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DEL 2 

Utlandsvistelserna 

 

Pecka tar ut svängarna i Amerika  

1928 

Då jag räknat med att kunna få viseringen klar på höstkanten så hade jag ett halvår på mig 

och bestämde mig för att ta några månaders studier i Frankrike under sommaren för att lära 

mig franska. Jag hade ju valt bort franskan i gymnasiet men funnit att detta språk var rätt 

viktigt. Genom bekanta i Härnösand, jurister som ”gingo ting” (gjorde tingstjänstgöring), 

samt Jan Stenström, hade jag skilda tips och bestämde mig för antingen Dijon eller Grenoble. 

Den senare staden tilltalade mig väl bäst då det låg mitt i Alperna och jag skulle få tillfälle att 

”klättra i berg” som särskilt lockade mig. 

När jag så varit vid fanerfabriken i cirka 3 månader gav jag mig iväg men stannade upp i 

Stockholm i början av juni. Där var nämligen en stor studentkongress, Skandinaviskt Möte, 

med studenter från de fyra nordiska länderna. Det var bankett på Grand, lunch och heldag i 

Uppsala, danser m.m. och jag tror att hela tillställningen 4 dagars festande kostade 25 kr. Jan 

Stenström, Sven Dahlman, Delmar Zetterholm och en mängd andra bekanta var med och vi 

hade mycket roligt. Jag bodde hos Moster Astrid.  

Resan ned till kontinenten gick via Hamburg där jag övernattade. Fick ressällskap med en 

Härnösandsstudent, Arne Wåhlstrand och vi hann besöka ett finare danspalats. Jag reste via 

Paris och hade i förväg tillskrivit Gunnar Dahlqvist, som var nere och mötte, och vi gjorde 

”Paris by night” och nästa dag fortsatte jag till Dijon. Platsen tilltalade mig dock ej, så jag 

fortsatte till Grenoble i Savoyen. Där hade jag, av Jan, fått en adress till en familj i en förstad, 
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likaså adress till en lärarinna i franska, ja en äldre soignerad dam som dock var ovanligt 

skicklig lärarinna, m:me Michelon. (Som det visade sig när jag långt senare läste Herbert 

Tingstens memoarer hade även han haft samma lärarinna.) Annars skrevs jag in på 

Universitetet. 

Jag inackorderade mig hos en familj i en villa i förstaden La Tronche och tvingades därför att 

bara tala franska. De höga bergen runt omkring gav mig möjlighet att springa upp och ned. 

Senare gjorde jag längre turer, först med buss upp, och besteg de snöhöljda alptopparna upp 

till 3.000 m höjd. Nere i Grenoble var det tropisk värme men uppe på höjderna var det 

behagligt. Temperaturen var 32 - 36° C. Det var en lång bit att gå från förstaden in till 

Grenoble i värmen så efter någon tid flyttade jag in och hyrde rum i staden och åt på ett 

studentmatställe. Föreläsningarna vid universitetet var masstillställningar och gav ej så 

mycket utan det blev lektioner i stället. 

För att få frisk luft började jag regelbundet att träna bergsklättring och vi beslöt så, tre 

svenskar, att söka bestiga Mont Blanc, Europas högsta berg 4.800 m. Vi reste först med tåg 

till Chamonix, så med bergbana och började klättringen till en bergshydda 3.800 m ö. h. där 

vi övernattade. I dalen vid starten var det +30° C men det blev kallare ju högre upp vi kom. 

Full orkan vid hyddan så vi trodde vi skulle blåsa bort. Vid klättringen vidare var det 

snöstorm och – 20° C. Vi hade en förare och voro fastbundna med en lina mellan oss och fick 

passa oss för nedfallande stenblock.  

 

Bestigning av Mont Blanch sommaren 1928 

När vi kom högre upp gick vi över glaciärer med sprickor emellan som vi fick passera en och 

en där de andra höll emot. Vi hade tusen meter djupa avgrunder på sidan så man fick ej ha 
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anlag för svindel. Man fick hugga sig fast med isyxan. Jag var ej rustad eller beredd på kölden 

så jag fick ta på mig extrastrumporna på händerna och näsduk under baskermössan över 

öronen för att ej förfrysa mig. Jag fick gnugga händerna för att ej förfrysa dem. När vi nådde 

toppen var det snöyra och vi fick krypa på alla fyra utefter en snökam. Nedfärden gick ju 

lättare och blev dubbelt angenäm när vi återkom till värmen i dalen. 

 

 1928 Pecka med näsduk och basker i tjugo minusgrader 

Jag deltog även i det internationella studentlivet. Det var rumänskor, grekiskor och 

amerikanskor på danserna så man fick rådbråka alla språk. Vi gjorde också en tågutflykt till 

Geneve och inbjöds där till en italiensk studentförening. Men här märktes att fascismen 

redan slagit igenom i Italien. Det var ju för mig redan då något främmande och jag tog genast 

ställning mot rörelsen. Men Geneve var ju en förtjusande stad. Ovanför Grenoble fanns det 

en klosterby, Chartreuse. Där bryggdes den goda likören och dit gjorde jag även en utflykt 

för att smaka på denna ädla dryck. Den skulle senare tillhöra mina favoritdrycker - om också 

rätt så sällsynt. 

Jag fick så småningom meddelande att jag skulle få visera mitt Amerikapass på amerikanska 

legationen i Stockholm i september och gav mig så hem i slutet av augusti. Då pengarna 

började tryta fick jag åka dagplats på 3:e klass över Schweiz till Berlin där jag stannade hos 

familjen Heisser. Där var även min kusin Oskar Ivar Hamberg. Vi hann ävenledes se litet av 

Berlin ”by night”. Evert hade beslutat att gifta sig i september och jag skulle vara med på 
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deras bröllop i Härnösand den 19 sept. I Stockholm hade de avskedsskiva för mig med 

surströmming. I Härnösand deltog jag i Everts och Gudruns bröllop, kyrkbröllop och stor 

familjemiddag hos Bergströms. 

Viseringen i Stockholm gick bra trots att jag hade fel på ena örat, vilket dock noterades i 

papperen. Jag hade i förväg tillskrivit Forest Products Laboratory, vid University of Wisconsin 

i Madison Wisc. Och genom rekommendation från Skogshögskolan fått plats där. När resan 

planerades gällde det att få det hela att gå ihop och att få den så billigt som möjligt. Arne 

Ringblom som hade kontakt med rederier i egenskap av skeppsklarerare lovade att ordna så 

att jag kunde följa med någon lastångare. Han hade just då en tysk gammal skorv som skulle 

lasta pappersmassa i Iggesund i Hälsingland de sista dagarna i september och jag skulle få 

åka med till ett pris av en dollar per dag vilket ju lät hyggligt. 

Men när vi träffade kaptenen meddelade han att han ej fick ta några passagerare så jag 

måste ”mönstra på”. Vi träffades sålunda kaptenen, Arne och jag hos hamnkaptenen 

Frånberg, en jovialisk farbror, för att jag skulle få skriva in mig i skeppsrullan. Ja, sade 

kaptenen, vi har ju ej så många lämpliga sysselsättningar för den nya besättningsmannen 

eller lägre befälsmannen. Vi har redan en skeppsläkare - men vi kan ju skriva 

”skeppstandläkare”. Detta gjordes, det fanns ju rörtång och slägga ombord så utrustningen 

fanns. Jag avreste så från Härnösand vederbörligen avfirad, som sed var med emigranter. 

Alla mina släktingar och vänner voro nere och hurrade vid tåget bl.a. även landshövdingskan 

Stenström, Jan Stenströms moder. Jag hade flera koffertar med. 

 

Härnösands station vid avresan till USA oktober 1928 
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På den tiden fanns det ej något som hette övervikt. Jag hade mitt studiebibliotek, ävenledes 

god klädutrustning (t.o.m. frack och smoking), skidutrustning och två par skidor.  Jag hade 

låtit tillverka ett par specialskidor endast 40 mm breda och 9 fot, 2,7 m långa som egentligen 

voro avsedda för Vasaloppet. I Iggesund fick vi ro ut alla persedlarna på redden till det 

väntande fartyget och så embarkerade vi. Ombord fanns endast befäl, kapten och styrman, 

bägge f.d. ubåtskaptener från första världskriget, riktiga ”sjöbussar” men hyggliga. Dessutom 

fanns en skeppsdoktor. Han var nog rätt ”avdankad”. Båten var rätt liten och packad med 

pappersmassa. Färden gick genom Östersjön och Kielkanalen till Emden, en liten stad mellan 

Bremen och Holländska gränsen, den sista europeiska staden. Där hämtade vi en tysk dam 

som jag emotsett med stor spänning. Det var dock en gammal tant, tyskamerikanska, som ej 

bidrog mycket till livet ombord. 

Jag hade beräknat en resa på två, tre veckor  men det tog mycket längre tid. Vi skulle resa till 

Boston. Resan gick genom Nordsjön och Engelska kanalen. Vi rundade Irland men sen blev 

det storm och det började gunga värre. Jag blev sjösjuk, kunde inget äta, la upp allt. Båten 

gungade och krängde. Ovanpå allt fick vi roderhaveri och gungade runt på vågorna. 

Pappersmasselasten gjorde att båten var rätt lätt. Nå, maten var ju ej särskilt tilltalande, 

”linsensuppe” och gamla konserver (från första världskriget).  

När jag legat sjösjuk en vecka tog styrmannen mig under armarna och vi balanserade runt på 

däck så att jag lärde mig ”rytmen” på gungningarna och så småningom började jag äta - och 

dricka. Jag fick genever för att klara mig. Sen dess har jag aldrig tålt denna ”ädla” dryck. Vi 

gungade nu så sakteliga mot den amerikanska kusten. Jag fann en hel del tidningar, 

”Saturday Evening Post”, så jag läste så mycket jag kunde. När vi närmade oss den 

amerikanska kusten kunde vi höra amerikansk jazz i radion. Radio var då rätt nytt. 

Så anlände vi till Boston och kaptenen sade då att han ej trodde att jag skulle få komma i 

land på grund av emigrationsmyndigheten. Han hade dåliga erfarenheter. Tyska båtar blevo 

särskilt noga granskade. Ja om jag skulle klara mig genom spärren skulle han bjuda på en 

finare middag i Boston. Så kom emigrationstjänstemännen ombord och alla fick ställa upp 

sig, först en som hette Klopowsky. Han blev genast misstänkt och bevakades noga så att han 

ej skulle rymma i land. Man var då väldigt rädd för ryska agenter. När jag så uppropades och 

det meddelades att jag skulle embarkera och de fann att jag var inskriven som ”skipsdentist” 

blev jag genast misstänkt och överförd till emmigrationskontoret - motsvarigheten till det illa 

beryktade ”Ellis Island ” i New York.  

Mina passhandlingar synades noga och mitt öra likaså av två läkare och det såg till en början 

rätt mörkt ut. Nu hade jag ju tränat en del engelska så jag kunde mobilisera upp min under 

resan magasinerade talträngdhet och satte igång med en större svada som förvånade dem. 

De hade ju ej beräknat att en emigrant skulle tala engelska. Jag halade upp mina 

introduktionsbrev från Skogis i Stockholm, inbjudningsbrev från Forest Products Lab. i 

Wisconsin samt ett inbjudningsbrev från handelsdepartementet i Washington DC (jag hade 

tidigare träffat deras skogschef, Oxholm som var svensk-amerikan, när han var på besök i 
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Stockholm) och då steg högaktningen något. Jag var ju en vetenskapsman ”scientist” på 

besök. 

Så frågade de hur jag tänkte finansiera mitt besök där - amerikanarna voro då förtiden rädda 

för att få någon som skulle ligga dem till last. Jag hade hela min reskassa i check till en bank, 

3.000kr. Det var vad jag skulle leva på det närmaste året med studieavgifter mm. De tittade 

förläget och undrade hur mycket det kunde vara i Dollar, slog upp en tidning och kursen 

visade sig vara ”4kr”. De funderade och multiplicerade och kom till siffran 12.000 Dollar, en 

rätt så kraftig summa, särskilt för en ung studerande på den tiden. ”All right young man you 

are welcome to U S A”.  En för mig fin ”baklängeskalkyl“. I verkligheten motsvarade ju dessa 

3.000kr endast 750 Dollar! 

När jag återkom till båten var kaptenen beredd på att få ta mig åter till Sverige, men nu blev 

han tvungen att infria sitt löfte att bjuda mig på restaurang i Boston. Det var då totalförbud 

så på restaurangen fick jag främst smörja mitt krås med olika sorters glass och sånt hade ju 

ej vankats på hela resan. Båten låg inom det inhägnade frihamnsområdet. Porten var stängd 

så vi skulle just klättra över staketet då polisen kom rusande, skjutande, och trodde att vi var 

spritsmugglare. Det var min första dramatiska konfrontation med frihetens land i väst. Nåväl, 

vi kom ombord. Under tiden hade tullen gått igenom mina pinaler men tydligen även några 

av schåarna - lossning pågick - så att en finare kamera som jag haft i hytten saknades, tyvärr. 

Dagen därpå polletterades allt mitt gods direkt till Madison. Jag skulle göra en rundresa till 

Albany, huvudstad i New Yorks state där Sigfrid bodde, vidare till New York City och 

Washington D. C. Först 7 timmars tågresa till Albany. Där uppsökte jag Sigfrid Lönegren som 

ju rest ut på våren 1927 och fått ett bra jobb vid en textilfabrik som förman och 

teknikingenjör. Jag var kvar hos honom en dag. Han sysslade med allt möjligt vid sidan om 

sitt jobb. Han hade hyrt ett antal ridhästar och drev en ridskola för unga damer.  

Han hade också tagit flygcertifikat och tog från luften flygfotografier av fabriker som han 

sedan sålde till fabrikernas reklamavdelningar. På den tiden var USA mycket civilt och det 

fanns ej några restriktioner om dylik fotografering. På kvällen inbjöds jag till några 

svenskamerikanska vänner till Sigfrid, ingenjörer vid någon fabrik. Han skulle ha med sig 

hembrygd punsch. Det var ju förbud men Sigfrid hade lyckats få fram lämpliga blandningar 

av essenser och ”booz”, hembränd Wisky. Det blev dock en stillsam kväll och jag fick en 

begynnande inblick i amerikanskt liv. 

Sigfrid ringde så till Everts svåger Erik Bergström som just då praktiserade i New York och jag 

reste vidare till den stora staden. Erik var nere och mötte mig. Han hade ordnat med plats på 

ett hotell mitt på Manhattan. Vi besökte en större biograf där den då kända stororkestern 

Paul Whiteman spelade med 50 man, vilket imponerade starkt på mig. Jag gick även på en 

”Dancing” för att se hur dansen tillgick i USA. Där var det tydligen så ont om flickor att 

flickorna hölls av etablissemanget s.k. ”taxidancing”. Man betalade för varje dans och när 
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den var slut fick man lösa en ny biljett Det var dock mycket strikt och flickorna voro mycket 

korrekta, ej likt senare sorters dancing där flickorna även stod till tjänst med annat.  

Ordningen var då trots ”förbudet” till synes korrekt på gatorna så jag blev ej antastad av vare 

sig rånare eller andra den kvällen. Nästa morgon åkte jag vidare till Washington D.C och 

uppsökte Mr. Oxholm i Department of Commerce, fick en del goda råd och tips och besåg 

den intressanta staden. Jag fortsatte så med tåg till Chicago för vidare färd via Milwaukee till 

Madison. Jag fick så åka med Pulman sovvagn, något speciellt som helt skiljer sig från 

europeiska sovvagnar. Man klättrar från en mittgång upp i sin sovalkov.  

Resan tog väl cirka två dagar. Ombyte i Chicago och Milwaukee och så var jag framme i 

Madison. Där var jag väntad och blev mottagen med betydligt större vänlighet än jag 

beräknat. Ett plus för mig var att jag glömt några handlingar i Washington. De hade blivit 

eftersända till laboratoriet, vilket kanske stärkte min ställning. Å andra sidan var atmosfären 

mycket vänlig. Man hjälpte mig att skaffa rum. Jag behövde ej betala någon studieavgift etc. 

 

University of Wisconsin Madison 

Trots att det var så stor svensk invandring till USA och det förekom många kontakter mellan 

svenskar och amerikanare så fanns då, liksom nu, i Sverige en viss animositet mot ”allt 

amerikanskt”. Särskilt på den tyska båten hade USA utmålats som ett land med låg kultur, 

befolkat av strebrar där man fick passa sig noga. Men det var väl en del av gammalt tyskt 

amerikahat. Men i svenska högre kretsar fanns ett visst förakt för det amerikanska.  Jag blev 

därför extra angenämt berörd över den, jag kan kalla översvallande, välvilja jag fick och så 

småningom i de skilda svenskamerikanska kretsar jag blev inbjuden i. Det var en markant 

skillnad i umgänget människorna emellan, och emellan klasserna, en mer ”demokratisk” 

inställning på den personliga nivån. 
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Universitetet i Madison hade cirka 9.000 studenter, en ovanligt stor samling för mig i 

motsats till de 1.000 som fanns i Stockholm. Det var även rätt mycket utländska studenter 

från Kina, Japan, Filippinerna, Indien och skilda europeiska stater. På laboratoriet var vi fem 

utlänningar en polack, en finne och två australiensare. Jag blev mäkta imponerad när det en 

dag kom en bild med intervju av oss i en dagstidning. Där stod våra personalia, hemstad etc. 

“Five foreign scientists visiting Forest Products Laboratory”. 

 

“De utländska vetenskapsmännen “. Fr. v. Ellis (Australien), Wiertelak (Polen), Hohf (USA), 

Turnbull (Australien), Patel(Indien). Pecka fattas på bilden. 1928 

Några dagar efter tidningsnotisen, där det även stod att jag var från Härnösand, blev jag 

uppsökt av en svenskamerikansk familj som just var från Härnösand och hos dem firade jag 

sedan jul. Jag blev även inbjuden till svenska föreningar. Standarden var ju då i USA mycket 

högre än hos oss hemma i Sverige. De flesta hade en villa och en bil. Lönen var bra och då 

var det mycket låga skatter.   Man kom alltså och hämtade mig med bil till sina bjudningar. 

Det ansågs självklart att skulle man nånstans var det alltid någon som skjutsade med bil. 

Jag fick ett bra rum i en villa, ej långt från laboratoriet. Nära till en sjö och skog för min 

framtida skidträning. Det var en änka som hyrde ut rum åt studenter. En del fick hyra 

billigare genom att sköta om eldningarna och städningen. Det var då allmänt att alla 

restauranger och servicenäringar, bensinmackar etc. sköttes av studenter som sålunda 

finansierande sina studier. Ja det ansågs att man som sport borde skaffa sig ett sådant extra 

jobb. Skillnaden mellan förhållandena då i Sverige voro stora. Hemma skulle man ej kunnat 

tänka sig att en student hade jobbat på restaurang eller andra servicenäringar. Dels på grund 

av fördomar hemma om att ” det ej var fint” dels gjorde de svenska fackföreningarna det 

omöjligt för studerande att ha sådana jobb.  
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40 - 50 år senare, på 1970-talet, har ju förhållandena helt ändras och numera har vi ju 

ungefär samma förhållanden som det var i USA då. Levnadsförhållandena voro även billiga, 

kostnaderna för mat och rum låga, för kläder likaså. En begagnad bil kunde en student köpa 

för 5 dollar. En annons: ”buy a used car - cheaper than walking” d.v.s. lika billigt som att slita 

ut ett par skor. Det var därför rätt vanligt att man såg studenter i egna bilar. På julen blev jag 

inbjuden till tre olika familjer så jag kom väl in i det amerikanska umgänget. 

1929 

Arbetet på laboratoriet gick bra. Jag arbetade inom en sektion i taget och lärde mig 

träslagsidentifiering, vilket jag ju hade god användning för när jag senare startade egen 

träimportrörelse. Jag arbetade då mesta tiden på limlaboratoriet, praktik och studier i kemi 

alternerande. Dessutom lärde jag mig ångtorkning, pappersmassetillverkning etc. Jag hade 

blivit bekant med en hel del familjer och fått goda vänner bland studenterna. Jag blev också 

bjuden till en svenskamerikansk klubb där jag fick uppträda och dansa hambo. 

 

Forest Prod. Lab. Mars 1929 Pecka i käck sportkostym nr. 5 fr. v. 

 Vintern var mycket kraftig, mycket snö och kallt, ned till minus 20-30 C°. Skidlöpningen kom 

riktigt i gång och mina långa skidor väckte stort uppseende. Amerikanarna,  de flesta var 

norskättlingar medan svenskarna kom från södra Sverige , åkte mest i backe. Jag satte i gång 
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med skidkurser och varje lördag eftermiddag samlades vi på kullarna omkring universitet, 

”Campus”, och där höll jag instruktion även för närvarande australier och filippiner. Jag 

började även träna för en eventuell skidtävling. 

 

Pecka tränar skidåkning i universitetsparken 1929 

Jag åkte med mina långa skidor även i backarna då det var det som mest senterades och 

utförsåkning började bli ett intresse. I en liten hoppbacke satte jag iväg. Jag hade ej hoppat i 

backe sen 1917 på grund av mitt öra och därav dåliga balans. Sen blev jag djärvare och fann 

en isbelagd bob-sleigh-backe som slingrade sig fram. Jag gav mig av djärvt, fick en allt högre 

fart och i en kurva gav jag mig iväg ut i geografin – och sen mindes jag ej mer. Så småningom 

kom mina vänner fram och plockade ihop mina glasögon och hjälpte mig hem och vidare till 

universitetets medicinska avdelning, där det konstaterades att skulderbladet och 

nyckelbenet skadats.  

 

Pecka stajlar för sina studentvänner i Wisconsin 1929 
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Jag fick ett kraftigt stödförband och gick så en tid under behandling. Då de fick höra att jag 

tillhörde universitetets skidlöparlag voro de särskilt måna om att behandla mig så att jag 

skulle bli frisk snart. Nå jag hade gott läkkött och fick snart söka rekreera mig och deltaga i 

universitetets årliga storbal som var en pampig tillställning där jag fick användning för min 

medhavda frack. Där var även mina unga läkare från universitetskliniken, som dock ansåg att 

lätt dans endast påsnabbade läkningen. 

Jag tog snart upp skidträningen, åkte med endast en arm och mycket benföring, och då det 

skulle bli studentmästerskap för mellanvästern så ställde jag upp. De svåraste 

konkurrenterna voro från Minnesota men jag var i form och kunde nu använda båda 

armarna och vann och blev alltså champion of the ”Middle West”. Jag tog även upp en del 

allmänna kurser på universitetet bl. a. i ämnet ”speach” där vi svenskar nog hade en del att 

lära men jag fullföljde tyvärr ej det ämnet till slut. Det var så många andra ämnen och på 

laboratoriet hade jag fullt arbete med att genomföra mina experiment och nedskriva 

rapporter om det, vilket var en bra träning.  

De hade även kortare specialkurser för ingenjörer från en viss industri, exempelvis Pulp and 

Paper, där jag fick deltaga och det var mycket lärorikt då det var praktikens män som 

diskuterade. De voro ju i allmänhet mycket äldre än mig. När kursen var slut skulle en 

avslutningsfest äga rum på festvåningen i ett hotell och alla samlades med förväntan. De 

flesta tillställningar jag dittills deltagit i, de svenskamerikanska, voro i det närmaste 

torrlagda, kanske något öl. Men när vi samlades stod det backar med ”moonshine”, Chicago-

booz, hembränd whisky från Chicago. Var och en fick sin plunta och man började blanda.  

Dessa hyggliga herrar vore ej vana vid så starka varor så de blevo rätt kraftigt på snusen och 

började hålla tal och tala i munnen på varandra, det hela interfolierat med utropet ”shut 

up”, som jag till en början trodde var något sorts hejarrop. Men så småningom kom jag 

underfund med att det helt enkelt betydde ”håll käft”. Nå, festen gick sin något stormiga 

gång och alla voro glada. Nästa dag då vi träffades på diskussionsövningarna verkade de 

flesta rätt så generade – de voro ej vana med sådana fester. 
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Forest Prod. Lab april 1929 Pecka  4:a fr v. längst bak 

Jag hade nu fått nya planer på ytterligare studier vid något universitet för att bygga på mina 

kunskaper i vissa ämnen och eventuellt koppla ihop med sådana ämnen så att det skulle 

räcka till en doktorsgrad. Jag reste därför ned till Chicago för att där höra mig för på någon 

av de två universitet som där voro särskilt välkända, Chicago University och Northwestern 

University. En av mina vänner i Madison bodde i Chicago och över påsken bodde jag hos 

honom några dagar. Familjen var synnerligen vänlig och han skjutsade mig runt i den stora 

staden. Chicago gjorde ett starkt negativt intryck på mig, jämfört med den lilla 

universitetsstaden Madison. I centrum var det höga skyskrapor för kontor och 

administration. Sen kom ett bälte med slum, träskjul och småindustrier, samt 

fläskpackarstaden. Sedan, utanför det, hela stora vidsträckta förstäder med villor. Där var då 

ännu ett nät förortslinjer, snabbtåg, men biltätheten hade ökat så att de flesta hade bil.  

Jag fick åka runt för att få tag på vissa fabriker som jag ville besöka och när jag stod och 

väntade på en spårvagn stannade en stor truck upp och en bister man frågade “down 

town?” om jag ville åka med in i staden. Jag var nog rätt skraj, hade ej väntat någon 

vänlighet i Chicago, men jag fick åka med och det var en vanlig hygglig chaffis. Jag fann sen 

att det överallt i USA då var rätt vanligt att man tog upp liftare, vilket ju ej förekom i Sverige. 
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Jag bestämde mig nu för att sikta in mig på Northwestern University med dels undervisning 

inne i Chicago dels i förstaden Evanston.  

På laboratoriet höll jag på med en hel del intressanta experiment, även med ångtorkning 

vilket jag ju senare skulle ha användning för vid min träfirma. Jag korresponderade 

regelbundet med Evert i Härnösand och gav tips på nya saker, bl.a. plywoodformar för 

betong (där jag själv två år senare sysslade med ytbehandlingen). Det tog dock 30 år innan 

det slog igenom i Sverige men är numera allmänt använt här. 

Våren kom snabbt till Madison och vi kunde börja bada i den stora sjön. Jag avslutade mitt 

arbete i juni och får på det hela framhålla att denna vistelse var av avgörande betydelse för 

min vidare verksamhet. Jag lärde mig mycket, blev specialist inom en särskild bransch, 

plywoodbranschen, lärde mig mycket om amerikanskt liv, kände mig frisk och vital i det goda 

friska klimatet i Wisconsin och väl uppladdad för vidare arbete. Jag skulle nu under 

sommarmånaderna besöka en rad fabriker i Wisconsin, upper Peninsula of Michigan och 

Kentucky. I Europa var det då för tiden nästan omöjligt att komma in vid fabriker, man hade 

en viss misstänksamhet och hemlighetsmakeri. Varje fabrik trodde där att de hade 

”fabrikshemligheter” som var omistliga. Därför var det svårt för en nybörjare att komma i 

gång. Jag fann det bättre att resa omkring och se olika fabriker och på så sätt lära mig så 

mycket som möjligt. Bättre än att endast ”praktisera” på en fabrik. 

Genom laboratoriets goda kontakter med landets träindustri skrev jag med rekommendation 

från Forest Product Laboratory och bad i förväg om tillstånd att få besöka dem och fick i 

flertalet fall jakande, välkomnande, svar och lade upp resrouten. Då jag ej hade skaffat mig 

någon bil så fick jag lägga upp resorna med buss eller lokaltåg. Det gick då ännu rätt bra med 

bussar. Jag arbetade mig upp genom Wisconsin, stannade ett par tre dagar på varje plats, 

besökte möbelfabriker, fanerfabriker, sågverk, pappersmassefabriker och andra fabriker, och 

hade en mycket lyckad resa. Det gällde att kunna resa så ekonomiskt som möjligt då kassan 

var rätt begränsad. Bussresorna voro billiga. När jag kom till en ort köpte jag en tidning och 

letade efter lediga privata rum (man kunde hyra per natt) och billiga ”eats” (matsalar). 

Jag gick mycket metodiskt tillväga och blev överraskad över deras beredvillighet att låta mig 

se fabrikerna. Vi resonerade först hos fabrikschefen om vad jag skulle se. Jag framhöll att jag 

kanske hade en del tips från Forest Prod. att komma med och det tog skruv, så att jag fick i 

de flesta fall se och fråga om hur mycket jag ville. Endast på en fabrik blev jag snävt avvisad. 

Det visade sig att deras chef varit över i Europa för att se på fabriker och ej blivit insläppt 

någonstans och då får man förstå att han ej var villig att låta en europé bese hans fabrik. 

 Jag gjorde noggranna anteckningar och skisser och i början var jag för nitisk ty en fabrikschef 

inkallade mig och sa att jag ej fick stå vid maskinerna och notera. Arbetarna trodde då att det 

var någon sorts hemlig kontroll och blevo irriterade. Nåväl, jag gick senare mer diskret 

tillväga. Jag tittade noga på maskinen eller processen, memorerade det i skallen, gick sedan 
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in på ”muggen” och snabbritade ned i en anteckningsbok, som jag sedan noggrannare 

renskrev på mitt hotell eller bostadsrum.  

En särskilt minnesrik vistelse på några veckor gjorde jag vid Fords anläggningar i Iron 

Mountain, Michigan, en anläggning med c:a 4.000 - 5.000 arbetare. Ford var ju den 

epokgörande industrimannen på 1920-talet som gick före med att erbjuda högre löner, 

bättre arbetsförhållanden, rationell drift och som blev banbrytare för den amerikanska 

industrin dessa år. Jag hade särskilt studerat hans böcker och blivit ”såld” på hans idéer om 

stigande löner som med mer köpkraft i händerna på arbetaren skulle öka välståndet. 

Sålunda hade Ford stipulerat att minimilönen per dag skulle vara 6 dollar när det samtidigt 

på andra fabriker kanske var 3 dollar. Men då hade cheferna för fabrikerna instruktioner att 

alltid se till att allt drevs så rationellt att de med sin högre lön ändå kunde konkurrera med 

de andra, sämre organiserade, fabrikerna. 

Fordbilen gjordes då förtiden med en stomme av trä, vilket förklarar den stora träfabriken. 

Det var främst lövskogarna här uppe som förklarar lokaliseringen. Här gjordes alla de olika 

delarna i karosseriet, hoplimmade detaljer, där det dels fordrades stora moderna ångtorkar 

(mitt speciella intresse) samt effektiva limningsmetoder - även det min specialitet. Här 

bodde jag på ett fabrikspensionat där fabrikens ungkarlar bodde med goda rum, hög 

standard och billig mat.  

Det var rätt mycket svenskar och svenskättlingar. När jag nu kommer ihåg vilken komfort och 

standard dessa arbetare hade 1929 och ser på filmer från Shanghai 1977, där arbetare från 

förstäderna får bo vid fabriken i små rum med britsar, 8 man i varje, så kan man ej undgå att 

göra reflektioner. Ford var verkligen en föregångsman. Man gick även in för att ha fabriken 

så ren och snygg som möjligt och för att förebygga olycksfall. Det var alltid en tävlan om 

vilken avdelning som hade mest olyckfallsfritt. (På den tiden var fabrikerna i USA i allmänhet, 

och i Europa i synnerhet, rätt smutsiga och med dålig miljö). 

 

Fordfabriken i Iron Mountin Michigan 1929 
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Fabriken tog reda på och utnyttjade allt träavfall och hade en stor kemisk fabrik där man fick 

fram en mängd produkter av sågspån och spillbitar. Där fick personalen gå klädd i vita 

overaller för att på så sätt vara mer mån om att ha rent omkring sig . Detta har ju långt 

senare slagit igenom på andra håll. Min vistelse vid Ford i Iron Mountain råkade sammanfalla 

med min 25 års dag, som jag firade i min enslighet med besök vid en liten badsjö och träning 

i rodd! Jag fortsatte sedan till ytterligare ett antal fabriker. 

 I bland blev jag av fabrikscheferna bjuden på ”Rotary lunch” där jag fick stiga upp och ”hälsa 

från Sverige”. Efter en avstickare till Madison bestämde jag mig definitivt att börja i Chicago 

till hösten och fortsatte så ned till Kentucky, där det fanns en hel del fanerfabriker. Jag 

besökte där även en fabrik som jag senare, 1937 – 57, skulle ha regelbundna affärer med. 

Kentucky var ju en s.k. sydstat med rätt mycket svart befolkning, som bodde i särskilda 

kvarter. Det var ju en annan miljö där, fabrikerna kanske ej så effektiva som fabrikerna i norr. 

Så installerade jag mig då i Chicago och bosatte mig i förstaden Evanston där Northwestern 

University var beläget. Jag enrollerades som ”graduate student”, d.v.s. student som redan 

avlagt examen och studerade vidare i vissa specialgrenar. Jag skrev in mig i vissa 

specialämnen, sådana som vi ej fick läsa i Sverige, och tecknade mig för vissa timmar. Men 

här var studiegången en annan. Den var mer bunden, mer skolmässig, ej det fria akademiska 

livet som i Sverige. Man måste vara med på timmarna, som voro mer dubbelriktade, med 

deltagande av eleverna, diskussioner och lappskrivningar och mycket läxläsning hemma. 

Man måste hinna med ett visst antal sidor per vecka, avverka en hel mängd skrivna 

rapporter. Så till en början var jag rätt trött men kom så småningom in i rutinen. 

 

North Western University i Evanston Chicago 1929 

Mitt första inackorderingsrum i en familj med skrikande småbarn och mycket väsen gav mig 

ej mycket lugn för studier (jag var ej van vid småbarn då) så jag flyttade och fick ett lugnare 
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rum i en villa där ett flertal andra studenter bodde. Men det visade sig vara mycket kallt, så 

kallt att man under den kallare tiden fick sitta vid skrivmaskinen med handskarna på och 

vattnet frös i tvättfatet-ungefär som på min tid i Korpilombolo. Miljön i Chicago var en helt 

annan än i Madison. Vi bodde en timmes resa med elektrisk tåg utanför centrum. Det var 

jäktigare, svenskarna här voro ej så tillmötesgående som i Madison och jag kände mig ej lika 

hemma här. Det fanns en svensk ingenjörsklubb med eget hus där jag var på besök. Och i en 

svensk stadsdel fanns ett kafé med svenska tidningar och mest emigranter. Dit åkte jag för 

att läsa nyheter hemifrån. 

Av de ämnen jag studerade fanns även ”investments” och ”business cykles” konjunkturlära, 

och det kom mig att närmare följa den amerikanska konjunkturutvecklingen. När jag kom ut 

på hösten 1928 var det full högkonjunktur, industrin gick för fullt och börspriserna steg. 

Detta fortsatte så under 1929 men en viss avmattning skedde under slutet, trots att aktierna 

gick upp i topp. Så kom börskraschen i november. Vi hade möjlighet att i detalj följa 

utvecklingen i vår studiekurs och detta gav mig en god lärdom i konjunkturbedömning och i 

någon mån aktiebedömning även om denna senare verksamhet aldrig någonsin helt kan 

bemästras - vilket jag under senare år fått lära mig. Sen satte då depressionen in, till en 

början så sakteliga under hösten 1929, men man trodde ju att det snart skulle vara över. 

President Hoover lanserade en slogan att “prosperity is just around the corner” och senare 

”happy days are here again”. 

Ett annat ämne som ej berördes något vidare i Sverige, men som jag här tog upp, var reklam 

”advertising” där jag fick arbeta med praktiska uppgifter som att utarbeta annonser, layout, 

text etc. Då jag ju ej var så hemma i amerikanskt slangspråk blev mina resultat till en början 

ej så stora och min stränge lärare tyckte att mina prestationer ej voro över sig. Men när han 

fick höra att jag ej var infödd amerikan utan endast hade varit där ett år uttryckte han sin 

beundran och jag fick bra betyg.  

Även här i Evanston fanns en internationell klubb som samarbetade med en liknande klubb 

vid Chicago University i södra Chicago, med en mängd utländska studenter, och där var jag 

ibland med på en ”international dinner”. Detta gav mig mitt intresse för internationalism, 

min gamla geografiska inriktning. Julaftonen tillbringade jag i Evanston, gick med en 

svenskamerikansk och en japansk student på en svensk-amerikansk restaurang i 

svenskkvarteren, där vi i en källare en trappa ned ned fick sill, hårt bröd och en nubbe, 

Chicago bränd. 

Juldagen var jag bjuden till min amerikanske vän från Madison i södra Chicago och det var en 

fin ”turky dinner”, kalkon, i amerikansk tradition. Nyårsaftonen sökte jag upp ett 

svenskamerikanskt danshak men det gav ej mycket, verkade på mig rätt främmande. Det var 

ovanligt många fulla och otrivsamt. Chicagosvenskarna voro något hårdare och ”toughare” 

än de svenskar jag senare träffade på Västkusten. 
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1930 

Den nya terminen delade jag upp så att vissa ämnen tog jag i Evanston och vissa tog jag vid 

kvällskurserna för äldre studenter, verksamma inom affärslivet, i universitets avdelning inne i 

Chicago. Det blev kurser i ”industrial engineering”,  ”export management” och 

marknadsundersökning. Kurserna voro mycket givande. Jag måste visserligen kuska med de 

elektriska tågen mellan avdelningarna. Universitetet i ”Down town” var inrymt i en skyskrapa 

och det var ju för mig något nytt. 

 Byggnaden låg i samma kvarter som en del av Chicagos nattkrogar och lönnkrogar och i de 

trakterna föregick ett ”gang war”, krig mellan de olika gangstercheferna, Al Capone och Bug 

Moran. De hade delat upp staden mellan sig i var sitt distrikt där de sålde sprit och öl. Men 

ibland konkurrerade de om någon restaurang, eller ville ha tributer från restaurangägarna, 

och då gällde det att skrämma vederbörande restaurang. En kväll när vi satt i föreläsning 

hörde vi en förskräcklig smäll så att alla hoppade upp i bänkarna och hamnade på golvet. 

Hade det varit i jordbävningstrakter skulle vi trott att det var jordbävning men nu förstod vi 

att Bug Moran ”had blown a pineapple” d.v.s. kastat en bomb på någon restaurang i 

närheten. 

När vi sen gick hem på kvällen och passerade gatan ett kvarter därifrån såg vi ett stort hål i 

väggen i en restaurang, och flygeln hade flyttat sig en bra bit, men det hela tycktes ej ha 

förvånat någon. Vederbörande restaurangägare fick väl punga ut med sin tribut åt rätt håll. 

Vi vanliga dödliga, studenter och så, blev aldrig antastade. Vi kunde på kvällarna gå ostörda 

på gatorna för ute på gatorna var det alltid lugnt. Ja man var så hederlig i Chicago i småsaker 

att tidningsförsäljningen tillgick så att en bunt tidningar låg i ett gathörn och en cigarrlåda låg 

bredvid och de ärliga chicagoborna la snällt sin fem-centare i lådan och tog sin tidning. 

Genom kursen i fabriksorganisation fick vi besöka en hel del moderna fabriker. Jag minns 

särskilt ett konditori med automatisk bakning och ugnar på löpande band, något jag först 

långt senare sett här i Sverige.  

Under vintern kom det lite snö även i Chicago, mest barvinter men kallt, så jag tog fram 

skidorna och gav mig ut på någon tur. Vid Evenston fanns ej någon skog eller lämplig terräng 

men de höga kullarna vid Chicago kanalen gav mig möjlighet att göra en del turer. Jag kom 

då att passera genom ett negerkvarter och där hade de aldrig sett en skidlöpare så när jag 

kom farande trodde de väl att det var en ond ande och flydde i förskräckelse. 

Jag började nu söka jobb i Chicago för att kunna arbeta och samtidigt fortsätta studierna. 

Universitetet hade en anställningsförmedling där olika jobb lämnades ut. Jag fick anvisning 

om ett jobb på ”Chicago scientific crime detection bureau” där man räknar ut kulbanor etc. 

på upplockade gangsterlik och dylikt spännande. Min merit var att jag hade jobbat på ett 

vetenskapligt laboratorium. Det hela lät ju spännande men jag ville ju helst komma in i min 

egen trä- eller plywoodbransch. När inga träindustrier hade några jobb där (det började nu 

bli depression på allvar i mellersta västern) så bestämde jag mig för att söka möjligheterna 
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på västkusten, Oregon eller Washington. Där fanns ju de stora skogarna och en starkt 

växande plywoodindustri. En annan sak var att klimatet och miljön i Chicago ej var bra för 

mitt öra och jag längtade efter en trakt med friskare klimat. 

Jag satte sålunda ihop ett ”sales letter” där jag utförligt beskrev mina kunskaper och 

utbildning och sände ett likalydande brev till fem skilda fabriker i Seattle-området. Jag fick 

genast svar från en, som ägdes av svenskar, finlandssvenskar och amerikanare, där jag 

erbjöds jobb, samt inom några dagar svar från ytterligare två fabriker. En ovanlig flax i den 

begynnande depressionen. Jag bestämde mig för den första fabriken och skulle få börja vid 

halvårsskiftet . Sista april firade jag på Svenska Ingenjörsklubben. Det var hembrygd punsch, 

studentsång och trevligt värre, något i svensk stil. Jag avslutade så min sejour i Chicago i 

slutet av maj, stannade en vecka i Madison för att komplettera med en del färska uppgifter 

om plywoodbranschen och reste med Western Pacific-järnvägen västerut till Seattle och 

Tacoma. Det tog c:a fem dagar och nätter men nu hade jag ej någon sovvagn utanfick sova i 

bänkhörnet. Men även det gick bra. 

I Tacoma tog jag först kontakt med det företag som egentligen anställt mig, Pacific Mutual 

Door Co. Det var ett ägandeföretag och försäljningsföretag för två plywoodfabriker, Olympia 

Veneer Co i Olympia och Aberdeen Plywood Co i Aberdeen en stad cirka 7 mil väster om 

Olympia. Pacific Mutual Door CO var ett rent amerikanskt företag sysselsatt med att sköta 

distributionen av de två plywoodfabrikernas produkter och i den begynnande depressionen 

hade de haft svårigheter med teknisk reklamation från sina kunder på fabrikernas plywood. 

Men det hade varit svårt att få fabrikerna att förstå att kvaliteten måste förbättras och 

felaktigheter undvikas. 

Fabriken i Olympia hade startats av cirka 50 svenskamerikaner eller finlandssvenskar, de 

flesta från Vasa i Österbotten. Många av dem hade varit i Alaska och tjänat en slant, satt in 

en summa var av 2 000 Dollar och så småningom byggt upp ett företag som var organiserat 

på kooperativ basis. Varje aktieägare hade sin andel och man hade samma lön, dagslön, vare 

sig man var manager eller vid en maskin. Dessa arbetare voro rätt självsäkra herrar och 

Tacomaföretaget hade haft svårt att övertyga dem eller få något gehör för de personer de 

sänt dit för att inspektera. Gubbarna hade kastat ut kontrollanten. Nu tänkte 

Tacomaherrarna att en ung svensk, som dessutom var teknisk specialist, skulle lyckas bättre. 

Jag fick instruktioner att dels övervaka produktionen, dels göra de experiment och komma 

med de förbättringar jag kunde. Det hela lät ju rätt spännande och intressant. Jag skulle även 

få en lön av 150 dollar, vilket var mycket bra på den tiden (motsvarade väl c:a 600 kr i 

månaden) och levnadskostnaderna voro låga. 

När jag just besökte Tacoma på vägen till Aberdeen gick jag förbi en radiofirma och fick då 

för första gången, juni 1930, se en televisionsutsändning från New York, boxningsmatchen 

mellan Dempsey och Tunney. I Olympia blev jag mycket vänligt mottagen och gick runt och 

snackade svenska med gubbarna. Chefen hette Nyman och hade varit med i första 

världskriget. Det var ett litet kontor men fabriken var rätt stor. Den andra fabriken, i 
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Aberdeen, var större. Mitt arbete var mycket självständigt. Jag fick själv bestämma vad jag 

ville experimentera med, rekvirera material, eller resonera med gubbarna om vad de skulle 

ändra på. Plywoodindustrin var ju en rätt ny industri. Denna fabrik var den första men på 

åtta år hade det tillkommit ett tiotal och den tekniska utvecklingen gick snabbt. 

Jag kom snart underfund med vad det var för fel i kvaliteten som var viktigast och började 

experimentera med vad som skulle åtgärdas. Det var ett slag av detektivarbete innan jag 

kom fram till de verkliga felen. Några gånger fick jag även resa in till Universitetet i Seattle, 

där de hade en skogteknisk avdelning, för att få mer teknisk information om det speciella 

träslag som användes, Douglas Fir, och om träets uppbyggnad. I Seattle kom jag också i 

kontakt med den största limleverantören till fabrikerna, Laxus Inc, som naturligtvis var 

intresserad av att jag skulle lyckas med mina experiment. De som anställt mig voro mycket 

frikostiga med reseersättningar när jag reste till Aberdeen eller Seattle och dessutom fick jag 

ersättning med hela 100 dollar för en del av juni, när jag började, vilket jag ej väntat mig. Jag 

kan alltså säga att jag fått ett riktigt drömjobb, och detta i den begynnande depressionen. 

Svensk-finnarna hade i Olympia en förening ”Order of Runeberg” en patriotisk, kanske något 

fackföreningspräglad förening, som ibland hade tillställningar. Där debuterade jag med att 

på festerna dansa hambo med deras fruar, vilket senterades mycket, och kom sålunda på 

god fot med en av de bistraste farbröderna. Det visade sig att just han skötte den stora 

svarvmaskinen som framställde faneren och där det ofta hade varit klagomål: ”dåligt skuren” 

(ojämn yta och kvalitet på faneren) men ingen hade vågat säga till honom då han ju var 

ordförande i arbetarklubben.  

Jag gick upp frimodigt och hade långa föreläsningar för honom och lyckades så småningom 

få honom helt på min linje och det var ju ett framsteg. En annan av de äldre pamparna bland 

fabriksgubbarna var från Vasa i Finland och när jag talade om att jag var från Härnösand 

berättade han att han när han var pojke, i början på århundradet, brukade de resa över på 

somrarna och arbeta på ett stort gods utanför Härnösand hos en gubbe som hette Hamberg. 

Ja då var det min morfar och cirkeln hade slutit sig och jag fann åter en god vän. 

Jag fick hyra ett rum hos en av gubbarna på fabriken till ett mycket förmånligt pris och 

matkostnaderna voro låga. Olympiafabrikens organisation var ju så att 75 % av arbetarna 

voro delägare med viss dagslön. När bolaget gick bra så höjde de gemensamt sin dagslön och 

då löneersättning då ej var skattebelagd  (endast aktieutdelningar var beskattade) så kunde 

det läget uppstå att vissa arbetare, aktieägare, hade högre lön för samma jobb än andra 

arbetare. Några år senare, när depressionen förvärrades, kunde aktieägarjobbarna arbeta 

för en betydligt lägre lön. De kunde acceptera kraftigare lönesänkningar än andra arbetare 

och sålunda konkurrera i branschen.  

Organisationen var dock något otymplig. Det var så många som skulle vara med och 

bestämma. De duktigare av arbetarna och förmännen fick ju ej högre lön än övriga och det 

hade under de närmaste åren resulterat i att de dugligare och skickligare förmännen gick 
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över till andra fristående nystartade plywoodfabriker där de blevo chefer med sitt 

specialkunnande och fick betydligt högre lön. Ja, utvecklingen långt senare gick också, som 

det visade sig, därhän att detta bolag fick organiseras om. Det behövdes friskt kapital och 

strukturen av kooperativt ägande upphörde. 

Efter någon månad fick jag överflytta min verksamhet till fabriken i Aberdeen, som just haft 

stopp en tid och Olympia fabriken skulle nu stå en tid. Det var den begynnande 

depressionen. Fabriken i Aberdeen var en dotterfabrik till fabriken i Olympia och här var 

endast några i ledningen aktieägare i Olympia, övriga voro vanliga anställda. Vad som slog 

mig då jag kom till Aberdeen var den stora mängd bilar som stod parkerade utanför fabriken 

nu när fabriken återigen var i gång. Levnadsstandarden var under första året på 

depressionen ännu så pass hög att alla hade egna bilar. För mig från Sverige på 1920-talet 

var detta ovanligt. Det skulle ta långt in på 1950 talet innan man såg bilar mer allmänt vid 

fabrikerna i Sverige. 

Även i Aberdeen var mitt job att experimentera och klara felaktigheter. Jag minns att under 

Aberdeen-vistelsen hade de en särskild avdelning som gjorde plywood med borstad och med 

sandblästrad yta och etsade små tavlor. Där hade de några arbetslösa unga arkitekter som 

jobbade. Dessa två fabriker arbetade sålunda alternerande och under det de stodo still så 

hade arbetarna ingen lön. Jag var sålunda särskilt lycklig som hade jobb hela tiden. Jag satte 

igång och la upp mina experiment enligt vissa planer och inlämnade noggrannt utskrivna 

rapporter, vilka imponerade på gubbarna och som särskilt nämndes i mitt slutbetyg därifrån 

något år senare. 

Jag korresponderade under hösten med Evert om mina framtidsplaner och mitt innehav av 

Torsviksaktier, som jag i bland tvekade att behålla. Men med tanke på att om 

konjunkturerna bleve sämre i USA och jag måste återvända hem så ansåg jag det bra att ha 

dem kvar för att kunna få en plats vid Torsvik i Härnösand. Jag började även undersöka om 

det skulle bli ett trälaboratorium i Stockholm, som planerats, för att ha som reservplats. 

Konjunkturerna försämrades ju under slutet av 1930. Å andra sidan levde jag ju billigt på min 

lön och kunde spara varje månad så jag planerade att kunna köpa mig en begagnad bil då jag 

ju skulle ambulera mellan platserna, Olympia, Seattle och Aberdeen och även kunna göra en 

avstickare upp i bergen. 

 

Seattle,Tacoma, Olympia, Aberdeen och Quinault Indian Reserve norr om Aberdeen där det 

fanns orörd vildmark 
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Klimatet på västkusten var helt annorlunda än i Chicago där det var ett typiskt inlandsklimat 

och storstaden gjorde det väl heller ej så hälsosamt så där kände jag av örat.  Men här på 

västkusten var det svalt på sommaren på grund av närheten till Stilla havet men milt och 

något regnigt på vintern, aldrig någon snö vid kusten. Däremot fanns ju möjligheter att åka 

upp till de höga bergen där det var gott om snö. Jag hade skogen rätt inpå knutarna och i 

den täta ”djungeln” vid Aberdeen började jag praktisera min skogslöpning. 

När jag en dag hade sprungit en bra bit in i skogen mellan de höga träden, jättestammar på 

50 - 100 m höjd och över 2 m tjocka, kom jag fram till en  skogsglänta. Den visade sig vara ett 

hygge eller nån gammal anläggning för gruvdrift och jag stannade upp för att vila vid en stor 

stam. Då fann jag mig omgiven av massor med krälande ormar. Det var tätt med ormbunkar 

och terrängen var oländig med de halvförmultnade träden av 2 meters diameter. Jag blev 

alldeles skräckslagen, som man ju blir vid anblicken av ormar, särskilt som jag trodde att det 

var skallerormar.  

Jag tog då en kraftig käpp och slog omkring mig, jag hade ju endast tunna gymnastikskor på, 

och klev försiktigt meter för meter. Det tycktes mig en oändlighet innan jag kom hem och jag 

kände mig särskilt besviken då jag väntat mig kunna vandra och löpa i dessa vackra skogar. 

När jag nästa dag berättade på fabriken om min upplevelse, så skrattade de åt mig . Dessa 

ormar voro ofarliga, ”garden snakes” som de amerikanska grabbarna brukade ta in i 

skolklasserna för att skrämma flickorna. De giftiga ”rattle snakes” som fanns förekom endast 

öster om bergen så nu kunde jag tryggt löpa i skogarna igen och få min motion. 

 

Lake Quinault i de vackra skogarna norr om Aberdeen och Olympia 
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In the Wilderness Quinault 1930 

Det fanns ett högt berg som var 4.500 meter ö.h, Mount Raineer, några mil öster om Tacoma 

och dit gick det väg. Själva bergsområdet var en nationalpark och toppen var beklädd med 

evig snö, ett pampigt, toppigt massiv. Där fanns turiststationer och det gick även buss dit i 

bland. Jag bestämde mig för att åka dit över juldagarna och åkte med buss julaftons 

förmiddag. Först stannade jag på en anläggning 1.200 meter ö.h. dit plogad väg fanns och låg 

där en dag. Själva julaftonskvällen var trist, inga andra personer, så jag fick fira julen i all 

ensamhet. 

Nästa dag tog jag ryggsäcken och åkte skidor upp till nästa turiststation 2.000 meter ö.h. Det 

var en kraftig stigning och mycket snö, mer ju högre upp man kom. Själva den stationen var 

helt översnöad upp till andra våningen så man måste gräva sig in. Här var det härligt 

skidföre, stora fjällvidder och man kunde åka högt upp utefter fjällsluttningarna så här 

stannade jag några dagar och fick även sällskap av några andra skidlöpare som kom från 

Seattle. En hette Sundblad. Han var ekonom från Handelshögskolan i Stockholm och äldre än 

jag.  

Honom höll jag senare kontakt med och även i Stockholm träffades vi några gånger. Han 

hade sällskap med några personer från Seattle och någon månad senare inbjöd de mig till 

bilresa upp till ett annat pass ovanför Seattle. När jag sen åkte nedför berget åter till den 



23 
 

första stationen och kryssade mellan träden kom det fram en björn. Det fanns nämligen vilda 

björnar i detta reservat. Björnen hade dock tydligen aldrig sett en skidlöpare så han var rätt 

betänksam. Jag kryssade runt honom och jag var ju snabbane, så jag blev aldrig uppäten av 

nallen. Men det var en fascinerande upplevelse. Så hem med bussen och åter till jobbet. Det 

var ej någon lång julferie där. 

 

Mount Raineer 1930 

Jag hade i Olympia träffat en svensk biolog, A. E. Sundberg, som var fil. lic. och jobbade som 

kamrer på ett annat plywoodföretag och vi träffades rätt mycket. (Jag kom sedermera, 1935, 

att anställa honom i mitt träföretag i Stockholm).  På nyårskvällen gick vi på en nyårsfest 

med dans som ”American legion” arrangerade. Där var rätt så vått, man skålade i hembränt 

och det var ej så lustigt. 

1931 

Sundblad i Seattle, och hans vänner, inbjöd mig att följa med på en biltur upp till ett 

bergspass ovanför Seattle, Snowqualmie pass, där vi hade en heldag med härliga skidturer 

och bl. a. såg en backhoppning där man hoppade 100 meter långt, ovanligt på den tiden. 

Jag beslöt mig i februari att köpa en bil, en ”second hand” Ford, 1928 års modell, tvåsitsig. 

Den kostade 150 Dollar, alltså för mig en månadslön, och det hade jag sparat till. Den var i 
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gott skick, men jag måste ju även köra den så att jag fick en god vän att köra bilen den första 

tiden, innan jag lärt mig. Bilfirman som sålde bilen gav mig några körinstruktionslektioner 

gratis och sen var det bara att ”tuta och köra”. Nå jag lärde mig snart och började åka upp till 

Mount Raineer över helgerna för att träna. Jag skulle nämligen deltaga i en skidtävling, 

uttagningstävlan till de nästa år planerade vinterolympiska mästerskapen i USA. Det var cirka 

135 km från Olympia till Mount Raineer där jag gjorde skidträningsturerna.  Man hade då ej 

lediga lördagar så man fick starta från Olympia 7:30 och var framme 9:30, två timmars 

bilfärd, sen en härlig träningstur upp till 3 100 m höjd och så en fin nedfart. 

Jag anmälde mig till tävlingen som skulle gå av stapeln vid Snowqualmie och fick åka på 

eftermiddagen från Olympia via Seattle och sen en stigande bergsväg och kom fram till 

passet på kvällen. Det var barmark på vägarna först men när jag kom upp i bergspassen var 

det höga snövallar på vägkanterna och jag var ju ovan vid snökörning.  I Snowqualmie var det 

inackordering i en norsk ”skihytte” - det var mest norrmän som skulle delta i tävlingen. Jag 

hade ju ej tränat så mycket detta år eller året före men hoppades att det skulle gå bra.  

På kvällen ville de bjuda på hemlagat vin och artig som jag var tog jag några klunkar. Men det 

var nog ej så hälsosamt, särskilt om man skulle tävla dagen därpå. Nå, tävlingssträckan var 

bara 12 km och jag var ju van vid 30 km eller Iängre. När vi startade kom jag ej upp i någon 

fart utan blev omåkt av flera löpare. De voro alla norska ”loggers”, skogsjobbare, med god 

kondition som rest ned för att tävla. Först på slutet av loppet kom jag upp i varv och fick fart 

och tog in på försprånget men jag blev bara 10:e man. Rätt bra ändå i en uttagningstävlan. 

Det var samtidigt stora backhoppningstävlingar och en mängd bilar med resande från Seattle 

hade kommit tillstädes för att titta. 

Vi gav oss sen av på hemfärd och blev så småningom en lång bilkaravan som ringlade fram 

utefter bergsvägarna. Ibland blev det något stopp med hastig inbromsning och då körde jag 

in i närmaste framför åkande bil. När jag bumpat i den ett par gånger började de i bilen 

grymta. (Man var då för tiden ej så noga som man nu är i Sverige, då varje påbumpning 

föranleder ett oherrans ”rapporterande”). Nåväl anledningen var att jag efter skidlöpningen 

och ovanan vid långkörning med bil fick kramp i benen och ej kunde manövrera så snabbt. 

Jag hoppade av vid ett stopp och förklarade för mina bilgrannar orsaken och det resulterade 

i att de började hurra för den stora skidtävlaren de hade som granne och vi klarade av saken 

i all gemytlighet. Sen kom jag ju in på bättre vägar och på nattkröken kom jag så lyckligen 

hem till Olympia. 

Under våren och sommaren gjorde jag regelbundna turer upp till bergen och blev snart rätt 

bra i bilkörning. Det blev ju härliga turer, skidlöpning på skare med sol på dagen och sen var 

man nere i värmen och kunde bada i vikarna. Arbetet på fabriken gick sin gilla gång. Jag hade 

en hel mängd projekt på gång och arbetet var intressant. Jag arbetade från 7 till 4, gick hem 

och sov en timme och sen var jag utvilad för fortsatta kvällsstudier eller utarbetande av 

marknadsundersökning för plywood som jag sysslade med i 4 timmar till klockan ett på 

natten. Det gick bra med detta dubbelarbete. 
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Jag började nu planera en eventuell resa till Japan eller Kina för att därstädes sälja plywood i 

de stora marknaderna och gjorde rätt så noggranna analyser. Sen kom dock under 

sommaren det japanska anfallet på Kina och jag skrinlade dessa planer. 

På den amerikanska nationaldagen, 4 juli, gjorde jag en bestigning av toppen av Mount 

Raineer, cirka 4.500 högt. Vi åkte bil till startpunkten 2.000 meter och gick första dagen upp 

till cirka 3.500 meter där vi övernattade. Sen gällde det att tidigt på morgonen starta upp 

innan snösmältningen satte igång. Vi fick gå med yxor och rep för högre upp var det 

snöglaciärer. Snösmältningen satte fart på småstenar som kom som projektiler och när vi 

närmade oss toppen tillstötte ”höjdsjukan”. Jag var nu ej så tränad för högre höjder som jag 

var 1928 i Mont Blanc. Höjdsjukan var som en svårare sjösjuka. Man mådde illa och ville 

närmast  ”lägga av”, det gällde att hänga med.  

En svårare olyckshändelse inträffade vid vår bestigning. I en annan bergsklättrargrupp där de 

ej voro fastbundna med varandra råkade två medlemmar halka och störtade ned i en ravin 

med 1.000 meters fall och en av dem omkom. Vid toppen var det en fascinerande utsikt och 

återfärden gick bra. Så snart vi kommit ned på 3.500-metersgränsen gick höjdsjukan helt 

bort och man kände sig endast fullt vederkvickt. Sen var det att ta bilen hem och nästa dag 

vara i jobbet igen. 

 

Mount Raineer bestigning av toppen 1931 (fast en annan grupp) 
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I mina experiment hade jag nu börjat med att impregnera plywood för cementformar. Jag 

hade fått fram en blandning av paraffin, förtvålad med vissa tillsatser så att den ej skulle 

angripas av cementlösningen och det gällde att göra experimenten i större skala. Jag lät dem 

bygga ett större bad med uppvärmningsslingor och hade en viss petroleumlösning av särskild 

sort för impregnering. Löste så paraffinet och lät köra ned plywoodskivorna. Det gick bra och 

alla voro intresserade av mina experiment.  

En olägenhet var att det blev kraftiga lukter som verkade som ”lustgas”. När gubbarna varit 

inne och luktat på min anläggning kände de sig rätt så i gasen och när de kom ut på Olympias 

gator trodde folk att de varit på en ”speakeasy” d.v.s. lönnkrog och det hela var rätt lustigt. 

Planerna voro att denna plywood sedan skulle levereras till en stor världsutställning i 

Chicago som skulle gå av stapeln nästa år. Det blev även fallet, och betongplywood kom i 

framtiden att bli en stor artikel både i USA och i Sverige. 

Jag började nu bli lite osäker om mina framtidsplaner. Dels planerade jag att så småningom 

inskriva mig vid universitetet i Seattle, University of Washington, eftersom man även hade 

en skogteknisk avdelning där. Samtidigt tänkte jag fortsätta vid plywoodfabrikerna, 

komplettera med vissa ämnen på universitetet och bygga på mina examina och så 

småningom nå fram till en Doktors grad. Å andra sidan började depressionen att sätta fart 

och man var oviss om fabrikernas sysselsättning. Därför, ansåg jag, vore det kanske bättre 

att resa hem och söka få plats hemma där det än så länge var goda konjunkturer och jag 

hade ju nu varit i USA i tre år. 

På hösten 1931 gick Sverige från Guldmyntfoten och krisen i USA förvärrades när det i stället 

tycktes klara sig i Sverige. Jag hade litet smått placerat mina besparingar i de aktier som fallit 

och började även intressera mig för att placera i Fors Aktier i samband med avsteget från 

Guldmyntfoten. Jag korresponderade med Evert men tursamt nog blev det inga större 

affärer av. Konjunkturerna blevo sämre på höstsidan så jag beslöt mig för att resa hem. 

Jag reste i oktober via Vancouver, som var en vacker stad, över Canadian Pacific, så att jag 

fick se de vackra Klippiga bergspassen och reste hela vägen via Montreal till Halifax, där jag 

tog båten hem. Resan över Kanada tog väl närmare 7 dagar, dag och natt, och jag hade 

sittplats hela tiden, men det gick bra. Jag reste med svenska amerikabåten ”Drottningholm” 

som var full med hemvändande svenskar som blivit arbetslösa i USA och nu hoppades få 

jobb i Sverige igen. 

När jag kom hem mottogs jag av Evert, som ju flyttat till Stockholm, och jag hade en trevlig 

månad i Stockholm med kontakt med Ekonomföreningen och gamla bekanta. Sen reste jag 

upp till Härnösand och talade med Abraham Hellström, direktör för Torsvik, och vi kom 

överens om att jag skulle få börja på med experiment på Fanerfabriken. Jag fick den fina 

lönen av 600 kr i månaden vilket var mycket bra på den tiden. Julen firade jag hos Evert och 

jag minns att nyårsaftonen var jag på Cecil med Jan och två damer, klädd frack. Det var nog 

den första frackbalen och även den sista på mycket länge. 
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1932 

På nyåret for jag upp till Härnösand, hyrde mig ett rum i närheten av fabriken och satte i 

gång med arbetena på fabriken med Knut Blom som bas. När jag sökte rum i Härnösand 

visade det sig att rumsstandarden här ännu var betydligt sämre än i USA. Man fick rum där 

man fick gå på utedass etc. Jag anlände till Härnösand till trettondagen lämpligt för att få 

vara med på S:t Petri Ordens högtidsdag med frack och allt och det blev den sista för mig, då 

jag ju sen kom att flytta till Stockholm. 

Här fick jag nu se den gamla svenska inställningen till nyheter. Blom ansåg mina förslag vara 

olämpliga och kände sig förolämpad av att någon annan skulle komma och föreslå honom 

vad han redan kunde. Nå, jag tog det hela ganska diplomatiskt och snart kom vi rätt bra 

överens. Jag gjorde även en jämförelse med vad de fick för sin plywood här jämfört med vad 

de amerikanska plywoodfabrikerna fick och här fick de nära tre gånger det amerikanska 

priset (2:10 kr  i Sverige och 72 öre i USA). 

Mina främsta experiment gällde att göra lim med sojamjöl. De köpte nu sitt lim från Casco 

för ett rätt högt pris. Det levererades i färdig blandning på sojamjölbasis och med vissa 

kemikalietillsatser, där Casco hade patent. Då ju ingredienserna fanns i Sverige, det var 

sojaavfall från margarintillverkningen, som såldes som hönsfoder, så satte jag igång med 

experimenten. Jag lät mala sojaavfallet på en kvarn ute i Gådeå och började göra 

limblandningar i större skala. Jag gjorde även ingående kostnadskalkyler.  Det lim de köpte 

kostade 53 öre kg. Det jag kom fram till med mina blandningar kostade endast 23 öre kg, 

alltså endast 43 % av vad det nu kostade. Då limkostnaderna rörde sig om c:a 80- 100. 000 kr 

betydde det ju en stor besparing, så för mig var det ju en triumf. En viss spänning fanns dock 

i luften ty Blom trodde visst att jag kunde vara något hot mot honom. På kvällarna och 

söndagarna ägnade jag mig även åt skidlöpning, men hade varit förkyld i början på vintern 

och det satt i rätt länge. 

I mars blev det konflikt vid fabriken. Bolaget begärde 10 % lönesänkning, det var ju nu även 

depression på gång i Sverige, och så blev det strejk.  I mitten av mars, den 12/3, hade 

Torsviks AB bolagsstämma. Det var just som strejken pågick och man var rätt pessimistisk. 

Det var ju sed vid bolagsstämmor att bolaget bjöd på den efterföljande middagen (då för 

tiden kostade ju en restaurangmåltid kanske 2:50 kr) men det meddelades att deltagarna 

själva fick bekosta sin middag. Nå, det var berättigat med hänsyn till de dåliga tiderna. 

På kvällskvisten satt vi i Stadshotellets festvåning och konverserade. Jag minns särskilt Fritz 

Ramström ”Isse”, som ju senare skulle bli en framstående industrimagnat i hemstaden. Då 

kom bomben. Någon meddelade att Ivar Kreuger i Paris hade skjutit sig. Det blev genast 

panik. Flera hade ju bl.a. köpt Kreuger Debentures. Det var just på toppen av den stora 

Kreuger boomen. Man hade under flera år spekulerat i det stora Kreuger-bolagets 

internationella framgångar och aktierna och debentures hade oavlåtligt stigit. På sista tiden 

hade det varit svårigheter med de internationella lånen och Kreuger hade fått resa först till 
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New York men nu i Paris fått ultimatum att klara lånen. Debentures hade de senaste 

veckorna fallit. En del hade haft lyckan och förståndet att sälja ut - och då måste det ju 

förstås finnas andra som hade köpt dem! 

Vår direktrör Abraham Hellström, som ansågs vara en skicklig finansman, hade just på 

förmiddagen kommit in på kontoret och glädjestrålande förklarat att nu hade han lyckats 

komma över debentures till extra lågt pris. Nå, för honom blev det så att han, som 

styrelseledamot i Handelsbanken, lyckades göra sig av med sin post nästa dag, visserligen 

med kraftig förlust men ej så stor som alla de svenskar, inklusive nära släktingar, som 

förlorade stora förmögenheter den närmaste tiden. Kreugerkraschen hade ju en avgörande 

betydelse för den kommande konjunkturen de närmaste åren. 

På grund av strejken samlades sig en massa olossade timmervagnar från järnvägen och då 

arbetarna vägrade att lossa fick tjänstemännen göra s.k. skyddsarbeten, vilka ej räknades 

som strejkbryteri och vi fick gå ut på vältorna. Jag var ute på en välta och någon klumpade till 

det hela och släppte iväg en stock som for upp och slog ikull mig så att jag slog i bakhuvudet 

och förlorade först medvetandet men sen gick jag hem som i dvala. Sen fick jag åka in på 

sjukhuset där jag röntgades och det var någon spricka på ett kotutskott och jag fick ligga kvar 

någon tid. 

 Örat började vara sig efter chocken och dr Kaijser fick åter börja sköta detsamma. Örat blev 

så sämre och likaså ryggen. Jag hade nu ont i huvudet och örat en längre tid och orörlig i 

ryggen så det tog några månader innan jag kunde återtaga arbetet på fabriken. Sen jag 

började i januari hade jag ännu inne i april ej fått ut någon lön - man kunde vara så där 

småsint på den tiden. Jag räknade med att de ville ha exakta resultat på mina experiment, 

besparingarna innan de betalade ut något. Jag levde på mina besparingar från USA och 

gjorde inga påstötningar, vilket jag då beräknade skulle vara en psykologisk styrka.  

Torsviks AB hade i april ånyo bolagsstämma. Det meddelades att man nu gått ned till 6 % 

sänkning men att arbetarna ej heller accepterade det. På bolagsstämman kom ett förslag att 

man eventuellt skulle sälja hela fanerfabriken eller att man var beredd på ett halvårs 

stillestånd. Den förvärrade konjunkturen gjorde att man var rätt pessimistisk. Själv var jag ju 

nu beredd på att mitt arbete endast varit tidsbegränsat och det gällde att få slutföra min 

rapport och att se mig om efter annat arbete. 

Jag hade redan vid ankomsten till Stockholm tagit kontakt med Statens Provningsanstalt där 

de planerade en träavdelning liknande den som fanns i Madison. Det skulle där alltså komma 

att finnas specialarbeten för mig. Vid kontakt per brev i februari med dess chef, Schlyter, 

meddelades att det eventuellt skulle vara ett jobb men med blygsam betalning, 250 kr, 

(jämfört med vad jag då hade 600 kr) men med möjligheter till avancemang. Man väntade 

dock på anslag från staten. Efter Kreugerkraschen kom det ej några anslag och planerna på 

detta trälaboratorium skrinlades tills vidare . 
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I maj blev jag så småningom bättre och kunde återupptaga mitt arbete på fabriken, fullföljde 

limexperimenten och kostnadsberäkningarna och avlämnade vederbörliga rapporter och fick 

så småningom min likvid, 3 x 600 kr = 1.800 kr vilket var en bra summa på den tiden. Man 

hade då ej några skatteavdrag. 

Arbetet på fabriken kom igång. Jag minns ej hur löneförhandlingarna gingo men jag 

förmodar att det blev någon sänkning. Under våren och sommaren erfor man att en allmän 

lönesänkning i alla led förekom. Reklammän och ingenjörer som haft 500 – 600 kr i månaden 

fick ta andra jobb med 200 kr i månaden - rätt så kraftiga sänkningar för dem som fick jobb. 

Det var rätt många hemvändande ingenjörer  från USA och världen runt som fick ta de jobb 

som erbjöds eller gå arbetslösa. Det var en svår tid som nu började. 

Min vän Sigfrid, som haft ett bra jobb vid Telefonbolaget i New York, blev även utan jobb och 

kom  hem till våren. Året förut, när jag var i Olympia, fick jag plötsligt meddelande om att det 

var ”long distant telefon call” (interurban- samtal) från New York. Det var Sigfrid som 

prövade deras telelinjer och han höll på en halvtimme och snackade. Hela kontoret var 

ytterst imponerade över mina kontakter med New York, och man räknade ut vilka stora 

summor ett sådant samtal skulle kosta ( det var dock en sträcka som från Sverige till Egypten 

och det ansågs långt på den tiden).  

 

Öbacka internationella gäng 1932 

När Sigfrid på våren kom hem så kom även Jan upp och det gamla gänget Sigfrid, Jan, Arne 

och jag träffades och vi hade en gemensam fest först på Logen sen i Biskopspalatset med 
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avslutning på mitt rum. Jag hade då just fått åter min motbok. Under vintern hade jag ej haft 

något behov av den men ville ju nu kunna bjuda. När jag så lagt in om ansökan till 

Systembolagets disponent, som råkade vara en släkting, Fahlman som var morbror till Oskar 

Ivar, meddelade han skrattande att det fanns anmärkning på mitt gamla kort (det fanns en 

ordentlig registrering över alla motboksinnehavare då, man måste ju ha motbok för att få 

köpa sprit).  

Man hade funnit att det tagits ut sprit på min motbok långt efter att jag rest till USA. Ja, 

saken var den att jag vid avresan påtecknat en hel del uttagningskvitton i förväg (jag fick då 

1928 endast 2 liter i kvartalet) och lämnat boken och kvittona till Jan Stenström för benäget 

brukande. De törstiga Uppsalastudenterna försåg sig regelbundet och de gick väl något 

halvår men så kom meddelande till registret att jag var avflyttad till utlandet och 

rättsmaskineriet slog ned på Jan. Det fanns visst någon paragraf om olaga överlåtelse eller 

så.  

Nå, Jan var ju juris studerande och omgiven av lärda jurister så saken avklarades rätt bra. Nu 

fyra år senare, när jag åter ville uppliva min motbok, så kom det fram. Men nu var det en 

välvillig släkting som handhade saken och det hela ansågs preskriberat. Det var ju ej jag som 

felat eller fått någon sprit så jag fick min motbok och nu när jag var mer fullvuxen och i 

respektabel position så fick jag ”full ranson”  d.v.s. 3 liter i månaden och den tog jag ju aldrig 

ut. Jag överflyttade förresten ej motboken till Stockholm när jag flyttade dit på hösten utan 

först när jag återkom från Brasilien 1934 tog jag upp den. 

Sigfrid stannade nu hemma i Sverige fram till hösten samma år då han åter reste ut till USA. I 

juni var jag kvar i Härnösand och började så smått att motionera med löpning för att få upp 

konditionen igen men örat blev ej bra. Arne Ringblom fick en son och vi voro på barndop på 

Lungön . Till midsommar voro en del ungdomar från staden inbjudna till Jägmästare Carlgren 

på Hemsön, gift med en Kempe och far till den sedermera kände Moo och Domsjö chefen 

Mats Carlgren. Där var det dans på kvällen och Mats Carlgren var väl med som pojke. 

Evert kom upp i juni och han och Gudrun reste till Nordingrå där de tillika med mig bodde på 

ett pensionat Kiörningsgården vid Nordingrå kyrka. Jag blev då särskilt förälskad i Nordingrå, 

dit jag på äldre dagar ofta skulle resa. I juni gjorde jag även en resa med morbror Hans upp 

till Köpmanholmen för att övervara Fors AB bolagsstämma. Vi blevo furstligt mottagna av 

familjen Hedberg, med alla syskonen och jag fick en god kontakt med Theodor Hedberg som 

en gång tidigare skaffat mig så bra jobb i skogarna och som nu skötte bolaget så bra att 

Forsaktierna, som ju var ryggraden i min ekonomi under långliga tider, gav god avkastning 

och så småningom på min ålders höst gav möjligheter att ha ett reservkapital. 

Då örat ej ville bli bra reste jag ned till Stockholm för att få det behandlat av professor 

Gunnar Holmgren. Han var bortrest och en brorson, Lennart Holmgren, skulle sköta örat. 

Han spolade och donade med örat så att det bara blev sämre och jag hade mycket obehag 

under hela sommaren. Först på hösten kom Gunnar Holmgren hem och började 
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behandlingen. När jag kom till Stockholm bodde jag första tiden på ett pensionat i 

Stocksund. Tiderna voro då så dåliga att man kunde få en bra inackordering för ett billigt 

pris. Jag fick sålunda rekreation samtidigt som jag åkte in och behandlade örat. Jag började 

även läsa spanska för eventuella framtidsplaner till Sydamerika. Sen flyttade jag in till 

Stockholm och fick ett bra rum på Kungsholmen vid St Eriksgatan, varifrån jag dagligen gick 

på min öronbehandling. 

När professor Holmgren hållit på med behandlingen en tid sa han att han kände till en ny 

medicin ”boro-jod” som han trodde skulle ”bita” på mitt öra. Det var nämligen så att 

inflammationen trängt in i benstommen och det gällde att komma åt det kapillära med 

behandlingen. Han skrev till USA och begärde den eftertraktade medicinen men fick till svar 

att på grund av Kreuegerkrachen hade de svenska sjukhusen ingen kredit utan de begärde 

förskottsbetalning för medicinen. Nå, det ordnades men det tog alltså ännu längre tid innan 

medicinen äntligen kom och en effektiv behandling kunde företagas. Hela denna höst led jag 

ju rätt svårt. 

Jag började söka efter jobb, men det var omöjligt. Jag avbetade alla tänkbara företag inom 

träbranschen och även andra sorter. Kom i kontakt med bl.a. N K som hade egna verkstäder, 

Åtvidaberg, olika limbolag, Fläktfabriken mm. N K:s chef, Miltopeus hos vilken jag fick en 

intervju yttrade sig snorkigt om att vi ej hade något att lära av USA (senare när han själv blev 

avpolletterad och skötte en möbeltidning, var jag hygglig nog att låta honom få annonser 

från mitt nystartade företag). Bättre uppmuntran fick jag hos chefen för Åtvidaberg, Elof 

Eriksson, även ett tag handelsminister. Han var mycket intresserad av mig men sedan visade 

det sig att de jobb jag eventuellt skulle ha fått hade erbjudits till mer meriterade friställda  

ingenjörer från Tändsticksfabrikerna. 

På sommaren, innan örat ännu ej blivit så dåligt hade jag samlat i hop ett rätt bra kapital, 

utdelningen från Fors, besparingar från USA och del av min ersättning från Torsvik och efter 

noggranna beräkningar gjort en investering i amerikanska aktier som då, omkring 1 juli, låg i 

botten. Det visade sig att denna satsning senare skulle vara bra i mina framtida affärer. 

Under hösten gick jag rätt mycket på Handelshögskolans bibliotek och fortsatte mina studier. 

Jag började planlägga min Sydamerikavistelse och läste allt vad jag kunde om länderna där. 

Jag gjorde även ”patentinvändning” på Cascos sojalim och började med fortsatta kemiska 

studier. 

Den politiska utvecklingen var nu rätt intressant. Kreugerkraschen gjorde att Carl Ekman fick 

gå och vi fick en annan regering. I USA vann Roosevelt sin första stora seger och en längre tid 

av reformer för det demokratiska partiet tog vid. Sven Dahlman var nu anställd vid Uppsala 

Nya Tidning och vi hade ivriga diskussioner. Sigfrid, som en tid bodde med mig på 

pensionatet i Stocksund, planerade att med mig göra en resa till Brasilien. Vi voro uppe hos 

Exportföreningen och fick råd. Han skulle där sälja tapeter för en släkting som hade en stor 

tapetfabrik i Gävletrakten, ”Durotapeter”. 
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 Men då vi i samma veva fick höra att det blivit inbördeskrig i Sao Paulo och mitt öra 

förvärrades, så skrinlade vi våra planer. Sigfrid återvände i stället till USA med en portfölj 

med tapetprover för att söka göra sin lycka. Han gjorde det i dubbel bemärkelse.  Han 

träffade sin nuvarande fru Virginia på båten och gifte sig rätt snart och kom in i en solid 

amerikansk familj. Försäljningen av tapeter lyckades också över förväntan och han fick så 

småningom ett välstabiliserat företag i branschen. 

 

Sigfrid och Virginia Lönegren 

Under hösten kom jag även i närmare kontakt med min bekanting från Seattle, Gustav Adolf 

Sundblad. Han var c:a 10 år äldre än jag och även han hade hemkommit då han ej kunnat få 

något mer jobb i USA. Han sökte likaledes efter jobb men var samtidigt mycket politisk 

intresserad, till en början mer diskussionsmässigt. Vi gingo på skilda föredrag. Jag minns 

särskilt ett där Stockholms borgmästare Lindhagen talade. Där uppträdde även några yngre 

nazister och skymfade Lindhagen och skällde på judarna. Jag fick genast sympati för den 

humanistiska Lindhagen och antipati mot nazisterna. 

Under den kommande vintern höll vi våra kontakter. Sundblad fick några enstaka agentjobb 

men blev mer och mer deprimerad. Något år senare, när jag kom hem från Brasilien träffade 

jag honom och då hade han blivit nazist. Det fanns ju olika schatteringar av nazister som det 

numera finns olika fraktioner av kommunister. Han till hörde ett något exklusivare gäng, 

nationella fronten, mer akademiskt betonat, där han under några år reste kring som 

ombudsman. Man fann under dessa år många som drogs till nazismen, personer som när 
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man senare i livet träffade dem var livrädda för att bli påminta om sin nazism  (i likhet med 

professor Gunnar Myrdal som yttrat sig mycket entusiastiskt över Hitlers politik men som 

senare blev mer kommunistintresserad). 

Julen firade jag hos Evert och jag minns särskilt nyårsaftonen då jag hade en lång promenad 

genom Stockholm med ett intressant diskuterade med Sven Dahlman. 

1933 

På grund av min nedsatta kondition tillstötte nu också bihåleinflammation, sinusit, som jag 

under flera år skulle få åter men som jag ej tidigare haft. Nå, Holmgren behandlade både 

örat och näsan och så småningom blev jag bättre, ja så bra att det tycktes som det läkts ihop 

i örat. Detta hade aldrig varit fallet tidigare. Sedan 1917, alltså i 15 år, hade det varit en liten 

inflammation i örat som tryckt på. Nu syntes ju allt mer hoppfullt. 

Arbetssituationen var fortfarande svår. Jag samarbetade med Ekonomföreningen, men det 

fanns inga Jobb. Jag bearbetade fortfarande alla möjligheter och började på allvar planera 

för min Brasilienresa. På vårkanten fick jag under några månader arbete hos en reklam- och 

marknadsfirma, S. B. Blomquist. Blomquist hade själv studerat vid Harvard och accepterade 

därför min utbildning. Han skulle företaga en utredning om Stockholmstidningens avsättning 

och jag fick göra en marknadsundersökning genom att bearbeta deras prenumerantstocks 

lokalisering, kvarter för kvarter, och gå igenom de olika informationerna på deras redaktion i 

Klarakvarteren. 

Det var ett intressant och inspirerande arbete och på kontoret var jag omgiven av en mängd 

unga damer. Ja, det är även möjligt att jag redan då kom i kontakt med min blivande maka 

Annchen som då jobbade där! Det var en ung skönhet med mörkt böljande hår som gjorde 

särskilt intryck på mig. Men jag var ju då en sån blyg ung man att jag ej tog några närmare 

kontakter. Först sju år senare skulle vi träffas igen.  

Marknadsundersökningen och det statistiska materialet resulterade så småningom i en 

rapport. En broschyr trycktes med mitt material och jag var rätt stolt. Jag fick även ett 

mycket fint betyg från S. G. Blomquist. (Han blev sedan Gallups representant i Sverige och 

var den första som lanserade ”gallupundersökningar”.) Våren använde jag nu till mer 

intensifierade förberedelser till Brasilienresan. Jag läste så mycket som möjligt om landet 

och började ta kurser i portugisiska för en svenskbrasilian vid namn Olsson, vars far hade en 

pappersimportfirma i Rio. 

Jag skrev visserligen brev till Brasilianska företag men fick ej några svar. På 

Ekonomföreningen träffade jag en ekonom, Philip Wennerström, som var på tillfälligt besök. 

Han bodde i Rio sen 1912, kände landet väl och hade lyckats bra. Han gav mig goda råd. bl.a. 

till vilken skotsk bankir jag skulle gå när jag skulle växla min medhavda valuta. Jag borde ha 

den i pundsedlar. Jag träffade även den svenska ministern i Rio, Paues, men han var rätt 

skeptisk och ville avråda mig. Det var så många svenskar som kommit dit ned och blivit 
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”beachcombers” d.v.s. de höll till mest på badstränderna och slog dank eller utnyttjade 

nytillkomna svenskar. Så jag fick mig en tankeställare om att vara särskilt försiktig med nya 

bekantskaper när jag kom ned. 

På våren fortsatte jag mina nära kontakter med Ekonomföreningens medlemmar och fick ett 

bra rekommendationsbrev. På 1:a majhelgen reste jag med på en billighetsresa på två dagar 

till Storlien. Jag tror det kostade endast några tior för både tåg och två dygns pensioner. 

Under vintern hade jag åter upptagit min skidåkning och på så sätt börjat bygga upp min 

hälsa, mest med att åka i Karlbergsparken. Här i Storlien kom jag samman med min kusin 

Gunnar Dahlman och Ekonomföreningens ombudsman Holmer och vi hade några härliga 

dagar. Vi gjorde även bestigning av Glucken och här deltog som ledare den senare 

slalomexperten Sigge Bergman och jag fick nu mer intresse för slalomåkning. 

 

Pecka och Gunnar Dahlman Storlien 1:a maj 1933 

På våren hade det utlysts en sammankomst i Stockholm för gamla elever vid Härnösands 

läroverk och nära 200 hade församlats med middag på Stallmästaregården med Lubbe 

Nordström, Hernod och en hel del prominenta personer. Det var en glad fest och man beslöt 

att stifta en förening. Dock blev detta ej verklighet förrän 10 år senare, på våren 1944. 



35 
 

Jag fick ordentlig passvisering av Brasilianska legationen och hörde där att det var en annan 

ung man vid namn Adamsson som skulle resa. Sen visade det sig att vi fick ressällskap med 

samma båt, från Johnsonlinjen. Strax innan jag skulle resa blev jag bjuden till min farbror 

Evert på middag och efter middagen sade han att han tyckte det var synd att unga män i 

Sverige ej skulle kunna få jobb här. Som ett bidrag till min resa överlämnade han ett tusen 

kronor vilket ju var en mycket stor summa på den tiden och det anser jag var synnerligen 

förnämligt och vänligt. 

På våren planerade min bror Evert att köpa en villa eller gård och vi voro gemensamt ute och 

besåg skilda ställen. Han bestämde sig så småningom att köpa Värsta gård i Spånga. Han fick 

hjälp med borgen av Farbror Evert och genom KF:s ekonomiavdelning ordnades 

inteckningslån. Han köpte den stora gården på cirka 300 kvm golvyta och 10.000 kvm park 

till cirka 35.000 kr, men det var ju depression. Han fick lägga ned mycket pengar och arbete 

på att restaurera den nedgångna gården som ju sen blev ett förnämligt hem för Evert och 

hans familj. 

Resan som började i Göteborg första dagarna i juni blev synnerligen angenäm.  Det var en av 

Johnsonlinjens nybyggda, förnämliga, båtar som endast tog några passagerare. Vi voro 6 st 

däribland den unge man, Adamsson, snickarson från Stockholm, med vilken jag senare under 

några år skulle ha affärer. Vädret var fint jag hade egen hytt och kunde ägna min tid åt att 

plugga portugisiska. När det blev varmare hade de en simbassäng ombord där vi fick svalka 

oss. Resan gick lugnt, endast lite gungning på Bisquaya. Maten var överdådig så det gällde 

att ha matsmältningen i gång. Adamsson hade planer på att komma in vid någon 

möbelfabrik. Han var nygift och hade sin fru kvar i Sverige. Det var meningen att hon skulle 

komma ned efteråt. 

 

Pecka och Arne Adamsson i Göteborg vid avresan till Brasilien 1933 
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När vi kom fram till Rio var det en oförglömlig syn att se den vackra infarten och bergen. Min 

kusin Carl Dahlman, som varit i Rio ett halvår, hade kommit ned till hamnen och mött mig. 

Calle skulle ordna hotellrum men just då råkade det vara ont om hotellrum på grund av en 

egendomlig anledning. En lag som förbjudit roulettespel på hotell hade just upphävts så det 

var invasion av spelsugna lantbor just då. Nå, jag fick ett rum på ett hotell som jag tyckte var 

rätt dyrt så efter någon dag, och efter mycket spanande, fick jag plats på en tysk-brasiliansk 

pension där maten var bra. Det var ett skapligt pris av i svenska kronor, beroende på en 

fördelaktig kurs, 85 kr för helinackordering per månad. 

 

Rio de Janeiro juli 1933 

 

Rio de Janeiro 1933 



37 
 

Första tiden tog jag lektioner och enrollerade mig i "Berliz school” som var rätt effektiv. Jag 

tog också kontakt med svenska konsulatet som gav mig en del tips. Jag hade även med mig 

en summa i Engelska pund att eventuellt användas till en början och för eventuella affärer. 

Den deponerade jag i konsulatets kassaskåp. Konsuln erbjöds sig genast att växla till en 

fördelaktigare kurs än den officiella men jag tog kontakt med den skotske bankir jag fått tips 

av från Wennerström och han erbjöd en betydligt förnämligare kurs så när jag behövde växla 

gick jag till denne bankir. Honom hade jag senare när jag började göra importaffärer med 

Brasilien. Jag sände över Pund från Sverige till England och han gav Millreis till lägsta kurs 

insatt på bank för mig. 

 

Rue Paysandu Rio juli 1933 

Jag fick nu lära mig allt om komplicerade valutaaffärer. Pensionatet där jag bodde låg vid en 

palmkantad avenida och hade ett mycket bra läge, ej långt från stranden där man kunde gå 

ned och få sig ett dopp. Runt om var de höga branta bergen med stupande buskbeklädda 

slänter som då ännu ej var bebyggda med bostäder. Senare kom det ju en slumbebyggelse 

tillstånd på dessa sluttningar, nu var det endast enstaka små kåkar, ”favelas”. 
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Copacabana 1933 

Klimatet var nu vinterklimat d.v.s. rätt behagligt. Någon stark värme hade ännu ej inträtt. 

Befolkningen var blandad med neger och portugisinslag. Det slog mig som kom från USA och 

hört om andra kolonialländer att några motsättningar mellan vita och svarta ej tycktes 

existera Man fann sålunda polischefer som med myndig hand dirigerade trafiken och som 

voro helt svarta. På vissa institutioner, som jag besökte, var vederbörande chef svart. 

Jag kom i kontakt med en skogsinstitution som hade en mönsterpark med skilda träslag så 

att jag kunde lära mig träsorter. Sedan fick jag träprover på brädgårdar så att jag kunde lära 

mig träslagen. Det visade sig att det fanns en grupp svenskar, yngre som träffades på barer, 

och det var ju ej något lämpligt sällskap även om en av dem var son till den förnäme 

Ärkebiskopen Nathan Söderblom. Han, sonen, kom så småningom till Buenos Aires och var 

under kriget stationerad i Stockholm men mer om honom senare (han var rätt klipsk men var 

nog en sån som Ministern kallade ”beachcomber” ).  

En annan svensk, som var gift med en brasilianska, f.d. kapten Torell, hade vidlyftiga 

affärsprojekt och ville ha mig med i att starta skogsavverkningar, nära Rio. Man skulle få en 

skogskoncession, först avverka skogen och sälja timret, kola en del av virket och sälja 

träkolen i Rio som bränsle och sedan överlåta den avverkade marken till invandrande 

japaner som ville odla upp. Det lät ju intressant men jag aktade mig visligen och avböjde alla 

erbjudanden med att jag först skulle skaffa mig något jobb och lära mig förhållandena i 

landet innan jag gick in för något eget. 

Adamsson, som rätt snart fått jobb som förman på en möbelfabrik och satt i gång, hade 

trassel med sin fru hemma i Sverige. Hon ville ej komma efter och ville skiljas så han beslöt 

att genast resa hem igen, trots att han hade haft fullt möblemang med. Han var också endast 

22 år. Vi kom överens om att ha kontakt med varandra om det skulle bli några träaffärer. 
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Jag fick även kontakt med en representant för Fordbolaget som hade stora skogsarealer 

uppe vid Amazonfloden där de planerade egna gummiplantager. För detta ändamål skulle de 

komma att avverka stora mängder trä. Det lät ju mycket intressant. Jag skulle vara med och 

driva deras ångtorkar, samt sätta igång export på Europa. Att jag hade vistats en tid vid Fords 

anläggningar och en träfabrik i Michigan underlättade mitt engagemang. Jag gick upp till den 

svenska ministerns Paues, som jag ju tidigare träffat i Stockholm, men han avrådde bestämt. 

”Unge man om ni vill ta livet av er kan ni göra det på ett behagligare sätt än att få gula 

febern, malaria eller giftormsbett uppe i Amazonas. Det finns säkert jobb för en energisk ung 

man i södra Brasilien”. Så jag slog saken ur hågen, och började höra mig för om 

möjligheterna i Sao Paulo, vilket jag särskilt rekommenderades av konsuln i Rio. 

När jag varit några veckor i Rio fick jag en förkylning. Det hade varit fuktigt väder någon tid. 

Förkylningen ville ej ge med sig så jag provade det gamla medlet med konjak. Men här fanns 

ju ej denna ädla dryck, däremot inhemskt sockerbrännvin, ”casacha”, som smakade värre än 

Al Capones booz. Jag tog några rediga klunkar plus citronvatten , klädde mig rätt tjockt och 

satte igång med att klättra uppför sluttningarna i den brännheta solen. Sen rusade jag rätt 

nedför, svettningen kom i gång, jag hoppade över ”favelas”-hyddor och skrikande smågrisar 

och skrämde vettet ur folk. Men när jag kom hem var svettningen i full gång och jag var snart 

helt återställd efter denna hästkur. 

Genom konsulatet kom jag i kontakt med konsuln i Sao Paulo, Ståhl, som var på besök i Rio 

och han meddelade att han hade kontakt med träindustrier och rådde mig att resa upp till 

Sao Paulo så skulle han hjälpa mig till rätta. Jag reste dit upp i början av augusti. Där var det 

kyligare än i Rio. Staden ligger på c:a 800 meters höjd . Jag tog genast kontakt med Ståhl som 

hade en större importfirma samt konsulatet och där hade jag under min vistelse en fast 

punkt. Han sa att han kände en tysk, Hanery Blumenschein, som hade en plywood- och 

fanerfabrik och att jag kunde kontakta honom. Han ringde genast upp honom när jag var där 

och sade att han hade en ung svensk som skulle vara plywoodexpert, men han tillade att han 

ej visste om jag var”fågel eller fisk” utan att jag själv skulle tala med Blumenschein. 

Jag kom upp på  B:s kontor, redogjorde för mina kunskaper i branschen och vi kom överens 

om att bese fabriken gemensamt så vi åkte ut till fabriken som låg i en förstad c:a två mil 

utanför Sao Paulo. Det var en rätt så vidsträckt fabrik som hade både fanersvarv för plywood 

och fanerkniv för planskurna faner samt en avdelning för möbeltillverkning. Vi gick igenom 

anläggningen och jag skulle komma med förslag på förbättringar. Jag utarbetade ett utförligt 

förslag, noggrant och prydligt utskrivet och lämnade in det. Sen tog det några dagar innan vi 

kommit överens om lönen som  blev rätt så skaplig, särskilt med hänsyn till att det här var 

rätt billigt att leva. 

Ägaren var tysk från Bayern, som varit därute cirka 30 år och arbetat sig upp. Detta är den 

största plywoodfabriken i Brasilien och den tycks gå mycket bra. I denna förstad, Sao 

Bernardo, bodde mest italienare men jag fick inackordering i en tysk-brasiliansk pension med 

bra rum och hygglig mat till skapligt pris endast en kort vägs promenad från fabriken. Det 
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visade sig vara mycket att göra, dels rent organisatoriskt dels tekniskt, med lim etc. 

Exempelvis var produktionen här i Sao Bernardo endast 2 kbm/dag jämfört med Härnösand 

30 kbm/dag och Olympia 80 kbm/dag. 

Jag fick fria händer att experimentera och komma med förslag och ett litet provisoriskt rum 

att jobba i. Arbetarna utgjordes dels av brasilianare av skilda sorter, portugisiska, dels 

”caboclos”, blandras med indianer, samt tyskar. Verkmästare var en gammal tysk 

fabriksägare som måst emigrera när hans fabrik gått ikull under den tyska inflationen. Han 

var mycket vänlig och jag kom väl överens med de olika jobbarna. Jag sökte att rådbråka min 

portugisiska så gott det gick och det senterades. 

Det som särskilt intresserade mig och som verkade lovande var förbättringar och besparing i 

limtillverkningen. Det lim som användes var kaseinlim importerat från Tyskland och som var 

rätt dyrt. Då kaseinlim framställes av mjölkkasein som erhålles från mjölkfarmer och det 

fanns gott om sådana i södra Brasilien, kunde man erhålla kasein till skapligt pris inom 

landet. Jag hade ju både i USA och i Härnösand experimenterat med sojabönslim som blev 

mycket billigt och nu började jag undersöka om dessa ingredienser fanns här. Då visade det 

sig att det fanns japanska nybyggare som hade stora farmer och där odlade soja främst för 

att därur extrahera margarin och olja. Sojabönsavfallet användes till hönsfoder.  

Jag sökte då upp de torg i Sao Paulo där japanerna höll till och fick leveranser av sojaavfall 

mycket billigt. Övriga ingredienser i limmet var kalk, natriumhydroxid och kolsvavla. De var 

alla de viktiga kemikalier som man ju skulle kunna köpa genom en kemikaliefirma. Men jag 

räknade ut att kalk, det kunde jag få billigt direkt från ett kalkbruk (cementindustrin), 

natriumhydroxiden från tvålindustrin och kolsvavla användes som besprutningsmedel inom 

kaffeindustrin. Ja så var det endast att få någon kvarn som kunde mala massan tillräckligt fin, 

och då fanns det ju i standard kaffekvarnar för malning av bryggmalet kaffepulver. Så hela 

utrustningen ordnades till mycket ekonomiska priser. Jag satte så igång med limblandningen 

och det gick rätt bra. 

Det gällde alltså att vara påhittig, man fick resa omkring och snoka. Nästa program var att få 

fram plywood som kunde användas i kylskåpsvagnar. Här behövde man en metallyta. Jag 

hade gjort en del experiment med metallklädd plywood i USA. Det var vissa tekniska 

svårigheter att limma ihop trä och metall. Jag lyckades dock så småningom här att få fram 

användbara skivor. Jag började nu planera för träexport till Sverige och hade korrespondens 

med Evert för distributionen i Sverige och sände hem detaljerade planer med utförliga 

instruktioner om de skilda träslagen. Jag korresponderade även med Adamsson och 

överenskom om att bilda en firma för import i Sverige. 

Fram i november hade jag börjat känna mig dålig, fått kraftig diarré och magrat mycket och 

det konstaterades att jag hade ”amöbadysenteri” en mycket allvarlig sjukdom där 

infusionsdjuren satt sig fast i tarmarna och man får blödningar och kraftig avmagring. Jag fick 
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serum och behandlingar av en specialist och fick under några veckor lägga in mig på ett 

pensionat i Sao Paulo där jag dagligen kunde besöka läkaren. 

Mina experiment hade ju varit i full gång och jag var i det närmaste färdig. Nu kom de från 

fabriken och voro väldigt ängsliga om att få en rapport från mig över arbetena. De fruktade 

väl att jag skulle hinna tuppa av innan det blev färdigskrivet. Men jag lovade att snart vara på 

benen och komma ut och fortsätta med experimentens färdigställande och efter ytterligare 

någon vecka var jag åter i fabriken. Men se, när jag kom in mitt rum hade personalen haft 

arvfördelning av mina persedlar. De sade glatt överraskade att när man fick denna sjukdom 

brukade man ej komma tillbaks. Nå, jag fortsatte några veckor över december och januari, 

jobbade på fabriken och förberedde en hemresa. Chefen meddelade att jag skulle få ledighet 

för att resa hem och kurera mig och få mycket träprover för att kunna sätta i gång med 

försäljning. 

Under tiden hade Adamsson korresponderat och telegraferat och satt igång en planerad 

försäljning av ett större parti faner till Tobaksmonopolet. Det skulle skäras till en viss 

tjocklek. Ovan som han var med affärer så sände han sådana telegram till mig att jag trodde 

att affären var klar, gick och realiserade mina pengar som jag hade och var på vippen att 

avsluta det hela då det kom fram att det ej alls var en klar order från Tobaksmonopolet. Tur 

var det att vi hann stoppa det hela i tid men jag blev mycket irriterad, särskilt som jag ju även 

var sjuk. 

Julen firade jag i den tyska pensionen där jag bodde. Det var nu den varma tiden och vi satt i 

deras källarrum där det var det svalaste stället i huset. Nyårskvällen firade jag stillsamt på 

svenska klubben där det var fest. Jag fick äta försiktigt och undvika dryckjom. På kvällen 

hörde vi ett färskräckligt skjutande från ett kvarter bredvid där det var en stor biograflokal 

som byggts om till danspaviljong. Där hade en hel del Sao Paulo-ungdom samlats och även 

officerare från en förläggning i området.  

Nu hör det till saken att året före hade det varit inbördeskrig i denna stat men 

nordstatsintressena hade segrat och militärens förläggningar var besatta med 

nordstatssoldater och egna officerare. På kvällen voro soldaterna hemma i kasernerna för 

att ej gå ut och oroa de nyårsfirande ”paulistas”. Däremot hade officerarna dykt upp på 

dansgolvet. De blevo nobbade av de lokalpatriotiska damerna och det blev bråk mellan de 

lokala ”paulistas” och officerarna och skott föll. Då kom polisen och tog parti för ”paulistas” 

mot officerarna. Dessa sände efter förstärkning från kasernen och soldaterna där blevo 

endast glada när de fick avbryta sitt pokulerande och på ordern ”i gevär” hoppa upp på 

lastbilarna och bege sig till danssalongen.  

Det blev ett förskräckligt skjutande mellan polisen och militären och en våldsam massaker. 

Det var denna jag fick se när jag gick från Svenska Klubben. Men nu påkallades 

armebefälhavaren, även han från nyårsfirande (men i en finare restaurang), och polischefen 

och det blev signalerat ”eld upphör”. Sen kom ambulanserna och hämtade de sårade och 
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döda och lugnet lägrade sig över nejden. Men det blev ej några större upplopp  i staden. 

Nästa dag sågs intet i tidningarna. Endast i en tyskspråkig tidning stod att tvisten skulle 

biläggas med ett utskott av de utländska konsulerna. Då var man ännu ej så nationalistiska 

utan man godtog denna lösning . Nåväl, jag promenerade i natten vidare till en annan 

stadsdel där det mest bodde färgade och där dansade de bara långdanser i Samba på 

gatorna helt ovissa om skottlossningarna i den andra stadsdelen. Sen åkte jag buss hem till 

min förort. 

I Sao Paulo träffade jag en hel del svenskar som voro mycket vänliga mot mig. En familj 

Detthow hade en sjukgymnastikanläggning med simbad och de hjälpte mig en hel del, 

särskilt när jag blev sjuk. Bl.a. träffade jag en då ung 18 årig student, Lars- Erik Thunholm, 

som arbetade på ett kontor och verkade mycket trevlig. Han gick sedermera genom Handels 

och blev så småningom chef för Skandinviska-Enskilda banken. Jag hade en hel del planer 

innan jag blev sjuk, bl.a. att kunna resa ut till de stora skogarna i Mato Grosso och där 

etablera någon träindustri. 

1934 

När jag nu vid årsskiftet beslutade mig för att resa hem ville jag dock resa runt och skaffa 

kontakter och reste därför med tåg söder ut till Parana och dess huvudstad Curitiba och med 

bergbana ned till kuststaden Paranaguá för att bedöma lastningsmöjligheterna. Det var en 

hel dagsresa till Curitiba. När tåget kom halvvägs blev det stopp. En bro hade rasat och vi fick 

gå på sidan över floden och fortsätta med annat tåg. Curitiba ligger mycket högre än Sao 

Paulo och staten Parana var då rätt ny och hade ännu ej så många inbyggare. Där fick jag 

kontakt med en fanerfabrik som specialiserade sig på persikoträ och jag fick sedan en hel del 

leveranser därifrån. Resan ned till Paranaguá gick över branta stup och var rätt intressant. 

 

Rio, Sao Paulo, Curitiba, Paranaguá 

I Brasilien rådde det då stort överskott på kaffe. Världspriserna voro dåliga så det gällde att 

manövrera. Man hade ett kaffeexportråd som såg till att de sämre kvaliteterna ej kommo ut 
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och störde marknadspriserna. Först tog man bort vissa säckar och slängde i sjön. Men då 

kom fattiga fiskare och plockade upp dem och så kom det kaffet ut på marknaden ändå. Sen 

försökte man elda tågen med kaffet. Men det var dåligt bränsle och tågen gick ännu mer 

oregelbundet än förr. Då beslöt man att helt enkelt elda upp det överflödiga kaffet och stora 

anläggningar gjordes i inhägnader med militär där stora eldar ständigt rök. Det gällde att se 

till att ingen fuskade och tog med sig några säckar. Jag bodde alldeles vid sidan av detta 

kaffebränneri och kaffedoften lägrade sig vällustigt över nejden. 

Vid Adamssons och min korrespondens under hösten hade vi beslutat att den nystartade 

firman skulle heta TROPIKTRÄ, och jag hann expediera en provsändning med bräder och 

faner. När jag nu i februari skulle resa hem så ordnade jag med ytterligare träprover, bl.a. 

parkettbräder som jag skulle ha med. Jag gjorde upp med Blumenschein om priser och 

leveranssätt samt kom överens om betalningssystem. Han var mycket tillmötesgående, gav 

mig ett flott intyg där det framhölls att jag hade tjänstledighet för vårdande av hälsan och att 

jag var välkommen åter när jag kurerat mig i Sverige. 

Sen embarkerade jag i Santos där jag efter diverse manipulerande med hamngubbarna fick 

med mina träbuntar. De voro först ovilliga att expediera dem och gubbarna på båten 

grymtade att de ej voro”några schåare”. Jag fick dock med mig allt trä och det gick på min 

biljett så det blev billig frakt. När jag nu steg ombord hade jag magrat 25 kg och senare sa 

kaptenen att den där får vi nog aldrig hem med oss till Sverige. Jag satte mig vid det härligt 

dukade smörgårdsbordet på Johnsonångaren men fick nästan genast lämna bordet. Min 

mage fick övergå till stram diet - havrevälling. Nå, efter försiktig diet, frisk luft och bad i 

båtens simbassäng så kryade jag på mig. 

Resan tog cirka 25 dagar. Vi stannade någon dag i Rio, där var det Karneval, och Calle 

Dahlman mötte mig. Jag besökte även Ministern Paues och när jag berättade att jag troligen 

druckit vatten sade han ”du var mig en dum fan när dom har så bra öl i Sao Paulo”. Ja, där 

fanns det ju bergborrat vatten i bryggerierna. På resan hem passerade vi Vitória i Esperito 

Santo. Även med den staden skulle jag sedan ha affärer, ja t. o. m planer på att där sätta upp 

en fanerfabrik 1952. En liten trevlig inbjudande stad med långa sandstränder. Vi stannade 

även ett tag i Bahia, den gamla kolonialstaden där ursprungligen de införskaffade 

negerslavarna hamnade. Här var det betydligt fler negrer. (Staden kallades tidigare Bahia 

men heter numera Salvador och ligger i delstaten Bahia. T:s anm)   
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Pecka i Bahia februari 1934 under hemresan från Brasilien 

På hemresan voro vi endast två passagerare, en Bergmark från Kooperativa Förbundet som 

gjort undersökningar för fruktimport. Vi hade angenäma pratstunder och jag kvicknade till 

rätt bra. När jag så fram i mars hemkom så fick jag först bo hos Evert. Jag fick nu en grundlig 

undersökning hos en specialist på tropiska sjukdomar, professor Berglund och det var främst 

fråga om att föra diet men äta upp mig så att jag fick motståndskraft. Det var ett 

långtidsprogram, gick till en början långsamt men krafterna kom så småningom. Under 

sommaren åkte jag till Flatenbadet och badade, och jag började göra långa 

skogspromenader. 


