloresor till Storlien hade gjort att han måste ta lånen. Vid arvsskiftet 

lyckades vi omplacera lånen och lösa in en del så att arvskiftet gick bra i lås. 

Evert bodde nu i Härnösand några år och skötte sterbhusets affärer. Det tog rätt lång tid 

innan vi fick någonstans att placera möblerna. När jag kom upp de första åren hade vi kvar 

ett rum i våningen och senare fick jag bo hos Moster Dora. Studierna vid Handels med 

åtföljande tentamina gick även denna termin bra. Egentligen var det två vårterminer en till 

påsk och en till midsommar. Sista april var jag uppe i Uppsala och deltog i det klassiska 

valborgsmässofirandet, bodde hos Jan Stenström. Jag kom sedan under de följande åren att 

resa upp till Uppsala där jag hade en mängd gamla skolkamrater som studerade, främst då 

Jan Stenström och Sven Dahlman. Ser av mina brev att jag på våren i maj var uppe i min 15:e 

tentamen och det gick bra. 

Evert ordnade med arvsskatten på bouppteckningen. Enligt brev från Evert var den 3 275 kr. 

Gravstenen som Evert i samråd med farbror Evert skissade upp kostade 2 300 kr. Möbler och 

tavlor packades omsorgsfullt ned. Silver i en kista lämnades för förvaring hos 

Handelsbanken. En hel del lösöre och koppar gick på auktion och rätt så skapligt för den 

tiden erhölls cirka 2 000 kr. Den kopparen hade nog varit värdefull om den behållits men 

sakerna voro rätt skrymmande. 

I mina studieplaner hade jag funderat på att kunna kombinera skoglig utbildning med 

handelsutbildning och undersökte möjligheterna att studera vid Skogshögskolan. Antalet 

platser vid Skoghögskolan var synnerligen begränsat. I den ena kursen, Jägmästare, antogs 

väl cirka 20 och i den andra, Forstmästare, cirka 12. Det fordrades för inträde 22 månaders 

praktik men på grund av konkurrensen blev det, åtminstone vid forstmästarkursen, 4 - 5 års 

praktik. Jag tog därför på våren kontakt med Skogshögskolan och då jag ju redan var 

inskriven i en högskola och där avverkat tre terminer blev jag antagen som ”extra elev” först 

och främst vid forstmästarkursen där jag tog vissa huvudämnen. Jag tog även ett annat 

ämne, skogsekonomi, vid jägmästarkursen. Sedan på hösten fick jag väl passa ihop 



54 
 

timantalet med mina ämnen vid Handels. Skogis hade en sommartermin med praktisk 

skogsskötsel vid Högsjö i Vingåker i Sörmland. Den började 1 juli och hade jag alltså att 

inställa mig där. 

I maj dök Sigfrid Lönegren plötsligt upp. Han hade återvänt från U S A där han vistats i ett 

halvår och tycktes ha lyckats bra. Han hade åkt ut på hösten 1925, genast fått bra jobb och 

tjänat ihop så att han kunna t skaffa bil, detta var ju något otänkbart i Sverige. Men han 

måste återvända hem då han endast haft ett 6-månaderspass. Vi åkte gemensamt upp till 

Härnösand Sigfrid, Jan och jag. Jag hade ekiperat mig i särskilt anskaffade rutiga golfbyxor 

och Skogisjacka vilket väckte visst uppseende i Härnösand. Mina mostrar i Ulfvik, där jag 

bodde då jag var i Härnösand, ansåg att ”så där kunde jag gå klädd på landet men absolut 

inte i stan”. Nåväl jag trotsade dem och mottogs av bl.a. Jans mamma ”Landshövdingskan 

Stenström” som senterade min skrud och lät fotografera sig med mig i min prakt. 

 

1926 Pecka antagligen i Ulfvik 

När vi sorterade upp de skilda pinalerna i boet efter Pappa fanns även en stor mängd 

starkvaror. Pappa, som var medlem i styrelsen för Systembolaget, var själv mycket försiktig 

med starkvaror. Han tog något glas punsch när det var främmande men ej brännvin eller 

konjak. Men han hade ju främmande så när kriget började 1914 lagrade han upp bl.a. arrak 

för att så småningom kunna brygga punsch. Nå, det blev aldrig någon brygd av och där fann 
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Evert en hel mängd arrak. Han och Gunnar Dahlqvist bryggde så en större brygd punsch som 

tappades på flaskor för att lagras. 

När jag kom hem på våren så ville mina goda vänner gärna vara med och provsmaka 

flaskorna så vi tog oss ibland en runda upp i den tomma våningen. En kväll så travade jag och 

Jan Stenström upp i våningen för att ”provsmaka”. Vi kunde ej finna några glas men däremot 

ett fint reseetui med bl.a. tandborstfodral av glas och dessa sågo ju ut som finare 

champagneglas. Vi ställde oss i givakt med studentmössorna på och började hälla i 

punschen. Efter en stund fann vi att den forsade rätt ned. Det var nämligen hål i ändarna på 

glasfodralen. Vi kom då på att vi skulle hålla tummen för och fortsatte att skåla.  

Då fick vi besök. Gunnar Dahlqvist som var trävaruagent hade besök av några engelska 

trävarumän och när de hade varit på Logen och ätit en bättre middag så såg de att det var 

folk i vår våning och att vapnen ännu hängde kvar.  Då tog Dahlqvist med sig herrarna på 

besök för att visa den fina vapensamlingen. De blev verkligen förvånade och hade sedan 

beskrivit sitt besök i en engelsk trävarutidning. Där berättade de hur de kom in i en våning 

som var alldeles utan möbler, endast fullt med vapen på väggarna och där stod svenska 

studenter i givakt och skålade i punsch i champagneglas. Våra punschindränkta byxor kunde 

nog sedan stå för sig själva. 

I juli åkte jag så ned till Högsjö i Vingåker där vi lågo på förläggning 14 skogselever. Vi hade 

exkursioner om dagarna och lärde oss skogstaxering, ritande av skogskartor etc. De övriga 

voro mellan 26 – 27 år och jag endast 22. Men jag lärde mig mycket och det var två mycket 

givande månader. En dag när jag gick i en hage och ritade karta kom en tjur rusande och jag 

fick klättra upp i ett träd för att klara mig. Så började jag andra årets första termin med 

dubbelarbetet på Skogis och Handels. Jag cyklade mellan föreläsningarna, en på Skogis, så till 

Handels 3 eller 4 föreläsningar, så åter till Skogis och det klaffade rätt bra. På morgnarna 

orienteringsträning och jag deltog den hösten i flera tävlingar och placerade mig som 2:a 

både i akademiska mästerskapen och i DM där cirka 400 startade. 

Första årets finanser efter arvskiftet voro rätt komplicerade. Vi skulle ju betala arvskatt, 

gravvård, hyra för rum för möblerna (två rum i den gamla våningen som vi hade kvar) samt 

restaureringen av ett skåp som vi skulle skänka moster Dora. Dessutom skulle ju jag 

finansiera mina studier. Vi hade ej några studielån på den tiden. Nåväl, genom gemensamma 

ansträngningar, utdelning på Forss aktierna och så småningom den betalning vi fick för 

vapensamlingen, klarade jag finansieringen av studierna. Som nybliven aktieägare i Forss AB 

reste jag även upp till Köpmanholmen för att bevista bolagsstämman. Mitt aktieinnehav i 

detta bolag blev grundplåten i min ekonomi och jag lyckades behålla aktierna under årens 

lopp, trots påfrestningar i bland, ända fram till bolagets likvidering 1964 genom att 

anläggningarna övertogs av Norrlands skogsägare. 

Under höstterminen fick jag en bra matinackordering. Tidigare hade jag ätit på diverse 

matställen. Nu blev jag lunch och middagsinackorderad i en Härnösandsfamilj där flera 
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ungdomar från skilda högskolor åto, även ett par trevliga flickor. Vi hade glada tillställningar 

och när Jan eller Arne kom ned så träffades vi där. Även surströmmingsskivor gick av stapeln 

och jag trappade upp min konsumtion till 13 strömmingar. En gång en lördagskväll kom jag 

upp i rekordet 16 strömmingar. Dagen efter sprang jag orientering med Djurgårdens IF men 

då behövde de övriga deltagarna ej orientera de bara sprang efter min odör.  

Vi deltog även i föreningen ”Ångermanlands Gille” där ordförande var Jägmästare Carlgren 

(gift med en Kempe och även fader till den sedermera kände industrimagnaten Mats 

Carlgren). Carlgren var en snäll herre men när vi ungdomar började dansa Charleston, som 

då just blivit modern, blevo vi bestämt tillsagda att ej dansa oanständiga danser. Nästa år då 

Charleston enligt vår uppfattning blivit omodern och vi dansade ”Black Botto”. Då dansade 

de övriga Charleston. När Charleston började komma till Stockholm fick man gå till 

danspalatset ”National” (sedermera även kallad ”Nalen”) och där fanns instruktörer så att 

man blev en verklig charlestonhaj. 

Studierna gick bra och jag lyckades följa med trots dubbelläsningen Handels/ Skogis. Jag 

skötte även skidträningen hårt men i det halkiga väglaget körde jag omkull och skadade 

höften. När jag kom hem till julen gick jag till Dr Kajser. Han punkterade en utgjutning i 

muskulaturen men det växte till och blev en knuta som jag sedan fick behandla med värme 

och massage i Stockholm. Jag blev sålunda invalid för ett tag och kunde denna jul ej åka 

skidor utan linkade runt, klarade möjligen någon juldans. Jag bodde hos moster Dora över 

julen och vi firade med bl. a. nyårsafton hos Stenströms. Detta blev min sista jul i Härnösand. 

Sedan kom jag att fira den i Stockholm eller skilda delar av världen. 

1927 

I början av januari behandlade jag muskelbristningen i höften och det blev snart bra. 

Terminen fortsatte med dubbelläsningen på Handels och Skogis. Jag hann med en del 

tentamina och skrev en avhandling om Plywoodindustrin i det geografiska seminariet. Jag 

lade ner mycket arbete, plöjde igenom massor av utländska tidskrifter - det fanns ännu ej 

någon direkt litteratur - och på vårkanten hade jag så min seminarieföredragning i ämnet 

och klarade mig bra. Avhandlingen var stor och tycktes vara så bra att den antogs som 

huvuduppsats i ett specialnummer av tidskriften Trävaruindustrin. Jag var mäkta stolt över 

detta och särskilt att jag fick 300 kr i arvode, en mycket hög siffra detta år när lönerna för 

kontorsfolk låg omkring 150-200 kr i månaden. Jag kom sålunda att då inrikta mig på 

plywoodindustrin och planerade min framtid därefter. 

Skidåkningen kom i gång. Jag deltog bl.a. i en budkavletävling och åkte för Djurgården 1:a 

sträckan Saltsjöbaden - Stensjön/Tyresö - Västerhaninge, trakter som jag långt senare skulle 

komma i mycket nära beröring med. Då jag var särskilt bra på ”stakåknig” så ledde jag vid 

Tyresö långt före de övriga men åkte fel i en dalgång vid Brakmaren och hamnade i Vissvass. 

Därifrån kom jag så småningom via Åva till Stensjön och senare fram till Västerhaninge. Ja i 

Tyresö skulle jag ju senare komma att bo i över 50 år och i Västerhaninge, Tungelsta, skulle 
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ju både Agneta och Carl-Gustav komma att bo. På påsken gjorde jag ett avbrott och åkte till 

Rämshyttan, det var även där första gången, där jag ju också senare skulle komma att göra 

många besök. I mars gjorde Skogshögskolan en studieresa till Hälsingland för att besöka 

avverkningsplatser och vi besökte Dellensjöarna, Delsbo, Ljusdal och Bollnäs. När de övriga 

satt i slädarna mellan de olika platserna åkte jag vid sidan om på skidor för att få motion. 

Jag hade även besök av mina gamla vänner Jan och Sigfrid i bland. Sigfrid skulle nu på allvar 

emigrera till U S A och vi hade en glad avfestning för honom där bl.a. hans broder, 

flyglöjtnanten Gunnar Lönegren var med. När vi så skulle embarkera Sigfrid på tåget till 

Göteborg (Sigfrid hade 6 - 8 väskor med! )så ropade Sigfrid att hans portfölj med pass och 

pengar saknades och han var mycket upprörd. Vi slog genast larm på Järnvägsstationen och 

anmälde det saknade. Sedan fortsatte vi till polisstationen på Kungsholmen där vi ombads 

lämna en rapport. En saktfärdig poliskommissarie satte sig ned och skrev långsamt en 

redogörelse. Men våra osammanhängande rapporter voro något förvirrade och en av 

deltagarna (Gösta Asplund, broder till Arne Asplund) var rätt omtöcknad så jag ombads taga 

hand om honom. Jag med min spänst tog honom i hand och vi sprang flera varv runt 

polishuset medan Gunnar fortsatte med polisrapporten.  

Nå, Gösta Asplund kvicknade till. Gunnar förklarade redan vid järnvägsstationen att om 

väskan kom till rätta skulle han flyga ned med den i sitt jaktplan. Det var då rätt nytt med 

flygning och denna försäkran väckte stor förundran på järnvägsstationen. Nå, vi fortsatte 

sedan med en uppmuntrande supé (på den tiden kostade en sådan så där 2:50 och det blev 

alltså ej så blodigt). Till historien hör att när Sigfrid börjat ordna sina väskor och tåget 

kommit i gång så fanns även portföljen med pass och pengar med men när han nästa dag 

infann sig vid båten för att kliva på så stod polisen där och haffade honom. Det hade kommit 

larm från Stockholm att ett pass på Sigfrid Lönegren stulits i Stockholm . Han måste därför 

mobilisera upp släktingar för att förklara sammanhanget och att det verkligen var han som 

var Sigfrid Lönegren. 

Som omväxling till studierna deltog jag bl. a. i en maskerad på Grand ordnad av dåvarande 

Konstfack där jag hade en gammal bekant, scoutkamraten Ivar Hjertkvist, som ordnat med 

biljetter. Det skulle bl.a. även vara frack och då jag i alla fall så småningom skulle behöva en 

sådan så beställde jag en hos PUB. När jag så skulle betala denna hade jag tydligen beräknat 

”skräddar kredit” så pengarna började tryta men Moster Tekla lånade mig beloppet och jag 

fick min frack. På den tiden var det mycket vanligt med frack på skilda tillställningar. Till 

maskeraden skulle Jan Stenström komma ned och det var sed att vi tog oss en PCG-

blandning på mitt rum innan. Med traditioner från skidvalleblandningar och arvsanlag från 

Pappa brukade jag utexperimentera särskilda cocktailblandningar som döptes till PCG 

(Pecka-Carl-Gustaf). Grundstommen utgjordes av Punsch, Curacao och Vermouth.  

Som meddeltagare i maskeradbesöket skulle även min bostadsgranne Richard Sterner ställa 

upp. Han hade samma dag avverkat en finare tentamen i Nationalekonomi (han blev ju 

sedermera Filosofie Doktor i detta ämne) så det fanns ju anledning att fira. Nåväl, vi skålade i 
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några bägare. Jag hade vid denna tidpunkt ej några egna glas utan mina prisbägare från 

diverse skidtävlingar fick duga. De voro dock rätt små, man kostade ju ej på så stora 

prisbägare på den tiden. Vi gav oss så iväg till Grand och började dansen. För vännen Richard 

Sterner tycktes dock min blandning ha varit för stark ty tillsammans med 

tentamensansträngningen så blev han något yr i mössan och illamående. Men mitt gamla 

recept - frisk luft och motion - hjälpte även här. Jag tog honom med på en snabblöpning runt 

Nationalmuseet. Det väckte nog ett visst uppseende då två maskeradklädda herrar kom 

rusande genom buskaget. Nå, han blev snart vederkvickt och kunde återvända till dansen på 

Grand. 

På våren skulle det bli två studieresor en med Handels till Gotland med endast 9 deltagare 

från varje årskurs och så en med Skogis till träindustrier i Hälsingland. Till Handels studieresa, 

där uttagningen skedde genom lottning, kom jag ej med utan reste med Skogis. Vi besökte 

Iggesund, Ströms bruk och Hassela. På så sätt kom jag att få se den nystartade 

plywoodfabriken i Ljusne, som annars var så hemlig att man ej fick komma in. 

På våren bildade vi ett roddarlag från Handelshögskolan, ”utriggad fyra”, som rodde på 

Djurgårdsbrunnsviken och det ansågs ju vara en förnäm sport. För mig som skidåkare var det 

en bra träning och vi hade en härlig tid på kvällarna. Jag deltog även i en vårbal i maj i 

”gyllene salen” i Stadshuset och det råkade då hända att just den kvällen fullbordade 

flygaren Charles Lindbergh den första Atlantflygningen. När telegram därom inkom under 

kvällen så upplästes meddelandet av vår dåvarande kronprins, sedermera kung Gustav Adolf, 

som var närvarande vid balen. Han höll ett flott tal till Lindberghs ära och det hurrades och 

skålades värre. 

Jag fortsatte den sista terminen efter påsk och klarade av en del tentamina men fick ligga 

kvar till in i juli. Då tog jag en vecka och reste upp till Rämshyttan för avkoppling - men hade 

just fått en handbok om plywood som jag började studera. Då jag nu inriktat mig på 

plywoodbranschen började jag söka möjligheter till praktik eller att få studera någon fabrik. 

Jag tillskrev de svenska fabriker som funnos, Ljusne, Helgum och Ålem men fick avslag från 

alla. Man var då för tiden synnerligen ”hemlighetsfull” och ville ej släppa in någon på 

fabrikerna. 

Då tillskrev jag c:a 16 fabriker runt om i Tyskland, Baltikum (Estland och Lettland som då 

ännu var fria nationer), Holland och England. Jag fick svar från en del men nej i alla fall. Från 

mina studier av branschen visste jag att det fanns en del fabriker i Ryssland så jag tog 

kontakt med Ryska handelsdelegationen som just den tiden sökte intensifiera handeln med 

Sverige (det var före Stalintiden). Genom att ha ett uppdrag från tidskriften 

”Trävaruindustrien” att skriva reportage trodde jag det skulle gå lättare (Ja, helig enfald, jag 

kände sju då ej till att det fanns något som kunde rubriceras som ”industriellt spionage”). 

Ryssarna lovade artigt att vidarebefordra min ansökan om visum och tillstånd och jag gick i 

stora förväntningar. Jag använde tiden, några veckor i juli, till att studera utländska träslag 
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på Skandinaviska Träimporten och kom ju även, 7 år senare, att själv ägna mig åt denna 

specialgren. Jag var alltså tidigt ute. Nå, det kom så småningom avslag från Ryssarna och tur 

var väl det. Man undrar hur det gått om de släppt in mig på några fabriker och jag börjat 

anteckna saker och skriva hem. Jag hade kanske hamnat i Sibirien. Man hade då ej här 

hemma någon vidare kännedom om de verkliga förhållandena i Ryssland. 

I Härnösand hade ett sågverksföretag uppe vid älven, Torsviks Sågverk, beslutat anlägga en 

plywoodfabrik i Härnösand, inköpt en gammal fabriksanläggning och startat aktieteckning 

för det nya företaget. Då jag nu blev särskilt intresserad av att söka komma in där, för att 

senare få möjlighet till praktik, så tecknade jag mig djärft och våghalsigt för aktier för 20,000 

kr - en stor summa på den tiden - och belånade mina Forssaktier i Skandinaviska Banken. Jag 

hade just fått min tidskriftsartikel om plywood utdistribuerad så folk kände till den. Jag gick 

även runt som aktiepromotor när jag kom upp till Härnösand och fick bl.a. både 

Landshövdingen Stenström och Stadsfullmäktiges ordförande Kaijser att teckna aktier. Så 

blev jag då kapitalist och aktieägare. 

Jag reste så under augusti upp till Härnösand där min bror Evert just förlovat sig med Gudrun 

Bergström. Jag passade på att bekanta mig med cheferna för den nya plywoodfabriken, 

Direktör Abraham Hellström som ansågs vara en av de skickligaste trävaru- och 

skogsaffärsmännen i Ådalen samt ingenjör Knut Blom som skulle bli fabrikschef. Jag kom 

även överens med dem om att på vårsidan 1928, när jag var klar med mina studier, få 

komma till fabriken. Jag återvände så till min sista termin som huvudsakligen skulle beröra 

Skogis samt sluttentamina på Handels. Jag lämnade även på hösten min ansökan om visum 

till U S A. Det skulle enligt uppgift ta över ett år. Så många stodo på väntelistan då och det 

var en viss quota för varje land. 

Avvecklingen av sterbhuset, arvskatter och mina studiekostnader gjorde att den ekonomiska 

sidan i bland var rätt trasslig. Vi korresponderade mellan oss och det gick ett halvår 

omsänder. Ersättning för vapnen från Museet tog över ett år och det blev 

Forssutdelningarna som klarade av det hela och även räckte för en del av 

kontantbetalningen för aktierna i Torsvik. Jag hade under året även en hel del besvär med 

mitt öra som ju alltid måste skötas. Hösten 1927 gick till studiernas avslutning med 

tentamina vid Handels och Skogis och jag hade rätt mycket att göra så jag reste ej upp till 

Härnösand under julen utan firade julen hos Dahlmans och Moster Tekla Scherman. Evert 

flyttade in i Pappas gamla rum i den gamla våningen där det var avsett att jag senare på 

våren även skulle bo. 

1928 

Jag avslutade mina tentamina under januari och februari och var så färdig med min examen 

från Handels och specialexamen från Skogis i vissa huvudämnen. Den 1:a mars flyttade jag så 

åter till min hemstad för att börja ”praktisera” på Fanerfabriken. Jag bodde i Pappas gamla 

rum som jag delade med Evert som startat en konsultfirma i byggnadsbranschen så smått. 
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Mitt arbete på fabriken var mest att så noggrant som möjligt sätta mig in i de skilda 

arbetena, göra lite experiment etc. Jag fick ej någon ersättning. Det ansågs väl att det var en 

stor favör att överhuvud få komma in i denna specialbransch . Allt var ju rätt nytt för mig så 

jag lärde en hel del. 

Evert fyllde 30 år i april och jag överlämnade min skrivmaskin som 30-års present. På påsken 

reste jag till Åre och bodde där några dagar men åkte med tåg till Storlien där jag gjorde 

långa turer i fjällen. Nu fick jag för första gången lära mig utförsåkning i fjäll, vilket ju senare 

skulle leda till slalomövningar i USA och i Alperna. Inför min planerade vistelse med studier i 

USA sökte jag ett resestipendium vid Handels och hade mobiliserat upp en hel del 

rekommendationer. Det blev dock avslag. Jag fick senare höra att de ej ansåg 

plywoodindustrin särskilt intressant. Nåväl, jag fick ju senare ändå ordna min resa och 

studier med egna medel och det gick bra.  

 


