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DEL 3  

Tropikträ, Tyresö och familj. 

 

Pecka och Annchen framför huset på Tyresö. Parkettgolv och veranda tillverkades av 

tropikträ 1942. 

På våren åkte jag upp till Uppsala och firade sista april med Jan Stenström och Sven 

Dahlman. Jag tog också upp kontakten med Ekonomföreningen och började planera för 

uppbyggnaden av firma Tropikträ när jag nu närmare bekantat mig med Arne Adamsson och 

hans fader, som Arne numera arbetade hos. Virke som jag haft med lämnades till 

ångtorkning hos Limhamns Parkettindustri, under benägen instruktion om 

ångtorkningsmetoden, och vi lät sedan göra provparkett hos Adamssons snickerifabrik och 

sammansätta plattor till utställning. Dessa parkettplattor som vi sedan hade i vår utställning 

på Kocksgatan 17 i cirka 25 år lade jag in i vårt tillbygge på Tyresö 1965 och de utgöra nu ett 

fint minne av min Brasilientid. 

Jag korresponderade med Sao Bernardo-fabriken i Brasilien, som hette Selecao Industrial de 

Artefactos de Madeira, S I A M, om beställningar för den kommande importen. Då, på 

sommaren, brann fabriken där ned och det dröjde flera månader innan den blev uppbyggd 

så de kunde leverera något, så vi fick uppskjuta våra planer åtskilliga månader. Jag använde 

tiden till limexperiment, planering och till att läsa om limpatent på Patentverket. Satt också 

på Tekniska Högskolans bibliotek och läste. Jag arbetade även vidare med 

patentinvändningen mot Casco, välvilligt påhejad av Härnösandsfabriken som ju skulle vinna 

på att sojalimsrecepten blevo patentfria. 
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Under tiden jag väntade på hur det skulle gå med träimporten från Brasilien sökte jag få 

några tillfälliga jobb men det var fortfarande lika svårt på den svenska arbetsmarknaden. 

Man fick höra att man var ”överkvalificerad” ja, tom ”överårig”. Vid 30 års ålder! Jag firade 

förresten min 30-årsdag på Lindgården på Djurgården med min gamle vän Jan Stenström 

som nu var färdig jur. kand. och fil. kand. och just börjat på Exportföreningen. 

I september deltog jag i en billighetsresa till Storlien för att vidare bygga upp mina krafter. 

Jag märkte att än hade den fulla konditionen ej återvänt men fjällresan gjorde nog sitt till. 

Jag förde fortfarande diet men ökade nu stadigt i vikt. Så småningom blev jag rent av 

överviktig. Den kraftiga extra näringen, Ovomaltine, gjorde att jag lade på hullet vilket jag 

under kommande år så småningom skulle få obehag av när jag åkte skidor. Men det 

observerade jag, tråkigt nog, först långt senare. 

På höstkanten började vi planera mer i detalj var vi skulle ha våra lager, kontor och så 

småningom ångtorkar. Ett erbjudande var att i samarbete med en tvättinrättning i Huvudsta, 

som Adamsson senior hade kontakt med, kunna utnyttja deras ånga till ångtorkar men 

lagerutrymmena vore ej tillfredställande. Så småningom fick vi tag på en källarlokal vid 

Kocksgatan 17 på söder, ej långt från Södra Station, med stora utrymmen för fanerlager och 

ett litet kontor - allt till hygglig hyra. Dessutom kom vi i kontakt med ett lövträsågeri med 

ångtorkar vid Roslagstull. Där voro de villiga att ta hand om våra sågade bräder och under 

vår instruktion torka desamma. 

 

Koksgatan 17 maj 1935. Man ser den lilla Tropikträskylten ovanför nedgången till 

källarlokalen. 
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Det kom nu en spännande tid. Vi detaljplanerade, jag skrev utförliga instruktioner och gjorde 

omsorgsfulla marknadsundersökningar medan Arne Adamsson limmade prover på deras 

snickeriverkstad. Jag hade ju haft med en del plankor av fina ädelträslag, Jacaranda, 

Rosenträ etc. och därav gjorde Arne Adamsson, som var konstnärligt lagd, knappar av 

ovanligt utseende, som han kunde göra i mångfald med hjälp av maskinerna. 

Det började då bli på modet med träknappar men de hade mest gjorts av björk och bok. Nu 

kunde vi lansera ovanliga, brokiga, knappar som sprakade i många färger och det gällde att 

sälja. Gudrun gjorde en fin sammetssköld att presentera knapparna på och jag fick börja att 

på darrande knän som blyg försäljare besöka N K:s franska avdelning och Metz och 

Sidenhusets mannekängavdelningar. Jag kände mig nog rätt generad när de unga damerna 

tittade fram ur omklädningsbåsen men knapparna slog och vi fick bra betalt, jag tror 2.50 - 3 

kr per knapp. Det blev en bra avans för våra träplankor och en bra start för vår träförädling. 

Av det som fanns kvar av dessa knappar har min familj, Annchen och mina barn, sedan 

kunnat pryda sina klänningar och kappor. 

Vi flyttade så in på Kocksgatan den 17 november 1934 och började iordningsställa lokalerna. 

Vi gjorde hyllor för faneren, målade och snyggade upp kontorsrummet som låg i källarnivå 

samt iordningsställde ett laboratorium längst inne dels for limexperiment dels for 

provtagning av trä. Vi anställde även en lagerman, Manne Johansson, ”Hovis” kallad eller 

hovjägmästaren , då han någon gång på ett av 50-talets hyresrum jagat kackerlackorna med 

salongsgevär. 

 

Tropikträs pionjärer fr.v. Manne , Pecka och Arne höll kontakten och träffades på Tyresö 

1980. Anna-Lisa och Agneta bjöd på kaffe med dopp. 
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Det var en stimulerande tid som nu började. Vi jobbade både dagar och kvällar med att få 

igång vår firma. Evert var även med och vi stiftade ett handelsbolag med Evert, Arne, E. A. 

Adamsson och jag som delägare och med smärre insatser. Deras arbetsinsatser ersattes och 

jag gjorde de mesta kapitalinsatserna.  Jag sålde mina Torsviksaktier, tog mina 

Forsutdelningar och mina besparingar från tidigare jobb i USA och fick så småningom en 

checkkredit där jag satte mina Forsaktier som säkerhet.  Det fordrades emellertid mycket 

kontantutlägg vid vår kommande import. Brasilianarna skulle ha förskott, andra firmor skulle 

ha remboursbetalningar och det gällde att känna till hela utrikeshandeln. 

Då vi nu fick bekräftelse på att en del varor började kunna levereras gällde det att 

provbeställa och fastställa vilka varor som gick. Jag gjorde nu upp med SIAM, och att de 

skulle fakturera i Millreis och så skulle en del av likviden ske så att fakturan i Millreis 

betalades kontant av min bankir i Rio, skotten jag varit i kontakt med tidigare. En del skulle 

gå över den vanliga officiella valutamarknaden. Då var det ännu ej så strikt med 

valutakontroll där nere. Exportören behövde endast leverera en del av likviden i utländsk 

valuta, som han fick låg kurs för, och kunde betala resten själv med inhemsk valuta. 

I Sverige existerade inga som helst valutarestriktioner - man fick införa eller utföra vilka 

belopp eller valutor som helst. Det gällde endast att känna till alla vägar. Jag hade nu lärt mig 

hela valutan och arbitrage-tekniken rätt bra. När jag fick meddelande att en vara var klar att 

skeppa så räknade jag ut hur mycket som skulle gå genom bankiren och överförde beloppet 

till hans konto i London. Där telegraferades Pund till bankiren i Rio som gav mig Millreis till 

bästa kurs och satte in dem på mitt bankkonto i Sao Paulo. Sedan utbetalades beloppet vid 

skeppningen. Samtidigt gällde det alltid att hålla reda på när det gick någon båt från Santos 

med Johnsonlinjen och förhandla om fördelaktig frakt. Så jag fick springa mycket hos banker 

och Rederier. De små leveranser vi fått av faner räckte till att göra prover. Vi limmade upp 

plattor, som vi gick runt med till arkitekter och byggmästare, samt fanerprover som vi sände 

ut till landets möbel- och snickerifabriker. 

Jag hade, på sommaren, flyttat in i olika hyresrum vid Tantolunden på Söder. Ännu var 

rummen ganska primitiva. Ett av rummen hade endast kakelugn och var rätt kallt så jag fick 

flytta några gånger. På hösten började jag luffa i skogarna för att få kondition och till 

Nyårshelgen reste jag och Arne till Sälen på en specialresa som Skidfrämjandet ordnade. På 

den tiden gick det alltid billighetsresor där man inkvarterades i större förläggningar nere i 

Sälenbyn. Högfjället var då ännu ej  bebyggt så man fick alltid åka upp på berget och sen ned 

i dalen igen. Nu började orken komma åter och den skidturen gjorde nog sitt till för 

återvinnande av mina krafter. Julen hade jag firat hos Evert och Gudrun på Värsta, där jag 

senare ett flertal  jular kom att fira julaftonen. 

1935 

När vi återvände från Sälen satte vi igång med förenade krafter med propagandan för 

träslagen. De första leveranserna började komma, både faner och plankor. Plankorna skulle 
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torkas i ångtorken i Roslagstull och där byggde vi om och satte in en extra fläkt. Den hade vi 

köpt ”i andra hand ” tillsammans med en del pinaler från Tobaksmonopolet, som sålde ut 

billigt. Det gällde att skaffa allt så billigt som möjligt då. För att hålla upp den rätta 

luftfuktigheten (en viss teknisk detalj vid ångtorkning av hårda träslag) skaffade vi gamla 

uttjänta persiska mattor som vi hängde mellan brädstaplarna i ångtorken och begöt med 

vatten, till stor förundran och gapflabb från den konservative sågverksägaren. 

 

”Hovis” vid ångtorken 1935 

 Ja, vi hade även en sådan fuktighetskontroll i vår lagerlokal på Kocksgatan. Där satte vi upp 

en ställning, där de persiska mattorna hängde ned i en vattenbehållare av trä som sög upp 

vattnet och på så sätt reglerade luftfuktigheten i lokalen. Detta förundrade högligen våra 

besökande snickarevänner. Vi experimenterade en hel del och satte även in extra 

vattenspridare i ångtorken i Roslagstull. Det var ett evigt flackande då i början med cykel 

mellan Rosslagstullslagret och Kocksgatan för att få fram den bästa kvaliteten på träet. 
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1935 ”Hovis” (längst till höger) lastar virke. 

Vi fick även hem parkettstav som vi lät hyvla till parkett samt, senare, skidämnen av 

elfenbensträ som vi sökte lansera genom Sandströms Skidfabrik och N K. Vi gjorde genast på 

vintern provskidor av Tropikteak en brasiliansk seg teak, mycket hårdare men böjligare än 

den vanliga Bangkokteaken och prövade ut dem redan denna vinter. Jag tog också kontakt 

per brev med fanerfabriker i USA, särskilt en fabrik i Kentucky, som jag tidigare besökt 1929. 

Och fick även därifrån leveranser av skilda träslag. 

Vår idé var att marknadsföra ett stort sortiment av helt nya träslag som ej förut funnits på 

den svenska marknaden och där vi räknade med modemomentet. Vi fick arkitekterna 

intresserade då de nu ville ha originella träslag till biograf- och kontorsinredningar. De 

mindre möbelarkitekterna ville ha extra fina, ovanliga, träslag och genom utställningar hos 

konsthantverkarna fick vi in dem. Möbelfabrikerna, som ju gjorde sina möbler i serier, blevo 

nu intresserade då de sågo de nya träslagen som börjat synas i Stockholm. Men de ville ha 

större kvantiteter så nu gällde det att kunna köpa in så mycket att vi kunde leverera 

tillräckligt för en möbelserie men också till ett konkurrenskraftigt pris gentemot de firmor 

som redan fanns inom ädelträbranschen och som levererade mahogny, valnöt och teak. Vi 

hade nu trumfen mot dem att komma med träslag som dessa ej hade. De försökte nog 

stoppa oss till en början, ja hotade t.o.m. att ej leverera till fabriker som köpte från oss. 

 Möbelfabrikerna tog dock fasta på modemomentet men ville själva gärna ha monopol på 

vissa träslag, så till en början fick vi göra så att vissa träslag levererade vi endast till en viss 

fabrik. Men vi delade upp det så att var och en av de större fabrikerna fick sitt träslag att 

lansera som ”ensam om”. Då träslagen ofta i sin teckning varierade, så att utseendet helt 

kunde skilja sig från den ena sändningen till den andra, var det svårt att kunna leverera 

samma nästa gång och vi hade alltid långa diskussioner i brev med våra leverantörer med 
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anvisningar om vilka typer vi skulle ha. Dessutom blev det så småningom ett svårt 

lagerhållningsproblem. Vi fick många typer i lager. 

 

Arne Adamsson på försäljarresa med den första firmabilen 1935. 

Adamsson, som visade sig ha försäljartalang, var den som så småningom fick göra resor till 

fabrikerna i landsorten. Vi skaffade oss snart en gammal T-ford som kunde användas och 

denna byttes senare mot bättre och nyare bilar. Första tiden arbetade jag på lagret och 

kontoret med planering, bokföring, korrespondens och brevförsäljning. På kvällarna med 

limexperiment i limlaboratoriet. Jag gjorde en tur på middagen upp till Patentverket eller 

Teknis bibliotek och skrev av allt jag kunde om olika lim. Bl. a. började jag intressera mig för 

att utnyttja lavar som ju innehåller en stor halt stärkelse. Där räknade jag med att det skulle 

finnas att utnyttja på stora vidder i de lappländska fjällen. 

 Jag läste alla avhandlingar om lavar och blev så småningom expert på denna produkt.  Jag 

kokade och lagade i mitt laboratorium. Det luktade och fräste ibland kraftigt så att jag fick ha 

en våt näsduk med hål för ögonen när jag jobbade. Laboratoriet som låg i källarvåningen 

med en trappa upp som vätte mot gatan hade väl ej så bra luftväxling så jag fick ibland rusa 

ut för att andas. Jag minns att en gång när jag kom uppspringande, med den våta näsduken 

som mask och ångorna bolmande efter mig, kom det folk från den just avslutade 

bioföreställningen där de sett ”Frankenstein” och det höll på att bli panik på gamla mörka 

Kocksgatan. 

Mina experiment med lim (jag hade ställt i utsikt till våra snickerikunder att jag även skulle 

börja tillverka lim) och mina patentinvändningar mot Casco gjorde att Cascos ägare och 
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chefsingenjör tog kontakt med mig. Det råkade vara några personer som jag kände väl. En av 

ägarna, Sikström, var från Härnösand och vid en lunch som de bjöd på erbjöds jag att få plats 

hos Casco och förestå deras avdelning i Finland och även sköta en del export. Det var ju ett 

frestande erbjudande - att det var gjort för att få bort en möjlig konkurrent förstod jag väl. 

Jag överlade men möjligheten till stora framsteg i en egen firma med framtidsmöjligheter 

och, som jag hoppades, framtida vinster gjorde att jag tackade nej.  

Huruvida en dubbelkombination skulle ha lyckats, där jag både jobbat för Casco och haft 

kvar mitt engagemang i Tropikträ är väl mera ovisst. Det var nog bäst som skedde - roligare i 

alla fall. Att jag la av planerna på limtillverkning berodde på att jag, helt realistiskt, bedömde 

att jag ej hade de kapitalresurser som behövdes för att sätta igång med en egen 

limtillverkning i konkurrens med det stora bolaget Casco. Jag stoppade även vidare 

patentinvändningar. Och vi förblevo goda vänner Sikström och jag i föreningen 

”Härnösandspojkarna” fram till hans död på 1950 - talet. 

På påsken fortsatte jag mina skogspromenader och var då ute i Tyresö-Stensjöskogarna där 

jag skulle komma att senare få min hemvist. Adamsson senior hade en sommarvilla i 

Vendelsö och där firade vi midsommar. På sommarsöndagarna gjorde vi ibland turer med 

Forden ut till Tyresö och bl. a. travade vi kring vid Brakmaren, en vik av Kalvfjärden. På så 

sätt blev jag tidigt fascinerad av Tyresönaturen. En helg gjorde vi en biltur upp i Bergslagen, 

till Sala och Avesta. Annars jobbade vi hela sommaren och började nu få rätt mycket order. 

 

Vid Spånsans fädbodar Rämshyttan 1935. Pecka längst t.v. 
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Den enda ledighet jag hade var några dagar i Rämshyttan, som senare skulle bli mitt tillhåll 

under mina ledigheter både vinter och sommar. Då fanns det kräftor i sjön Rämen och vi 

hade en kräftskiva där. Till denna skulle en inbjuden skotte, respresenterande någon skotsk 

skidinstitution, komma och det gällde att låta honom få vara med och fiska kräftor. En håv 

lades ut och i denna placerades för säkerhets skull några levande kräftor. Jag var tolk och vi 

halade upp dem till hans belåtenhet. Sen dansade han skotsk svärdsdans och jag Samba. Jag 

hade lärt mig Samba i Brasilien och detta var ju något nytt så på alla tillställningar dansade 

jag och uppträdde med min samba. 

Då arbetet började bli rätt omfattande anställde vi även en ”kamrer ” Sundberg, som jag ju 

träffat i Olympia, och en kontorsdam, Girón, som var bra på att ta diktamen och jag skrev 

affärsbrev värre. Jag kunde nu ägna mig mer åt utrikesaffärerna. Det gällde att hålla 

kontakterna med de skilda leverantörerna och särskilt i Brasilien dels med SIAM i Sao Paulo, 

dels med fanerleverantörerna i Curityba. Här fick jag skriva långa brev på portugisiska. Då 

gällde det att vara både utförlig och lite litterär och personlig, vilket gjorde att jag lyckades få 

bra och billigare leveranser så att affärerna gick bra ihop. 

På våren hade jag flyttat in i ett eget rum med kokvrå. Jag hade alltså fram till denna vår, i en 

ålder av 30 år, som inneboende bott i möblerade hyresrum av olika kvalitet och hela tiden 

haft mina möbler magasinerade i Härnösand. Jag hade länge spanat efter att få något i 

närheten av Kocksgatan och lyckades finna en enrummare vid Björns trädgård, i närheten av 

Medborgarplatsen, med läge mot parken och södersol. Jag flyttade alltså in 1:a april och fick 

ned några av mina möbler från Härnösand - huvudparten var fortfarande kvar där. Det var 

ett rum med dusch och kokvrå och det låg nära Kocksgatan. 

 

Äntligen en egen lya, en etta vid Björns Trändgård. Här i sällskap med kompanjonen Arne 

Adamsson. 
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Vi åt alltid på något matlokus vid tvärgatorna och det var då ej svårt att få billiga måltider. 

Det fanns även ett matlokus vid Götgatan kallad ”Slukis”, samma som tidigare fanns på Norr, 

där studerande och de som ville äta billigt kunde äta. Det var väl ej så förstklassig mat, dock 

rätt skapligt, men jag tror det kostade 75 öre per måltid. Det var ju nu 1935 lågkonjunktur 

och det fanns fortfarande gott om arbetslösa. Kläder voro billiga. Man hade en konfektions- 

standard-kostym Collijns I eller II som kostade 50kr. Måltiderna på Hasselbacken gick på 2:50 

men timlönerna för vanliga jobbare voro endast cirka 90 öre . 

 

På hösten började jag söka efter ytterligare försäljare eller medhjälpare och anställde en 

nyutexaminerad ekonom, Lanz, men han stannade endast två månader och gick till en större 

firma . Han blev såsmåningom chef hos Volvofirman ”Ernst Nilsson”. Vi hade nu kommit 

igång med skidexperiment. Sandströms hade tillverkat en del skidor i elfenbensträ och 

tropikteak och även beställt ett större parti skidämnen i elfenbensträ. 

Denna jul firade jag som vanligt på Värsta hos Evert men reste genast på juldagen upp till 

Rämshyttan med de nya teakskidorna för utprovning. Det blev stort intresse bland 

”Skidfrämjarne” och jag fick en hel del goda vänner där, som kom upp varje julhelg och 

firade nyår. Det var hejigt och tjoigt. Man åkte långa turer på dagarna och dansade på 

kvällarna. Bland dem jag under en lång följd av år hade kontakter med var en av cheferna i 

Skidfrämjandet, Nissing, skidfärdledare major Rånge, min granne vid Folkungagatan Eric 

Hedlund som hade en bilskola (där så småningom Annchen och jag tog körkort) samt Sigurd 

Roos som  var banbrytare på Neonskyltningar. Särskilt nyårsfirandet var alltid högtidligt, då 

man hyvade ut det gamla året och hyllade det nya. Nu började konditionen på att komma 

och jag gjorde långa turer. Det var särskilt intresset för att lansera de nya skidorna som 

sporrade mig. 

 

Pecka och Adamsson testar skidor i Hammarbyhöjden 1934 
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1936 

Nu kom skidutprovningen igång. Arne och jag gjorde en resa på några dagar upp till Norberg  

och Kärrgruvan där det var gott om snö och kallare. Sedan under den vintern blev det 

mycket åkande och experimenterande med skidkonstruktioner. Sålunda blev det resa till 

Rämshyttan över Mariebebådelsehelgen då jag hade fler skidpar med. Över påsken blev det 

Sälen, där jag ställde upp skidorna utefter husknuten och kursade skidpar. Vi hade 

regelbundna skidträningsturer om kvällarna och min kondition började nu närma sig toppen.  

Vi hade även kontakter med ”Skidfrämjandets” experter som skulle prova ut skidorna . En 

var ”Mr Jones” DN:s sportchef David Jonasson, som gjorde en långtur i fjällen med igloo och 

som fann skidorna utmärkta. På 1:a maj var jag på en specialvecka, billighetsresa till Storlien, 

och fick se hur skidorna gick i blötsnö. Det var en härlig vecka, hård skare på mornarna och 

strålande sol på förmiddagarna, och när jag återkom kan jag säga att jag var återställd från 

mina Brasilienkrämpor. 

Nu kom även parkettförsäljningen i gång och vi fick en hel del leveranser. Vi hade nu fått 

kontakt med en parkettfabrik i Orresta som både torkade och tillverkade exakt parkett av tre 

träslag, Ubatateak, Tropikteak och Sorocaba . Till parketten hade vi hade tre olika längder 

och skilda kvaliteter så det var ett rätt svårt lagerhållningsproblem. Vi fick leveranser runt 

om i landet och många större företag, bl. a. KF, voro intresserade. 

Nu utvidgade vi våra lokaler genom att hyra ett rum i våningen ovanför källarlokalen. 

Rummet anslöts till källaren med inbyggda trappor och vi fick sålunda ett kontorsrum 

däruppe. Det var visserligen trångt men hade i alla fall dagsljus, vilket vi ej förut haft. Vi 

började även planera för egna lagerlokaler och fick hyra av Stockholms hamnstyrelse vid 

Henriksdalshamnen, Hammarbyleden. Där skulle vi bygga, först ett större lagerskjul och 

senare en ångtork med pannrum. 

Vi ritade och beräknade och fick så småningom klart med huvudbyggnaden och stora 

virkeslagerutrymmen samt ett stort plank. Vi hade dels levererat skidämnen till Sandströms 

och N K, dels låtit göra skidor själva, ”legotillverkat”, vid skidfabrik i Bollnäs och i Tierp. 

Sandström, som beställt ett större parti, voro ju slipade affärsmän. När de fått leveransen, 

tog de och sorterade igenom hela partiet och vi fick åter halva partiet med reklamation. Det 

var affärsmetoder som då för tiden voro vanliga när det gällde råvaror där det ej exakt gick 

att fastställa vad som var högsta kvalitet eller tillåtet.  

Nåväl, vi fick hålla god min. Huvudsaken var att skidorna kom ut på marknaden. Det virke 

som Sandströms sorterat bort var ej sämre än att vi kunde göra parkett eller 

diskbänksplattor av det eller andra produkter. Det som senare fanns kvar sålde vi i början av 

kriget till en annan skidfabrik, ”Spitkein” i Örnsköldsvik, som gjorde limmade skidor. Då 

klandrade Sandström (de voro gamla skidlöparkamrater i Djurgårdens IF) mig för att jag ej 

givit dem chansen att få detta virke och jag hade då triumfen att berätta att det var samma 

virke som de en gång ”kasserat” som nu mycket väl dugde. 
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Jag planerade att göra en utlandsresa i skarven 1936-37 för att dels lansera skidorna i 

alpländerna dels besöka fanerfabriker i Tjeckoslovakien och Ungern. Denna höst hade jag 

även börjat springa orienteringslöpning med Djurgården och det hade gått bra. Jag hade 

placerat mig bra. De gamla takterna satt i. Konditionen var prima. Jag tillhörde numera 

”yngre oldboys”. Då jag ju tränat mycket skidor och tänkte att jag kunde lansera skidor av 

skilda typer utomlands - det var särskilt egenskapen att ej behöva vallas om jag trodde på - 

så beslöt jag mig för att på resan deltaga i utländska skidtävlingar.  

Jag behövde då träna mycket och började åka med teakskidorna på barmark. Teak var ju så 

fet och hård att de gled bra på mossan och marken. Vi åkte ut Arne och jag, ibland med 

andra skidåkare, och väckte uppståndelse. En skribent i kvällstidningen Nya Dagligt 

Allehanda, föregångare till Expressen ”Kid” Bruncrona, (som fortfarande 1977 skriver i 

Expressen) gjorde ett besök i våra källarlokaler för att köpa skidor (med vederbörlig rabatt!) 

och skrev ett kåseri om den tokiga ”urdjurgårdaren Strokirk” med bild av mig åkande på 

mossan, som hade en lokal med tropikens alla dofter och prunkande färger och som tränade 

på barmark. 

 

Att skidorna levde kvar i minnet hos entusiasterna från den tiden visar den här artikeln ur 

Friluftsfrämjandets tidning, Friluftsliv i alla väder, nr2 år 1983 

Jag hade just då i december anställt en bror till Jan Stenström som kontorsmedhjälpare och 

som jag hoppades eventuellt försäljare (men det blev han tyvärr aldrig). Han hade varit hos 

Exportföreningen och var en bra reseplanerare och han la upp resan med resebroschyrer 

från varje land, valutabestämmelse etc. Jag planerade resan mycket noga. Först Berlin, sedan 

S:t Anton am Arlberg i Tyrolen och därefter Schweiz, Frankrikes Alper, Italien, Jugoslavien 

(där jag skulle tävla i skidor och där jag fått Skidförbundets tävlingslicens med), Ungern, 

Polen, Karpaterna och Tjeckoslovakien. Det gällde att ha rätt valuta till varje land, känna till 

de nu påbörjade strängare valutarestriktionerna i vissa länder och kalkylera rätt. Så gällde 
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det att köpa biljetter som täckte hela resrouten. Nyman & Schultz ordnade det hela. Jag 

hade en gammal bekant, Ralf Schauman, som var chef där och han ordnade resan med hela 

bunten av biljetter. 

Innan jag gav mig av hade vi en avskedslunch med personalen - det skulle sedan bli en 

tradition att varje jul eller höst ha en personalskiva - och sen embarkerade jag tåget några 

dagar före jul. Det råkade vara just när inbördeskriget i Spanien pågick för fullt. Sverige hade 

förklarat sig neutralt och inga frivilliga fick officiellt tillstånd att resa men just med detta tåg 

var det en hel del idealister som reste. En del gick väl åt i kriget medan en del återkommo 

och blevo sedan hjältar. 

Resan gick via Berlin där jag övernattade. Jag hade med en bok som skulle lämnas till Hans 

Heiser, den pojke jag bott hos 1920, men som nu hade kontakt med Evert, och det var något 

hemlighetsfullt att han skulle få en bok. Nu var han visst övervakad av Hitlerpolisen. Nå, jag 

fick aldrig veta om boken kom fram. Det märktes ännu ej så mycket i Berlin av den 

begynnande Nazismen.  

Jag fortsatte så över München, väntade där med tåget någon timma för att sedan fortsätta 

vidare till Österrike och Innsbruck. Under resan hade jag haft mina resebroschyrer uppe och 

tittat - Stenström hade noga och ordentligt lagt allt i separata kuvert för varje land. När jag 

nu var i München tyckte jag att jag lika väl kunde smaka på en riktig Bajersk ”dunkles Bier” 

och gick på en Keller mitt emot järnvägsstationen och än så länge fanns äkta ”dunkles” i 

Bajern. Så jag drack en sejdel och kände mig ganska upprymd.  

När jag så kom tillbaks till kupén sågo medpassagerarna ganska finurligt på mig och 

meddelade att järnvägspolisen hade beslagtagit mina handlingar. De trodde tydligen att jag 

var en misstänkt figur och hade jag haft det minsta ont samvete borde jag väl ha varit skakis. 

Men nu kände jag mig upprymd och morsk av det mörka bieret och ropade på 

överkonduktören och undrade vad de menade med att beslagta mina handlingar. Jag var 

svensk sportsman och skidlöpare (detta var endast 3/4 år efter Sveriges framgångar i 

Garmish 1936) och skulle dels åka till den kända skidsportorten S:t Anton am Arlberg samt 

med Svenska Skidförbundet rekommendation deltaga internationella tävlingar. Jag lämnade 

även min adress och konduktören blev med ens artigare. Sen, någon vecka senare, när jag 

kom till S:t Anton am Arlberg kom det ett brev från Tyska Järnvägsförvaltningen med ursäkt 

för misstaget och alla mina papper ordentligt åter. 

Nåväl, vi fortsatte resan mot den tysk-österrikiska gränsen och så meddelades att det skulle 

bli pass- och valutakontroll. Det frågades  ”om vi hade något att deklarera”, den vanliga 

frasen som man numera får vid varje gräns. Mina medpassagerare sade att här behöver ni ej 

göra någon deklaration. Men nu grep ”perfektionsdjävulen” mig och jag tänkte att ”har 

tyskarna idiotiska valutabestämmelser så ska dessa också ordentligt efterlevas” så jag sade 

att jag hade en hel del valuta från olika länder som jag ville deklarera, allt inköpt i Sverige 

och valutatull-kontrollören fick motvilligt trava iväg med mig till den lilla gränskontrollen.  
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Här stod jag nu arrogant och räknade upp alla de skilda valutaslag jag hade, Österrikiska 

shilling, Schweiziska franc, Franska franc, Italienska lire, Jugoslaviska Dinar, Ungerska pengö, 

Polska zloty och Tjeckiska kronen. Det blev ett himla skrivande, tjänstemannen var irriterad - 

men som amerikaner säger: “order is order” - de hade nog ännu ej varit med om att någon 

tog deras bestämmelser så bokstavligt. Jag lyckades uppehålla och försena Italienexpressen 

en halv timme och när jag kom åter skrattade och applåderade mina medpassagerare och 

jag kände mig mäkta stolt för att ha kunnat ge Nazistregimen en liten men dock känga. 

På kvällen kom vi fram till Innsbruck och därifrån for tåg vidare till S:t Anton am Arlberg. Då 

jag ju skulle dels åka, dels sälja och visa, skidor hade jag med fyra par. Till en början voro de 

polletterade och jag måste även passa dem vid varje gränsstation för förtullning. Men vanligt 

bagage gick ej att pollettera så jag hade en stor ryggsäck och flera väskor att bära. Nå, jag 

kom så fram till S:t Anton, som då var slalomåkningens Mecka, där den kände skidläraren 

Hannes Schneider höll till och lärde ut de senaste knepen för utförsåkning. Det var meningen 

att jag skulle kontakta honom, den store profeten, och få honom intresserad av skidorna, så 

jag stannade där några dagar. Dels ville jag lära mig den rätta slalomtekniken, dels tänkte jag 

bekanta mig med hans experter samt få kritik och råd för rätt konstruktion på våra skidor. 

 

Dec. 1936 på skidor i St Anton 
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Det visade sig att där låg även några svenska skidlöpare, skidlärare från Skidfrämjandet, Åke 

Ditzinger och Sven Almquist. Vi fann varandra och senare voro de mig behjälpliga med att 

propagera för skidorna. Jag åkte med skidlift högt upp på alptopparna om dagarna, övade 

och snackade med skidlärarna. På kvällarna var det ”pjäxdans” på hotell Post med en 

förnämlig samling internationella kändisar och ungerska magnater. Jag kan även skryta med 

att jag dansade med den stora ryska sångaren basen Sjaljapins blonda förnäma dotter. 

Julaftonen firade jag i S:t Anton med joddleri. 

Sedan gjorde jag med postbuss en tur över Alperna till Garmisch-Partenkirchen inne i 

Tyskland, där jag åkte upp på den markanta alpen Zugspitze och kontaktade skidlärare. 

Fortsatte så till Innsbruck där jag likaledes besökte sportaffärer men även gjorde en utflykt 

på berget ”Hafelekar” där jag vid återfärden höll på att åka vilse i kvällen. Sen for jag tillbaka 

till S:t Anton, packade ihop mina pinaler och fortsatte in i Schweiz. 

 Här var det återigen trassel med skidorna. Nu fick jag istället taga hela skidbunten - den var 

rätt så tung - med mig i järnvägskupén då jag ideligen skulle byta tåg. Första anhalten var 

vintersportorten Davos dit jag kom på nyårsaftonen. Det fanns ej något hotellrum eftersom 

det ju var storhelg -  annars behövde man på den tiden aldrig i förväg beställa rum. Jag 

talade med stinsen och på järnvägsstationens vind fick jag en soffa att logera på. Genast åkte 

jag iväg till skidbacken, sökte upp skidlärarna och sedan sportaffären och snackade. På 

kvällen var det stort nyårsfirande med Schweizisk blåsorkester, joddel, öl och tjohej och jag 

hade roligt värre, sov några timmar på min soffa och for så nästa dag, nyårsdagen, vidare till 

S:t Moritz. 

1937 

S:t Moritz var ju den verkligt mondäna skidorten med pampiga stora hotell där Europas och 

Amerikas nobless, filmstjärnor och prinsar, höll till. Jag lyckades få plats på en enklare 

”Alphytte” för hyggligt pris - det kunde man på den tiden - och satte även här igång med 

åkande i backarna, både utför och längdlöpningsträning.  Jag passade även på att titta in i ett 

av de fina hotellen, där just Prinsen av Wales höll till, och ta mig en drink vid baren. 

Efter någon dag fortsatte jag så vidare via Genève till Grenoble, min gamla studentstad. Det 

blev ett oändligt bytande vid stationerna där jag kom med mina många skidor och överlastad 

med bagage. Men schweizarna tog det hela med gott humör när jag slog av hattarna med 

mina skidor. Jag kunde nu klara gränserna lättare men det var en händelserik resa. Genève 

var vackert och jag kom så till Grenoble i franska alperna. Där stannade jag en dag för att 

söka upp sportaffärer och så fortsatte jag till Chamonix där jag ju åtta år tidigare på 

sommaren hade bestigit Mont Blanc. 

Nu reste jag en bit upp utefter berget med bergbana och provade på backarna och så på 

aftonen gjorde jag besök i sportaffärerna. Så fortsatte jag med tåg över gränsen till Italien 

och skulle just stiga av strax efter gränsen för att besöka en Alpstation, Sestriere. Vid gränsen 

kom den italienske passkontrollören och tog passen - en ovana som senare blev rätt vanlig 
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vid gränsstationer. Man ville väl närmare syna passen så att dessa ej voro förfalskade. Men 

jag skulle ju av och behövde mitt pass. Så när tåget höll på att ge sig av med mitt pass ställde 

jag till med ett oherrans oväsen och fick tåget att stanna och så fick jag då passet. 

På bilresan upp till skidstationen hade jag ressällskap med ett ungt par från Portland, 

Oregon, som var på bröllopsresa och ville ägna sig åt verklig slalomsport och därför åkt dit. 

När jag kom fram till hotellet visade det sig att det var en mycket ovanlig skapelse, en 

ostrund skyskrapa med alla hotellrummen utåt och hissarna och ett runt gårdsutrymme inåt. 

Detta var synnerligen modernt och kom sedan att på många ställen bli en ny konstruktion. 

Jag fick ett bra hotellrum med god utsikt. Priset var också, på grund av förmånliga 

valutakurser, skapligt. Jag satte genast igång med skidåkningen, både längdlöpningsträning 

och utförslöpning. När den italienska skidläraren fick reda på att jag var svensk, så satte han 

mig i en extra svår grupp och så begav vi oss högt upp med linbanan och de kastade sig utför. 

Jag var då ännu ej vidare rutinerad på utförslöpning så jag gick på öronen och gjorde en 

kraftig vurpa, fick en hård stöt i foten och visste ej om jag fått benbrott eller vad det var. De 

övriga i skidgruppen fortsatte. Ledaren brydde sig ej om mig och där låg jag i en hög. Andra 

passerande skidlöpare tog ej någon notis om mig och ej förrän en fransman - som väl 

tydligen var mer human - tog sig an mig och ledde mig till närmaste linbanestation så kom 

jag så småningom ned. 

Vid hotellet fanns det en fullt utrustad olyckfallsstation med läkare, röntgen och modern 

behandling. Det hade visat sig att turister som kom till Alperna för att åka avancerad 

alpåkning rätt ofta hade dåliga ben och blev utsatta för frakturer. Ja, även en väl tränad som 

jag blev ju invalid. Jag fick stödbandage och gipsades - det var en fraktur - och fick nu sitta på 

solaltanen. Där fann jag nu att mitt ressällskap från Portland redan första dagen hade råkat 

ut för benbrott. Nu stannade jag någon dag för att lugna ner mig, få sol och planera för den 

vidare resan. 

Jag hade ju planerat att besöka även vintersportorten Campina D’Ampezzo i Dolomiterna 

och stanna i Jugoslavien för att deltaga i en skidtävling. Resan fick nu läggas om så att 

Dolomiterna slopades. Först 1975 kom jag på en bussresa dit. Likaledes slopades besöket på 

en jugoslavisk skidort samt de polska Karpaterna. Annars fortsatte jag resan men nu främst 

för att besöka sportaffärer och inköpskontakter för faner. 

Jag begav mig alltså iväg igen med skidpaketet (4 par) på axeln, ryggsäck på ryggen, väskor 

och en bastant alpkäpp i handen samt min gipsade fot. Första anhalten blev Milano där jag 

besökte sportaffärer och såg på stan. Sen vidare via Venedig och ett uppehåll i en Jugoslavisk 

stad, Ljubljana, där jag tittade på en träanläggning och anlände så till Budapest. Här hade jag 

kontakt med en stor fanerfabrik och köpte en hel del faner, besåg alla sevärdheter och 

besökte de varma baden med simbad byggda över varma källor. Restauranger med 

Zigenarmusik och stora orkestrar kunde jag även linkande beskåda och jag blev mycket 
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begeistrad över det trevliga Budapest. Sedan for jag vidare via Wien, där jag dock tyvärr ej 

stannade, till Prag i Tjeckoslovakien. 

Här gjorde jag även en del faneraffärer och blev väl mottagen av fabriksledningen. Nästa 

anhalt var Dresden i Tyskland, där jag dels besökte sportaffärer, dels skulle ta kontakt med 

en skidorganisation. Det visade sig när jag kom till organisationens kontor att den tydligen 

hade omvandlats till någon sorts nazistförening, ty männen i uniform verkade synnerligen 

negativa och misstänksamma när jag besökte dem - så där fanns inget intresse för mina 

skidor. 

Jag fortsatte vidare till Hamburg där jag sökte fanerinköpskontakter, med magert resultat, 

och fortsatte så hem. Strax efter hemkomsten insjuknade jag i influensa men genom det 

nödtvungna sängliggandet så läkte min fot snabbt och jag kunde sätta igång med det 

löpande arbetet och träimportaffärerna . Vi förbättrade konstruktionen på skidorna, 

samarbetade med skidfabriker i Tierp och Bollnäs men byggde så småningom ut 

anläggningen i Henriksdal så att vi där kunde göra skidorna färdiga. Vi sände även en del 

skidor till Sigfrid och fick en del order från U S A. 

Midsommar var jag som vanligt i Rämshyttan. En dag skulle vi göra bestigning av berget 

”497”på högfjällsområdet (det var 497 meter högt). Vi var endast några personer som gav 

oss i väg en rätt lång sträcka i regn. Bland deltagarna var byråchefen Nikita Tolstoy, ättling till 

författaren Leo Tolstoy. Nikita Tolstoy var en soignerad person, greve och allting. Han gifte 

sig sedermera med en dotter till Carl Kempe och blev en framstående ämbetsman. 

Denna sommar hade allmän semester ännu ej slagit igenom och företagen gick för fullt. I 

bland när vi fick in en leverans av faner som snabbt skulle packas upp och sorteras kunde det 

bli övertid. Då bjöd vi hela arbetslaget på restaurang efteråt. Sålunda en vacker sommarkväll 

blev det restaurang Lindgården på Djurgården med full traktering och en fortsättning med 

hela gänget, Hovis Johansson, Nyth och Sundberg på Gröna Lund. Där blev det bl. a. 

kraftmätning, d. v. s man fick slå med en slägga på en höjdmätare för att se hur stark man 

var, och där brukade Hovis allid vinna. Det blev senare en tradition att ordna firmafester, 

kräftskivor och julluncher och det stärkte sammanhållningen. 

Jag hade under dessa år goda kontakter med min gamle vän Sigfrid som nu hade etablerat 

sig väl i U S A. Han hade en importfirma, dels för tapeter dels för svensk konstslöjd, och hade 

lyckats väl. Han gjorde regelbundna resor till Sverige och vi hade alltid trevligt när vi kom 

tillsammans. Han gjorde lönande affärer och på sommaren 1937, när han var hemma, 

meddelade han att han skulle resa över Paris för en del affärer och ville ha mig med samt att 

han skulle bjuda på resan. 

 I början av juli gav vi oss iväg den vanliga routen via Sassnitz - Berlin - Paris. Redan vid tullen 

visade sig de tyska tulltjänstemännen synnerligen kitsliga mot Sigfrid (amerikan) för några 

svenska hemslöjdsdukar som han fick betala tull för trots att han endast var på genomresa. 

Även nu måste vi deklarera valuta vid gränserna. I Paris var det just då en stor internationell 
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utställning med deltagare från alla stora nationer. Särskilt Tyskland och Ryssland hade var sin 

stor paviljong och försökte överglänsa varandra. Jag fick en hel del idéer om tropiska träslag 

från skilda kolonier och tog även givande kontakter med franska fanerfabriker. De 

kontakterna ledde senare till regelbundna leveranser. 

Hemresan företogs via Antwerpen, Haag och Amsterdam med upptagande av 

träleverantörskontakter. Jag hann även besöka ett havsbad i Holland men det var 

överbefolkat och tilltalade mig inget vidare. Det var svårt att få några vidare kontakter med 

holländarna då.(Efter kriget gick det bättre.) När jag åkte hem över Tyskland passerade vi 

tysk-holländska gränsen på natten. Jag sov och tänkte ej på att jag ju skulle deklarera mitt 

valutainnehav vid inresan för att kunna få ha samma med vid utresan.  

När jag så kom till Hamburg insåg jag att jag hade missat denna deklarering och erfor att det 

fanns en möjlighet om jag uppsökte Hamburgs tullstation och förklarade saken. 

Hamburgarna voro ju mer affärsmässiga än den vanliga tyska byråkratin. Jag fick alltså ge 

mig ut i Hamburgs frihamn och åka runt innan jag fann en tullstation där jag efter diverse 

förklaringar fick mitt intyg och stämpel i passet att jag haft valutan med in i Tyskland. Så 

kunde jag då fortsätta resan hem med Sassnitzfärjan och utresekontrollen gick bra. 

I augusti tog jag en vecka i Rämshyttan med orienteringsträning som fortsatte under 

höstsäsongen och jag deltog i en hel del tävlingar med Djurgårdens IF. Affärerna växte och vi 

började söka efter en ytterligare försäljare och anställde i slutet av året Sven Nyth, som varit 

trävaruförsäljare tidigare. Genom våra kontakter via arkitekter och byggherrar hade vi även 

fått en hel del leveranser till den store biografkungen Sandrew som ägde en hel kedja av 

biografer. Vi fick bl. a. leverera inredningen till hans stora biograf vid Kungsgatan, Royal, 

samt en annan på Kungsholmen. När invigningen gick av stapeln blev vi inbjudna till en stor 

fest på hans restaurang Atlantic i mellandagarna. 

Vi höllo nu på med utbyggnad av ångtork och anläggningarna i Henriksdal och denna jul 

ordnades en firmafest för personalen ute på Värsta hos Evert och Gudrun. Det var många 

med, bl. a. bägge Adamsönerna och leverantörer till ångtorken och det var diverse missöden 

med snöstorm innan vi kom fram med bilarna till Spånga. Då Arne Adamsson fått den 

uppfattningen att han kunde klara sig bättre i en större firma hade han anställts hos en 

konkurrent, Skandinaviska Träimporten, och slutade vid årsskiftet. Denna jul åkte jag ej upp 

till Rämshyttan då det var rätt mycket att ordna i firman. 

1938 

På hösten hade vi haft en del större leveranser till Svenska Amerika Linjen för 

fartygsinredningar och direktbeställt vissa fanertyper, dels från USA dels från Brasilien. När 

faneren kom voro de ej av den typ som arkitekterna godkände så det blev reklamationer. Jag 

fick resa ned till Göteborg, förhandla med rederiet och arkitekten och lyckades göra en 

överenskommelse om vissa kompletteringar och utbyte av faner. I Göteborg besökte jag 

även en kusin till mamma, Ragnar Hamberg, som hade en större dörrfabrik, där hans son var 



19 
 

underdisponent. Där lyckades jag dock ej få några som helst leveranser - de var helt inställda 

på att köpa i Göteborg - och någon fortsatt släktkontakt blev det ej.  

Denna vinter var mycket snöfattig och jag gjorde en del resor till Idkerberget över lördag-

söndag  då det där alltid var snö. Vid en resa hade jag sällskap av en schweizare, Spoerri, som 

var försäljare från en parisisk fanerfabrik och som jag fick visa svensk skidterräng. Det 

arrangerades även denna vinter regelbundna skidturisttåg till Ängelsberg eller Kärrgruvan i 

Bergslagen på söndagarna. Priset var t. o. r. 2:75, man hade matsäck med sig och tåget var 

fullpackat med ungdomar. Påsken firade jag även i Idkerberget med långturer i skogarna. 

Detta år blev jag invald i Stockholms Byggnadsförening där jag sedan under många år 

deltagit i trevliga fester och åhört lärorika föredrag. Evert var även ordförande där en period. 

Everts gamle kamrat, Gunnar Dahlquist, som nu var anställd i en träexportfirma hade 

kommit i kontakt med persiska staten och fått erbjudande att komma ned och deltaga i 

exploatering av skogar vid Kaspiska havet. Han erbjöd mig att få deltaga och jag var nog 

ganska tänd på saken, det lät ju lockande och intressant. Men å andra sidan vågade jag ej 

lämna mitt företag då där fordrades noga övervaktning nu när Adamsson slutat som 

försäljare och vi fått den nye Nyth att träna upp. Så jag fick tyvärr tacka nej till Persien. 

På våren dog min gamla moster Dora och jag reste upp till Härnösand för att övervara 

begravningen. Jag hade då ej varit i min hemstad sedan 1932, alltså på sex år och fick nu 

träffa de gamla bekanta som fanns kvar Arne Ringblom, Oscar Ivar Hamberg och Kaijsers. Jag 

besökte även min gamla plywoodfabrik och lyckades få en del order på faner. Denna vår 

började orosmolnen att hopa sig över Europa. Österrike invaderades och vi här hemma 

följde med spänning händelsernas gång. Jag minns särskilt när meddelandet kom att Hitler 

gått in i Wien. Det rådde då stor beklämning - men det fanns även de som hurrade. 

Evert fyllde denna vår 40 år och då jag beslutat att resa upp till Riksgränsen för att prova ut 

skidor så bjöd jag med honom. Vi reste i början av juni då det var midnattssol däruppe och 

fint skidföre. Resan tog, jag vill minnas, en och en halv dag. Vi reste även ned och tittade på 

Narvik.Denna sommar fortsatte jag med orienteringsträningen. Ibland ordnade Djurgården 

kvällsutflykter med orientering eller cykling ut till Nackaskogarna eller Tyresöterrängen.  

För att få en mer sammanhängande sommarvistelse på någon plats brukade jag dels 

inackordera mig i en turistanläggning vid Årsta Havsbad, ägd av HSB, där man fick hyra 

sovhytt + mat för en billig penning. Man åkte in med morgonbuss + tåg till Södra Station och 

på kvällen ut igen och man hann få både bad och skogslöpning. Ibland tog jag in på ett 

pensionat vid Grisslingebaden på Värmdö och åkte in och ut med Värmdöbussarna. Det var 

väl detta som gav mig smak för att senare bo på Tyresö om somrarna. Vi hade nu fått igång 

våra ångtorkar i Henriksdal och där måste dagligen temperaturerna avläsas och torkscheman 

uträknas. Jag minns att jag hade torkpapperna med ut på kvällarna. 

Jag hade länge varit på jakt efter en större lägenhet och på hösten fick jag hyra en ”tvåa” 

med matvrå, kök och badrum på Hammarbyhöjden. Den hade utmärkt läge, utsikt och 
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södersol. Där bodde jag senare när jag gifte mig, fram till våren 1945. Jag kunde nu ta ner en 

del av mina möbler från Härnösand och möblera upp hemtrevligt. På hösten fortsatte den 

intensiva orienteringsverksamheten och vid Distrikts-Mästerskapen blev jag 2:a i ”yngre 

Oldboys”-klassen. Här var det hundratals deltagare och jag var mycket nöjd med 

prestationen. Denna höst förvärrades den internationella situationen med den s.k. 

München-krisen där Hitler gick in och ockuperade Tjeckoslovakien . Det började nu 

utkristalliseras sig två läger i Sverige mot Hitler eller ljumma medlöpare som trodde att det ej 

var så farligt. 

Under jul- och nyårshelgen var jag åter i Idkerberget. Tidigare hade jag brukat bo på 

Rämshyttan men där var det väl så stimmigt och mycket festande så jag bodde nu på ett 

pensionat i Idkerberget där jag bodde ensam. Jag tränade mycket för framtida skidtävlingar 

och för att ta skidlöparmärket i ”högre valör” vilket ansågs vara särskilt fint - man måste ta 

guld-tid tre gånger. Jag åkte långa turer om dagarna. På nyårskvällen, efter att ha avverkat 

en lång dagstur, stoppade jag ombyteskläder i ryggsäcken och åkte den 9 km långa vägen 

ned till Skidfrämjandets station i Rämshyttan, klädde om mig, deltog i firandet, dansade, 

festade måttligt och, sedan jag avverkat 12-slaget, bytte om och åkte i nyårsnatten de 9 km 

åter till Idkerberget. Jag kände mig väl då som något av en asket, 33 år (old boys!) och den 

tiden förde jag väl ett rätt så asketiskt liv. Men jag trivdes med det och kände att det var bra 

för mitt öra. 

De annalkande krigsmolnen gjorde att det gångna året ej varit så framgångsrikt rent 

affärsmässigt, men vi hade konsoliderat verksamheten. Jag levde ju billigt och allt vad jag fick 

över av utdelning på Forssaktier sattes in i firman. 

1939 

Verksamheten började nu stabiliseras. Vi hade prövat ut vilka träslag som gick. Jag höll 

kontakterna med de olika leverantörerna i Brasilien, USA och Europa men fick noga följa 

valuta och konjunktursvängningarna. Att affärshändelserna började bli mer komplicerade 

märkte vi när Tjeckoslovakien hade blivit ockuperat av nazisterna. I Sverige där vi hade fri 

valutahandel kunde vi välja den betalningsmetod som verkade mest fördelaktig för oss. 

Importen likviderades ofta genom en accept i vederbörande lands valuta. 

När det så visade sig att det blev två kurser på tjeckiska kronor - alltså något liknande de 

förhållanden vi hade gentemot Brasilien - så beslöt jag att betala en leverans från 

Tjeckoslovakien genom att köpa valutan i Sverige till en lägre kurs. Jag skaffade beloppet och 

sände sedlarna genom min bank till vederbörande tjeckiska firma, som sålunda fick beloppet 

i tjeckiska kronor. Men nu hade de tyska nazisterna tagit kommandot och firman fick ej 

mottaga beloppet utan konvolutet återkom till Sverige. 

Jag konsulterande min bank och beslöt deponera beloppet (sedlarna) hos Notarius Publicus 

– helt enligt svenska bestämmelser. Men den stackars tjeckiska exportören fick ej mottaga 

sedlarna -nazisterna ville ha svensk valuta. Mest för att ge nazisterna en känga gick jag ej 
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med på detta. Då kontaktade tjeckerna en tjeckisk-svensk advokat, Koci (som jag senare fick 

en del att göra med då han var med i Tyresö Vägförening). Han bönade och vi gjorde en 

kompromiss. Jag betalade ett mindre belopp svensk valuta så att tjeckerna kunde leverera in 

till sina ockupanter. Ja, sen fick man ju under årens lopp lära sig en hel del om 

valutatransaktioner, regleringar och spärrar. 

Även under 1939 gick affärerna rätt trögt. Nyth reste och jag skötte importen. Vi utökade 

våra kontorslokaler. Först flyttade vi upp och fick ett litet rum mot gatan . Sen fick vi en liten 

enrumsvåning mot gården som gav två rum till, först flera år senare fick vi byta detta mot två 

rum som vi fick i anslutning till lagret. Vi hade nu rätt många sysselsatta dels med 

skidtillverkning, dels i lagret. 

Vintern 1939 var även rätt snöfattig. När vi skulle ha Skidtävlingar, D M Stockholms, måste 

tävlingarna förläggas till norra Uppland, i Tïerpstrakten - Mehedebyn, där det var bra med 

snö. Jag som skulle åka för mitt guldmärke hade anmält mig. Då vi skulle åka buss upp på 

morgonen måste vi upp i ottan kl. 5 och sitta och skaka i en skranglig buss och vid 

ankomsten genast starta. Jag har alltid, särskilt upp i medelåldern, haft svårt att snabbåka på 

morgonen så jag blev illamående under åkningen. Jag hade hastigt lagt in for mycket mat 

före loppet så jag måste ”gå ur”, vilket var mycket försmädligt då jag sällan gav upp i en 

tävling. Nå, det blev flera åkningar men sen tog snön slut. 

Denna påsk for jag åter till Idkerberget och gjorde mina långa turer och i den gassande solen 

på berget satt jag och solade mig. Troligen halvsomnade jag och fick senare en förkylning 

som utvecklades till svår influensa och därefter var jag under våren i dålig kondition med 

konvalsens. Först efter en veckovistelse i Rämshyttan blev jag helt återställd. Under 

sommaren och hösten märkte man den tilltagande spänningen. Tyskarna sände en 

ungdomstrupp till Stockholm till en gymnastikolympiad och även nu fanns det de som trodde 

att det ej alls skulle kunna bli något krig, det var bana engelsk propaganda att Hitler var 

farlig. 

Affärerna gick dock rätt trögt. Jag reste ibland med Nyth när han gjorde en rundresa till 

träindustrierna i södra Sverige men köplusten var dålig och man fick ligga i. Vi började dock 

ladda upp med beställningar för att ha i lager om något skulle hända men det fordrades ju 

likvida medel att ligga ute så ekonomin blev i bland ansträngd. Sommarmånaderna augusti 

och september voro varma och när så det hela brakade loss i september med Tysklands 

anfall på Polen och Rysslands hugg i ryggen på Polen och invasion i Baltikum gick allt snabbt. 

Dock var det rätt lugnt i Sverige. Mobilisering och instruktioner, många trodde det skulle 

vara över snart. 

Vi började ordna försäljningskurser för personalen och eventuella blivande försäljare och 

hade några nya på provanställning en kort tid. Som ledare försäljningskurserna hade vi en 

reklamkonsulent Torsten Hjerr med vilken vi hade regelbunden kontakt under många år, en 

rätt originell person men med friska synpunkter. Han kom även sedermera i kontakt med vår 
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familj då han var lärare på Påhlmans handelsinstitut där Carl-Gustaf Junior hade honom som 

lärare. 

 Så märkte man att det kärvade till sig och att kriget skulle bli utdraget. Förbud att använda 

bensin gjorde att vi avregistrerade vår gamla bil, en Dodge, och fick räkna med att åka tåg. 

Bilen ställdes upp och fick till en början stå i garage i Spånga  men pallades sedan upp i 

Henriksdal där den fick stå under hela kriget. Först efter 1945 kunde den tas i bruk igen. 

Förutom bensinransonering började det bli ransonering på en del varor bl. a. kaffe som blev 

en stor bristvara under hela kriget. 

En höstdag ringde Evert och varskodde att det skulle bli starka blixtprishöjningar och 

eventuellt ont om starkvaror en viss dag. Jag hade ju ej varit någon större förbrukare av 

starkvaror. Visserligen hade jag fått motbok i början av 30-talet men min egen förbrukning 

var mycket liten så att jag hade alltid en hel del liter ”infrusna”. Jag hade visst 4 liter i 

månaden och efter fyra månader blev den kvarvarande outtagna ransonen ”infrusen”. Nu 

räknade jag ut att jag hade fyra månader till godo, 4X4=16 liter. Då Evert bl.a. skulle sätta 

igång och brygga punsch, som han gjort tidigare på tjugotalet, så gjorde jag upp en lista på 

lämpliga hamstringsvaror arrak, konjak. O P, etc. och travade iväg till systemet och köpte 

alltså upp hela ransonen och bar hem densamma - många tunga paket. 

När jag kom hem hade även min kamrer Sundberg köpt en del och redan fyllt kassaskåpet så 

jag fick lägga in mina paket i en skrubb, en panelskrubb som fanns mellan det inre kontoret 

och det angränsande hörnkafét. Jag räknade med att senare ta hem paketen dels till 

Hammarbyhöjden, dels, det som skulle bli punsch, till Spånga. Detta var en fredag. På 

lördagen hade vi 5-årsjubileum för firmans verksamhet vid Kocksgatan och 

jubileumsbenägen som jag alltid varit  så hade vi en liten firmafest för personalen på 

restaurang ”Göta Källare” med fortsättning hemma på Hammarbyhöjden. Några flaskor togs 

med hem för festen, som för övrigt gick mycket lugnt till. Det blev ju senare en tradition att 

ha fester för personalen – ”personalvård”. 

På söndagen åkte jag in till Kocksgatan för att se om det var någon post (även på söndagarna 

kom det post då förtiden). Man var ju mycket energisk som egen företagare och låg i, vardag 

som söndag. När jag kom in i kontoret såg jag att fönstret var sönderslaget och att det varit 

inbrott. Kassaskåpet hade de ej kunnat komma in i. I skrivbordslådorna hade de varit men 

där fanns inget att ta. Så såg jag att dörren till tapetskrubben var öppen och emballaget till 

flaskorna kvar men att dessa fattades.  

Jag ringde genast polisen - det var ju söndag men även poliserna arbetade på söndagarna - 

och sa att det varit inbrott på ett kontor på Söder. De verkade ej vidare intresserade. ”Är 

bovarna där?” frågade de .”Men det är detta herrarna skall utreda”, sade jag ”och det gäller 

en stor kvantitet sprit”. Då vaknade polisen till liv. ”Vi kommer genast”. Om någon stund 

kom en kriminalöverkommissarie och började en noggrann ”brottsplatsundersökning”. 
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När jag redogjorde att det gällde fyra månaders besparade spritinköp tryckte han min hand 

och uttryckte sitt beklagande. ”Unge man, tänk så mycket som gått till spillo” - han sörjde 

nästan mer än jag. Jag började nu känna att ”hamstringsdjävulen” bestraffades. 

Kommissarien kom nu fram till att det troligen var några bovar som var på väg till kaffet för 

att få öl och cigaretter när de gick in i tapetskrubben och så råkade de ut för detta eldorado. 

”Nåväl om dom fått så mycket sprit så märker vi väl det snart här på Söder när de börjar 

bjuda sina kompisar”. Och mycket riktigt inom några dagar var bovarna fast men allt var 

urdrucket. ”Hovis”, Johansson var visst med uppe i ”Rätten” när de rannsakades. 

Då spriten var rätt billig på den tiden var det ej så mycket pengar som gick förlorade. Dumt 

nog hade vi ej inbrottsförsäkring, endast brandförsäkring för våra trävaror. Detta varuslag, 

Monopolets ädla drycker, hade vi ju ej förutsett att behöva försäkra. Om inte mitt 

skamfilade samvete då fått råda hade jag ju kunnat begära extra tilldelning och fått ut den 

stulna ransonen som extra tilldelning men jag kände mig ganska dum . 

Någon allmän hamstringsvåg blev det egentligen inte. Många trodde att kriget ej skulle vara 

så länge. Men en del äldre personer som mindes förra kriget var mera  ”om sig”. En gammal 

snickarkund berättade att han hade köpt 15 par skjortor och fem par kostymer, något 

oerhört på den tiden, och det verkade mer skrattretande men det visade sig vara rätt 

förståndigt när priserna kraftigt gick upp och kläderna blev dyra. 

Ur ekonomisk synpunkt fick jag göra en noggrannare planering. Jag lånade hem min gamla 

nationalekonomiprofessor Eli Heckschers stora verk om ”Världskrigets ekonomiska historia” 

och försökte därur läsa fram det ekonomiska händelseförloppet, de åtgärder man kunde 

vänta från myndigheternas sida och marknadens reaktion. Man hade ju då ej den erfarenhet 

av ransonering och konjunkturbedömning man senare fått. Jag lade med bokens hjälp upp 

mina inköpsplaner, finansiering, marknadsplaner, vilka varor jag skulle sälja ut, vilka varor jag 

skulle hålla på, prispolitiken (även med hänsyn till förväntade regleringar och prisstopp) och 

gjorde så mina beställningar. En del varor hann jag få in. Det blev ganska tunga lager och en 

svår ekonomisk belastning. När sedan avstängningen blev total fick vi ju inget från utom-

Europa och fick vänta till långt efter kriget. 

Det visade sig sedermera att jag i det stora hela hade bedömt situationen rätt och att jag 

sålunda kunde klara mig under hela avstängningstiden när andra företag ej kunde hålla ut. I 

övrigt var man rätt oviss under denna höst. Affärsverksamheten ”gick på sparlåga”. Någon 

nämnvärd export var det ej och de industrier som hade mycket att göra voro de som 

arbetade för försvaret. Byggnads- och möbelindustrierna, våra främsta kunder, gingo för 

halvfart. Jag fortsatte personligen med en del orienteringstävlingar för att hålla mig i form 

och gjorde bra placeringar trots att jag ju fyllt 35 år. 

Så kom då den 30 november det bedövande slaget - meddelandet om att Ryssarna bombat 

Helsingfors utan att direkt ha förklarat krig och börjat ett anfall på mot Karelen. Jag minns 
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att vi höll till i vårt fanerlager när vi på Radion hörde om bombningen och det blev stor 

uppståndelse. I Sverige blev det en stor politisk händelse. 

En del politiker med Sandler i spetsen, ville att vi direkt aktivt skulle stödja Finland. 

Regeringen Per Albin Hansson var mer försiktig. Det bildades en specialorganisation, 

”Finlandshjälpen”, som egentligen ej var officiell - Sverige var ju neutralt. Där organiserades 

en svensk frivillig bataljon, många unga män enrollerades i denna och en viss motsättning 

rådde gentemot den officiella ståndpunkten . 

 Sven Dahlman, som varit svensk pressattaché i Finland de senaste åren, kom att ha en 

framträdande ställning i organisationen. Det blev en allmän kampanj, ”Finlands sak är vår”, 

med insamlingar, bl.a. skidor. Vi lämnade ett antal teakskidor vilka, som det senare visade 

sig, hade fått stor användning av specialjägare vid fronten. Bland dem som anmälde sig som 

”Finlandsfrivilliga” märktes kusin Gunnar Dahlman och en försäljare från Tropikträ, som varit 

hos oss en kortare tid, samt Skooth, som senare 1949 - 53 var vår stjärnförsäljare. När tåget 

avgick med de frivilliga, i slutet av december, var Sven Dahlman nere och utbringade 

hurrarop för de avresande. 

Denna julhelg var jag åter uppe Rämshyttan. Det var numera en dystrare stämning och 

särskilt nyårsfirandet blev mer stämningsfyllt. Ett bra tal hölls av skidfrämjandeledaren 

Nissing.  

1940 

Denna vinter blev mycket kall och blev början på en rad extremt kalla vintrar, krigsvintrarna. 

Finlandskriget medförde extra inkallelser och även i vår lilla firma blev flera inkallade, bl.a. 

Göran Stenström, lagermannen Arnfelt och några försäljare, så vi hade rätt liten personal 

kvar. Men så blev ju försäljningen mycket ringa. Första månaderna stannade den nästan helt 

av. Affärslivet blev nästan förlamat utom för försvarsindustrier, men vi hade ju ej några 

leveranser till Armén, så vi fick avvakta möbel- och snickeriindustrins tillfrisknande. Vi fick 

visserligen sälja ut våra kvarvarande skidor till Armén - men till patriotiskt lågt pris! 

På grund av befarade bombningar - Helsingfors hade ju blivit föremål för överraskande 

bombningar - så skulle skyddsrum inredas i källarrummen. Även på Kocksgatan blev några 

rum sammanslagna och utrustade med “gastäta dörrar" (dessa rum kom vi senare att få 

utnyttja till lagerrum). Evert sysslade mycket med skyddsrumsfrågor och bl.a. kom man fram 

till att lufttillförseln i källarrum skulle ske genom jorden och att det ej var så ohälsosamt att 

jobba i källarutrymmen som man annars trodde. Vi kom ju att ha våra lagerutrymmen och 

laboratorier i källarutrymmen under 25 år och bortsett från den psykologiska faktorn, som 

man kanske då ej beaktade, klarade vi ju oss rätt bra. 

Krigsförhållanden gjorde att det blev ett intensivt politiskt diskuterande. De flesta av mina 

bekanta och anställda voro markerat antityska och antinazister. Men undantag funnos. 

Kamreren Sundberg var nazistvän och diskussionerna blevo därför rätt skarpa. Bland bekanta 
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träffade man i bland på de som voro mer eller mindre ”ljumma” och beredda att ”förstå 

Hitler”. En bearbetning av den svenska publiken förekom nog och i likhet med vad som 

förekom i Norge fanns det nog förberedelser från Tysk sida på en invasion i Sverige. Men i 

början på 1940 gick man nog mest och hoppades på att kriget snart skulle ta slut. 

Den kraftiga vintern gjorde att det blev mycket skidlöpning. Folk gick klädda i 

vinterutrustning. Det blev fullt accepterat att man allmänt gick klädd i skidbyxor och 

skidpjäxor inne i staden även på tillställningar och sammanträden. På kvällarna anordnade 

Skidfrämjandet skidutflykter från de olika ändstationerna för spårvägslinjerna och mycket 

folk deltog. Ofta avslutades skidfärden med lägerbål någonstans. Även denna påsk åkte jag 

till Rämshyttan och där var det som vanligt ”tjo och tjim” och man hade nästan glömt bort 

krigstillståndet. 

Så kom då den 9 april, Everts födelsedag, med Tyskarnas inmarsch i Norge och Danmark. Vi 

här hemma voro nog ej alls förberedda därpå. Ja kanske myndigheterna, men ej allmänheten 

och det blev en chock. Evert blev inkallad. Han fick resa till Värmland och då han endast var 

vanlig underbefälsutbildad och ej med i den fina ”Väg och Vattenbyggnadskåren” så fick han 

i likhet med många professorer och högre utbildade sysselsättas med att bygga tanksspärrar 

och vara sergeant. Det var dramatiska dagar. Jag var hos Evert när budskapet kom och han 

fick rycka in nästa dag. 

Man var ej säker på att ej en invasion skulle ske även i Sverige. Därför förberedde man sig för 

en eventuell utrymning. Jag, som ju var ungkarl, hade endast mig själv att tänka på. Jag 

gjorde upp en plan hur jag skulle packa ryggsäcken och leta mig ut genom skogspartier från 

Hammarby - Nackaskogarna - Tyresöskogarna vidare ned i Södertörn. Ja det var ju i dessa 

skogar jag regelbundet dessa år skidtränat på kvällarna så jag hittade ju rätt bra. 

Jag minns att jag en dag åkte ut med Lidingöbanan tillsammans med Jan Stenström, som då 

var hemma i Sverige igen, för att äta middag hos honom. Han hade under några år varit 

stationerad i USA  och Turkiet. När vi på spårvägen satt och högljutt fördömde Hitlers 

inmarsch i Norge satt en äldre, soignerad herre bredvid oss och pekade på en skylt, som då 

fanns på alla spårvägar och allmänna platser ”EN SVENSK TIGER”. Denna uppmaning gällde ju 

främst att man ej skulle tala om beredskapshemligheter, förläggningsorter för inkallade etc. 

men användes av anpasslingar för att tysta kritik mot Tyskland. 

Före sista april ringde en god vän till mig och ville att jag skulle gå med på en 

Valborgsmässosupé på Grand med några flickor som vi träffat i Rämshyttan. Men jag hade 

nu blivit så krismedveten att jag hellre ville fira sista april med skidlöpning. Så jag åkte till 

Idkerberget några dagar för där fanns det fortfarande snö. Även här var det valborgmässoeld 

med patriotiska tal. 

Ja, så kom ju maj med Tyskarnas inmarsch i Holland och Belgien och stämningen blev 

dystrare. Finland fick en svår fred och många som kämpat i Finland fortsatte en tid i Norge. 

Sven Dahlman, som ju tillhört ”Finlandsaktivisterna”, kretsen kring förre stadsministern och 
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utrikesministern Rickard Sandler, kom ju i en viss motsatsställning till samlingsregeringen Per 

Albin Hanson, som var mer försiktig. Sven satt i U.D. men hade varit tjänstledig för 

finlandsaktionen och han kändes väl något obekväm. Han placerades då av U D som 

legationssekreterare i Washington. Man ville ha en god kontakt med USA om krigslyckan 

skulle svänga. Det var en avskedstillställning anordnad hos Moster Astrid och det var rätt så 

högtidligt men även förhoppningsfullt när vi avfirade honom. 

I slutet av maj, den 24:e, var det ”flygets dag” på Skansen med tal av dåvarande Kronprinsen 

sedermera kung Gustav Adolf och han höll som vanligt ett patriotiskt bra tal som jag åhörde. 

Dagen därpå blev jag så itänd av försvarsvilja att jag beslöt att vid min sedvanliga 

terrängpromenad i Nackaskogarna även försöka deltaga i skjutövningar som skedde på 

skjutbanan vid Björkhagen (alldeles där jag på senare år alltid startade mina skidturer). Jag 

stod länge i kö men det blev ej mycket skjutande då. Jag hade ej hållit i ett skjutvapen sedan 

hösten 1914 när jag skulle lära mig skjuta med revolver i Älandsbro! Det var alltså 25 år av 

pacifism!!! 

Det blev varken skjutning eller träff då men en timme senare fick jag en dunderträff då jag 

träffade min tillkommande, Annchen Westling. Vid en skogsglänta gick jag förbi två unga 

damer som just åt sin matsäck och vi kom i samspråk och slog följe. Sen gick vi hem till mig 

och drack te, Annchen och systern Anna Lisa, och så fortsatte bekantskapen. På söndagarna 

gjorde vi långa skogspromenader, mest i Tyresö och Vendelsöskogarna där vi ju sen kom att 

vistas livet ut. 

 

Fyndet i Nackaskogarna, Annchen Westling. 
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Stenen i skogen där Annchen och Annsa satt 

 

 



28 
 

I början av juni fick jag en influensa eller infektion och kom in på S:t Eriks sjukhus där jag 

noggrant undersöktes och röntgades men inget direkt fel kunde påträffas. Läkaren som 

undersökte mig sade dock att jag skulle beakta att jag ”ej var någon ungdom längre”, med 

andra ord att jag borde ta det lugnt jag var ju redan 35 år! och det ansågs då att man lämnat 

ungdomsåren. Och jag som ännu bara var ungkarl! Nå, efter någon vecka fick jag komma 

hem men det tog nu någon tid att återhämta krafterna. Till midsommar åkte jag upp till 

Rämshyttan för att återvinna krafterna och Annchen kom även på besök och det blev 

inledningen till många glada vistelser på Rämshyttan eller Idkerberget. 

Affärerna och försäljningarna hade under våren varit mycket små. Vi hade på hästen fått in 

de sista leveranserna, något kom via England på vårvintrarna innan avstängningen blev total. 

Det gällde ju nu att ordna krediter så att man kunde klara en svacka och efter förhandlingar 

med Handelsbanken fick jag checkkredit ordnad. På sommarsöndagarna gjorde vi långa 

utflykter i Tyresöterrängen - där vi ju senare skulle komma att slå oss ner. I juli – augusti 

hyrde vi en stuga i Trintorp och därifrån promenerade vi till badviken i Noret eller till 

Ällmora. Vi hade även en surströmmingsskiva. 

Vi började undersöka möjligheterna att få tag på en lämplig tomt och under hösten besökte 

vi olika lediga tomter enligt Tyresö förvaltningsbolags karta på avstyckade tomter. Vi ville ha 

en tomt med högt läge, god utsikt och södersol och så småningom fastnade vi för den 

nuvarande tomten. Två tomter slogs i hop och den närliggande tomten fick jag ”förhand på”. 

Den köptes senare av min svägerska Anna-Lisa. Vi var mycket noga med valet. Evert var även 

ute och tittade på tomten och i november skrevs kontrakt. Vi började genast att planlägga 

husets läge och Annchen stod som riktpojke när jag ritade en noggrann karta med höjdlinjer 

och utstakning var källaren skulle ligga etc. Sen kontaktade jag en bekant arkitekt från K F:s 

arkitektkontor, Arne Petersson, och vi började skissa på hur jag ville ha stugan. 

På hösten kom försäljningen något så när i gång. Vi hade ju lagt upp ett bra lager och det 

gällde att planera försäljningarna så att det räckte en tid. Som ersättning för teak till 

skeppsbyggeri och inredningar tänkte jag försöka med lärkträ som ju utomlands användes 

mycket. Jag skaffade all facklitteratur från Skogshögskolan om detta träslag, fastställde var 

bestånden fanns och startade en telefonkampanj för att få fram lämpliga leverantörer. De 

flesta var ovilliga och tröga men jag fann till slut att på Visingsö i Vättern fanns det ett 

bestånd och så i oktober månad åkte jag dit, låg över natten i Gränna och tog sen båten 

över. Där fick jag tag på ett sågverk som kunde såga upp stockarna och beställde ett större 

parti, som så småningom levererades. Visingsö var en intressant plats dit man annars sällan 

kommer. Den har en säregen vegetation med vackra ekskogar och den gamla slottsruinen.  

Lärkträplankorna kom hem till Henriksdal och vi satte igång en större kampanj men hade 

ingen vidare framgång. En del stockar skulle vi låta skära upp till faner men de svenska 

fabrikerna vägrade att skära åt oss, vi var ju deras konkurrenter, så vi sände stockarna till en 

finsk fabrik. När så faneret kom voro de helt söndertrasade av dålig skärning men som det 

var utomlands kunde vi ej göra något åt saken. 
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Då nu beredskapen stärktes under året, många voro inkallade, startades även en 

organisation för äldre, ”Hemvärnet”, och jag enrollerade mig där under hösten. Då jag ju 

aldrig deltagit i militära övningar var det hela rätt främmande for mig. Vi fick en lumpig 

uniform, gevär och mössa och regelbundna övningar på dagar och kvällar vidtog . På 

vintrarna fick jag mer utlopp för mina kunskaper då det blev mycket skidlöpning och 

orientering. Mannarna kom från olika årsklasser ända upp till 50 och 60-åringar. 

 

Pecka som hemvärnsman (t.v.) 

Julaftonen firade jag hos Evert och Gudrun på Värsta, men helgen och nyåret som vanligt i 

Rämshyttan. Annchen var med i Rämshyttan och deltog även på nyårsaftonen i en flickbalett 

som gjorde stor succé. 

1941 

Även denna vinter blev mycket snörik och kall. Man fick ej varmvatten så att man kunde 

använda badvattnet och det var rätt kallt i rummen. Hemvärnsövningarna fortsatte 

regelbundet, likaså skidträningen. Jag försökte inköpa trävaror från balkanländerna men det 

var rätt besvärligt med transporter och försäkringar så jag gjorde bl. a. en förlustaffär med 

Jugoslavien. Jag hade beställt ett par vagnar sågad alm som skulle levereras men varorna 

skulle ju betalas genom valuta och jugoslaverna fordrade Schweizerfranc.  
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Då öppnade jag genom bank rembours och beloppet utbetalades. Men just då gjorde Hitler 

sin inmarsch i Jugoslavien och min förskottsbetalning blev infrusen. Det hela berodde 

egentligen på en felinformation från banken men där gick det ej att få rätt, så att jag fick 

känna mig ”blåst” på pengarna. Först 1946, efter krigsslutet, fick jag genom 

handelsförhandlingar Sverige- Jugoslavien ut en symbolisk summa, men nu 1/100 av 

beloppet! Vi lyckades dock få igång affärerna rätt så bra med en del köp från Tjeckoslovakien 

och Balkan. 

På vårvintern framskred planerna på sportstugan i Tyresö. Tillsammans med arkitekt 

Petersson utarbetades noga planer och ritningar. Jag ville ha ett hus med stora fönster så att 

jag kunde utnyttja solvärmen. Jag var alltså då långt före min tid och läget var ju utmärkt 

med skydd mot nordanvinden. Vi ritade det så att standardmaterial och monteringsfärdiga 

enheter skulle kunna utnyttjas och lämnade ut ritningarna till fem skilda monteringsfärdiga 

husfabriker och fick ett mycket fördelaktigt anbud och bra betalningsvillkor med ”Götene 

Trähusfabrik”. 

Vi gjorde upp med en byggmästareskutt i Tyresö för grund och monteringsarbetena och på 

vårvintern kom husets stora väggelement, två hela sidor. De måste köras upp med släde och 

dubbla hästar och hela grunden skulle gjutas(man hade då ej grundstenar). 

Byggnadsjobbarna blev försenade på grund av inkallelser men i början av juni stod huset 

färdigt. Sista april var jag ute och inspekterade bygget. På kvällen var det stor familjemiddag 

då moster Astrid fyllde 60-år. På grund av de dåliga bussförbindelserna kom jag något för 

sent, vilket väckte viss förtrytelse. Dagen därpå for jag till Storlien för några dagars 

skidrekreation. Där var det full beredskap - man hade ju tyskar vid gränsen och de tyska 

permittenttågen gick förbi Storliens station. 

I juni var huset inflyttningsklart. Vi hade järnspis, spritkökoch karbidlampor. Fotogenlampor 

voro sällsynta då det ej fanns fotogen. Värmekällan var en Husqvarnakamin baserad på 

gengasprincipen, vedbitarna i kaminen förgasades och brann. Den var dock rätt svår att få 

att brinna och osade i bland. Dock hade vi denna kamin i många år. Öppna spisen skulle 

muras av en murarbas men det tog många veckor. För att ha säkert jobb tog han en hel del 

arbeten som han lovade och arbetade en dag i taget på var och ett. 

Den första tiden var det rätt primitivt men sommaren var ju varm. Jag åkte ut och in med 

buss eller med cykel och det var rätt kämpigt . Man fick handla mat i Brevik och hämta 

vatten nere vid Ällmora. Vi grävde en liten provisorisk brunn bakom berget, annars fick vi 

samla upp regnvatten i tunnor från taket. Vägen fram till stugan var rätt primitiv. Det var en 

smal kärrväg med stockar lagda över kärren framför nuvarande garaget. 

Vi fick klättra nedför berget på provisoriska stegar när vi skulle bada. På min födelsedag den 

12:e juli var Evert och hans tre småflickor ute på sitt första besök. Några grannar hade vi 

ännu ej fått och några besök från staden hade vi då ej. Då bussförbindelserna voro dåliga, 
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gengasbussar som gick rätt ojämnt, flyttade vi in i augusti. Hemvärnsövningarna fortsatte 

regelbundet. 

I november, närmare bestämt den 23:e, skedde vårt bröllop. Före bröllopet hade vi 

lysningsmottagning där bl. a. Fritz och Anna Kaijser uppvaktade. Vi vigdes av kyrkoherde 

Malmberg i Högalids kyrka. Som vittnen fungerade Evert och Annchens bror Ragnar. Sedan 

skulle bröllopsmottagningen med förtäring ske i Lillienhoffska huset vid Medborgarplatsen 

där det fanns en festvåning för sådana aktiviteter. Vi skulle enligt sed fotografera oss, 

Annchen i brudklänning och jag i frack och fotografen höll till på Götgatan, så vi fick sitta och 

vänta någon timme - på mitt kontor - mellan evenemangen (det var nästan symboliskt!!).  

 

Brudparet 
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Sen tågade vi över till festvåningen. Där voro inbjudna, Evert och Gudrun, Moster Astrid, 

Morbror Knut Hamberg med fru, Morbror Sigurd Dahlman med Moster Sigrid, Sven och Lena 

Byström, Gunnar och Carl Dahlman, Annchens mor, Mormor Anna Westling, syster Anna-Lisa 

och Gideon, Christer och Bambi Jäderlund, så gamle vännen Jan Stenström med fru Aina och 

så kanske några till, som jag ej minns. Tal hölls i mångfald av Evert, Morbror Sigurd, Jan 

Stenström samt duettsång med fiolmusik och nyskrivna verser av Ragnar och Anna-Lisa. 

Dagen därpå for vi på kort bröllopsresa till Idkerberget där jag ju både tidigare och senare 

varit så många gånger. Man kunde ju då ej göra någon utlandsresa. 

Den hösten var det mycket Hemvärnsaktiviteter, bl.a. en större fälttävlan vid Jakobsberg. Vi 

deltog även i Skidfrämjandets jubileumsfest i Gyllene salen, där jag för sista gången träffade 

min gamle kusin Erik Geete, som nu var rätt gammal och knappt kände igen mig. Detta år 

blev det första julfirandet i eget hem. På julaftonen gick vi runt och hälsade på släktingar, 

Moster Astrid, Moster Sigrid, och Morbror Knut Hamberg. Det blev denna jul ingen resa till 

Rämshyttan, det blev mera familjekontakter. 

1942 

Då inköpen nu måste koncentreras till Centraleuropa och Balkan kom planer upp om att 

söka få besöka dessa områden, som ju var ockuperade av Tyskland. Genom mitt 

medlemskap i Sveriges Allmänna Exportförening började jag uppvakta Tyska legation med 

anhållan om genomresevisum och uppehållstillstånd. Efter några månaders förhandlingar 

fick jag så i början av året mina visa. Dock var det mycket noga reglerat hur länge jag fick 

stanna på varje plats och var jag skulle anmäla mig. Januari var mycket kall och stark 

isbeläggning skedde även i nedre Östersjön. 

När jag skulle resa ut gällde det att i förväg försäkra mig om att jag skulle få importlicenser 

och valuta, så jag fick springa hos handelskommissionen, valuta- kontoret etc. och hade då 

bra hjälp från Exportföreningen. Jag tryckte på att jag skulle inköpa hårda lövträslag som den 

svenska industrin behövde. Att däri även faner skulle komma med var en bisak. Sedan visade 

det sig att när jag senare skulle få exportlicensen från Ungern blev problemställningen tvärs 

om. De voro ovilliga att ge tillstånd på lövträ men blev gärna av med sina faner mot valuta - 

men mera därom när jag kommer fram till Budapest. 

I början på februari gav jag mig så iväg. Det var rätt spännande och Annchen var nog rätt 

orolig. Resan gick med båt Trelleborg – Sazznitz och tåg till Berlin. När vi gick ombord på 

färjan i Trelleborg kom där även ett lasarettståg med sårade tyska soldater från Finland. Det 

var beklämmande och man fick en chockartad påminnelse om det pågående kriget när man 

såg alla sårade och modstulna unga män. 

När tåget på kvällen kom fram till Berlin var det becksvart, ingen belysning, svart som i en 

säck på gatorna - det var ju mörkläggning mot väntade flyganfall. Jag tog in på ett hotell vid 

järnvägsstationen och beslöt att på kvällen åka tunnelbana, Untergrund,  och gå in på den 

kända, stora ölhallen ”Haus Vaterland”. Man fick treva sig fram på gatan utefter husväggen 
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tills man kom till en ”ljussluss” där man kom in i vestibulen och in i den stora 

serveringshallen. Den var mest fylld av permittenter, soldater som väntade på att åka ut till 

östfronten, och det var ej någon vidare stämning utan rätt dystert. Jag som civilist verkade 

något främmande. 

Jag hade planerat att besöka en fanerfabrik i Berlin och söka få fanerleveranser. Men först 

måste jag ha uppehållstillstånd varför jag måste söka en polisstation får att få stämpel på 

mitt pass. Sedan måste jag söka konsulaten för Slovakien och Ungern för inresetillstånd. 

Dessutom måste jag telegrafera till en fabrik i Kunzendorf i Schlesien, strax innan Breslau, 

som jag skulle besöka. Tiden räckte ej till något fabriksbesök utan när jag efter mycket 

springande fått mina stämplar fick jag göra mig klar för att nästa dag åka med tåget Berlin - 

Breslau. 

När jag så på morgonen gick på tåget, var detta fullt med soldater, som varit hem på 

permission och nu skulle åter till Östfronten. De hade nog stärkt sig kraftigt - och det verkade 

som om de kände föraningar att de skulle föras till slakten. Det var ej den stämning som man 

brukade se på filmpjäser om soldater som ”med frejdigt mod gick ut i fält”. De verkade 

halvfulla och stingsliga. När jag så med mitt bagage kom och försökte få plats blev jag 

undanskuffad – ”verdammte Civilist” och skulle nog ha fått stå och hänga i korridoren om jag 

ej vetat hur sådana tyskar skulle behandlas. Jag tog en rövare, frågade efter vakthavande 

officeren sade att jag var svensk handelsförhandlares officiella representant som skulle 

förhandla om varuleveranser etc. etc. och morskade upp mig värre. Genast blev det ”javohl 

herr Direktör” och så fick jag sittplats. 

Resan tog hela dagen och sent på kvällen vid 11-tiden kom vi så fram till den lilla bystationen 

Kunzendorf Schlesien där den stora fanerfabriken låg. Det gällde nu att finna nattlogi. Det 

visade sig att det var en mycket liten by som låg flera kilometer från stationen så jag tog min 

väska och började tåga ut under stjärnhimmelen. Det var inlandsklimat och gnistrande kallt. 

Jag gick och gick och så småningom kom jag fram till en liten bondby där det lyste i några 

fönster men där allt var tillbommat. Jag gick fram och knackade på. Genast släcktes fönstren 

och ingenstans släpptes jag in. De väntade väl att vid denna tid på dygnet var endast 

Gestapo ute och då gällde det att låtsas sova. Jag hade sålunda inget att göra än att 

återvända till stationen där en sömnig tågklarerare bemötte mig rätt slött. Nå, jag tog till den 

gamla metoden och sade att jag var svensk delegat som skulle besöka fabriken och bad 

honom ringa upp. Ja, då blev det genast ”Javohl herr Direktor” och han ringde chefen på 

fabriken. Han var ju varskodd om att jag skulle komma så efter en stund kom han tuffande i 

en gammal Volkswagen och tog mig först hem, bjöd på en brantwein och skjutsade mig till 

en annan by med Gasthaus där jag fick nattlogi. Men kallt var det, säkert 0-gradigt, fast 

människorna på Gasthaus voro vänliga. 

Nästa dag gick jag noggrant igenom fabriken och inhandlade de fanersorter jag skulle ha och 

fortsatte så vidare med tåg via Breslau till Görlitz. I Görlitz, som var en liten stad i Sachsen 

hade jag adress på en fanerfabrik och även där fick jag tag på en del faner som inköptes. Så 
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fortsatte jag vidare för att via Dresden åka till Prag i Tjeckoslovakien . Vi ankommo till 

Dresden, där jag ju 1937 varit på besök. Nu skulle jag här byta tåg mitt i natten och det gällde 

att vänta några timmar och passa ett inkommande tåg. I Dresden gick jag på en restaurang 

där det mest var permittenter och rätt trist. 

Så kom jag då fram till Prag, som ju var ockuperat av tyskarna. När jag kom ut på gatan och 

frågade efter ett hotell ville ingen förstå min tyska och voro mycket ovänliga. Först när jag sa 

att jag var svensk fick jag anvisning på ett hotell i utkanten av staden som var rätt så bra. När 

jag kom in på hotellet och meddelade att jag var svensk blev jag väl mottagen och de frågade 

mig ”wann kommen die freien Leuten und uns befreie” - när kommer de fria folken och 

befriar oss! (Ja det var 1942, 1977 skulle nog ingen tjeck våga fråga när de fria folken 

kommer och befriar dem!! ) 

I Prag tog jag kontakt med den gamla fanerfabriken, som tidigare levererat faner till mig. De 

gamla ägarna hade lyckats komma iväg till Kanada. Den gamle försäljningschefen, som också 

var jude, fanns ej kvar. Enligt uppgift satt han i ett koncentrationsläger och blev väl så 

småningom ”utrotad” av nazisterna. Jag gjorde en del inköp från fabriken och blev bjuden på 

en lunch på en restaurang vid en stor gata. Därifrån såg man ut på gatan där några ”gubbar” 

höll på att skotta snö och avfall från gatan vaktade av några andra och jag såg att “gubbarna” 

hade gamla nedslitna överrockar med den gula davidsstjärnan påsydd. Det var tydligen 

gamla intellektuella som sålunda fick göra tvångstjänst innan de vidareförflyttades. 

I Prag verkade alla människor pessimistiska och dämpade. Jag fortsatte så med tåget till 

Wien i Österrike. Österrike var även ”anslutet” till Tyskland, genom inmarschen 1939 på 

våren, men företagen voro mer självständiga. Jag hade adressen från Moster Astrid till en 

gammal bekant lärarinna, med brev och hälsningar, skickningar, en tvål etc. som skulle 

vidarebefordras till en Dr Welles, vars syster bodde i Stockholm. Denna Welles var nu på väg 

till koncentrationsläger. Den dam jag skulle träffa var oppositionell mot Hitler och jag 

uppsökte henne. Men hennes man var nazist och just på permission från fronten. Han var 

just inne när jag kom och han verkade mycket reserverad och misstänksam mot mig.  

Hon föreslog att vi skulle ”ta en promenad” då vi sålunda kunde tala fritt på gatan. Det var ju 

så man kunde kommunicera utan att bli avlyssnad. Jag överlämnade mina ”skickningar” och 

fick en beskrivning över läget. Det tragiska i denna familj var ju att mannen var anpassling - 

nazist - och måste gå ut i kriget för Tyskland medan frun var patriotisk österrikiska och 

sålunda stod man och hustru på motsatta sidor. Den senare utvecklingen i familjen blev 

ytterligare tragisk då mannen stupade i Ryssland och frun fick ta hand om barnen som nu 

voro barn till en förrädare. Vi gick även in på ett litet Wienerkafé i den gamla stilen och där 

var det rätt gemytligt. 

Sen besökte jag en fabrik ”Weis Furnierfabrik” där ägaren verkade rätt högdragen och 

priserna voro mycket för höga för mig så att jag ej gjorde några inköp. Fabrikschefen var från 

Hamburg och verkade ej vara nazist - tydligen bidade han sin tid och var ej partiansluten. Vi 
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hade dock långa intressanta diskussioner och honom kom jag på ett egendomligt sätt att 

senare nästa dag få träffa. På fabrikskontoret talade kontorspersonalen ganska öppet om sin 

uppfattning och småskröt om hur var och en lyckats klara sig undan utskrivning till fronten.  

När jag strövade kring på gatorna såg jag på husväggarna stora tryckta anslag, där den tyska 

ockupationsmakten med stora bokstäver meddelade vilka som avrättats för motstånd - för 

att sätta skräck i befolkningen. I Wien märkte man hur särskilt dålig maten var, inälvsslamsor 

och oaptitligt. Det var nog den sämsta maten jag fann i de olika länderna. Det var betydligt 

bättre i Slovakien och Ungern! 

Nästa dag fortsatte jag med tåg till Bratislava i Slovakien, endast en timmes resa från Wien. 

Där skulle jag söka få kontakt med leverantörer av sågad bok och fick adresser från 

speditionsfirman Schenker, som ej tycktes vara nazistanstucken. De gav mig anvisning på en 

firma Katz som låg i det gamla judekvarteret men som, enligt deras uppgift ,nu var 

”nationaliserad” av slovakerna. Detta låg på en höjd, det var ju det gamla ”Ghettot”. Jag 

klättrade uppför backarna och kom in i ett gammalt hus där det ännu stod ”firma Karl Katz & 

Co” på dörren. När jag kom in i tamburen hängde det en överrock och jag hann skymta den 

påsydda, gula judestjärnan på rocken så jag var beredd. De första jag mötte var några 

grovhuggna slovaker, som ej talade tyska, så de hänvisade till en liten finlemmad äldre herre, 

den gamle ägaren Katz. 

Här en förklaring. Tjeckoslovakien hade delats i en tjeckisk del, Böhmen, och en slovakisk del, 

Slovakien, där nationalistiska nazister regerade. De ”judeägda” företagen hade 

nationaliserats men då slovakerna voro rätt obildade och ej kunniga i att sköta fick de gamla 

ägarna i bland tills vidare vara kvar. I denna firma Katz var alltså herr Katz fortfarande kvar 

för att leda affärerna. Han var synnerligen ämabel. Han berättade att han i sin ungdom 1912 

varit i Stockholm på olympiska spelen och han gav mig alla informationer om eventuella 

virkesleveranser. Under hela samtalet satt de båda slovakerna med och lyssnade för att höra 

att han ej gav några hemliga upplysningar. Nå,det blev ej några vidare affärer - och hur det 

senare blev med herr Katz vet jag ej. 

Nästa dag åkte jag en bit utanför staden till ett litet sågverk men fick ej heller där några 

leveranser. På kvällen när jag kom ned i matsalen så vem satt där om ej den hamburgske 

fabrikschefen från Weiss fanerfabrik i Wien. Han verkade ej vidare skuldmedveten utan sa 

att han ibland gjorde en ”affärsresa” till Bratislava där han hade en ”Freundin”. Han sade att 

slovakiskorna voro särkilt heta! 

Jag fortsatte så nästa dag till Ungern och Budapest. Budapest hade då ännu ej blivit bombat 

och nazisterna hade ej fått grepp om Ungarna - det var på något sätt ”neutralt” ännu. När 

jag kom in på hotellet och skulle lämna från mig passet på sedvanligt sätt, sade portieren ”ni 

är nu i det ännu fria Ungern och här kan ni röra er fritt”. Maten var betydligt bättre här även 

jämfört med Sverige, så jag fick ”äta upp mig”. I Tyskland och Österrike hade det varit knalt 

med födan. 
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Jag tog kontakt med min gamla fanerfabriksförbindelse och vi gick noga igenom vad jag 

skulle köpa, faner och sågat virke. Vid tidigare besök hade de varit mycket ämabla. Nu var 

försäljningschefen mer restriktiv de ville nog ej bli av med så mycket virke. När jag började 

mäta in det sågade virket sa han att om jag avstod från inköp av de sågade partierna så 

skulle han bjuda på en finare representationsmiddag. Men jag avstod hellre från hans 

bjudning och tog så mycket sågad alm och ask jag kunde få och sedan var det jag som bjöd 

hans fanerförman på lunch. 

När jag sedan skulle ordna med exportlicens från Ungern och valuta kurs så fick jag ordna 

den saken själv. Först gick jag upp på den statliga exportavdelningen och fick 

exportlicenserna. De voro särskilt njugga när det gällde sågade varor - dessa kunde ju räknas 

som krigsmaterial, men jag förklarade att det ju enbart var möbelträ, alm och körsbärsträ 

(jag hade ej tagit något ek- och det kanske var dumt!). Faner kunde jag gärna få ta. Sedan 

fick jag gå upp till den ungerska Riksbanken  och där hade jag friare händer att förhandla mig 

till fördelaktiga växelkurser. Jag tror att det var skilda växelkurser för faner och för sågat 

virke. 

I Budapest var restaurangerna i full gång. Livet var glättigare de hade ännu ej några inkallade 

i kriget. Men det var rätt fattigt. På fabriken såg jag hur fattigt jobbarna voro klädda. De hade 

tidningspapper lindade om fötterna. Jag hann även noga besöka den gamla Kungaborgen 

som var mycket vacker med vackra parkettgolv och paneler. Jag såg till och med en gammal 

Habsburgsprins som gick över borggården. Denna borg eller slott blev ju senare bombad 

under slutet av kriget. Budapest var en mycket vacker stad och blev illa åtgången vid 

slutskedet.  

Vid återresan stannade jag någon dag i Berlin för att söka kontakta en fanerfabrik där. Men 

mesta tiden gick åt att finna rätt instans för att få mina stämplar så det blev ingen tid över, 

utan jag återvände hem via Sazznits – Trelleborg. Nu hade kylan satt in ordentligt i Östersjön 

så färjan satt fast och vi fick tillbringa flera dagar i isen. Ombord var denna gång även Prins 

Gustav Adolfs prinsessa Sibylla, nuvarande kungens mor, och det stod mycket i tidningarna 

om den försenade, infrusna färjan. Jag kom så småningom helbrägd hem och fick även 

återtaga mina hemvärnsövningar. ( Före resan var jag tvungen att skaffa mig tillstånd från 

Hemvärnet att resa utomlands.) 
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Pojke eller flicka? 

Denna vinter var ovanligt kall och på hemvärnsövningarna, när vi i bland skulle ligga och 

trycka i bivacker, fick man frysa ordentligt. Under påsken, som var mycket snörik, var vi ute 

på Tyresö. Mamma, som väntade tillökning, var hemma men Anna-Lisa och Gideon samt 

Hovis Johansson med sin Majsan kom ut. Vi åkte bl. a. slalom från högsta berget och även 

Anna- Lisa åkte på värre. Gideon var försiktigare men han var med mig på en långtur över på 

andra sidan till Vissvas med sina långa skidor. Det gick bra att värma upp stugan fast vi bara 

hade kaminen och öppna spisen. 

Affärerna började nu komma i gång. Vi fick så småningom in de beställningar jag gjort. Det 

fordrade en hel del förhandlingar med de svenska myndigheterna, först 

handelskommissionen för importlicens, där allt noggrant genomgicks, sedan med 

valutakontoret, där valutatilldelning snålt erhölls, och så priskontrollnämnden där 

priskalkylen och tilltänkta priser skulle uppges. Då jag alltid gjorde alla utredningar utförligt 

och flödande fick jag goda kontakter med myndigheter och det hela flöt bra. Andra som bara 

kverulerade och satte sig i spjärn, fick det i allmänhet mycket besvärligare. 

I slutet av april föddes så vår äldsta dotter, Agneta, och det var ju kärkommet. Jag minns att 

den Valborgsmässohelgen var jag ute på Tyresö med Gunnar och Inger Dahlman när 

Annchen låg på sjukhuset. Agneta skulle sedan vaccineras och låg kvar på barnsjukhuset 

Samariten i flera månader . Först senare kom hon hem.  
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Agneta 14  dagar gammal 

Vi flyttade till Tyresö i början av juni. Nu skulle vi dels måla invändigt, dels lägga parkettgolv. 

Det fanns då ej tillgång till oljefärg, så vi fick använda Casco inomhusfärg. När vi skulle ut 

med de tunga färgbunkarna gick bussen ej längre än till Tyresö så Hovis och jag fick bära 

burkarna den långa vägen. Jag minns att arkitekt Wahlman, som var Tyresös 

byggnadsinspektör och som jag förhandlat med om utformningen och tillstånden vid 

byggnaden, kom åkande om oss i bil. 

Vi hade nog väntat att han skulle ta upp oss i sin bil men nej det fanns alltid en viss distans 

då för tiden mellan människorna. När vi skulle få byggnadsritningarna godkända av Wahlman 

ville han ha föreslå en viss öppen spis och jag lät honom då ”rita” en rätt oformlig sak , för 

vederbörligt arvode, och då gick det lättare att få ritningarna godkända . Att jag sen utförde 

den öppna spisen enligt min egen arkitekts mer stramare ritning ångrar jag ej. Jag fick en 

mycket bra spis som hållit och fungerat i många år. 
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Kaffestund vid östra gaveln. Ansa, Annchen och Pecka nedanför fönstren, mormor Anna på 

planare mark lite vid sidan om (lägg märke till radion).  

Vi satte så i gång och målade.Det blev kanske något kladdigt men fungerade bra. En del av 

ytorna äro fortfarande kvar ännu (1977) . Så tog vi ut parkettstav. Sådan stav som blivit 

bortsorterad för att den var för brokig eller för att det fanns termithål. Det var Tropikteak, 

samma teak som vi använt till skidor och som visat sig nästan outslitlig i hallen och Ubata och 

Pandumahogny i stora rummet. När vi skulle lägga parketten i stora rummet sorterade jag 

noga stavarna, först i höger- och vänsterstav beroende på spåntens läge, sedan enligt färg 

och mönster och lade så ut högarna noga utplacerade. Då kom den ordentliga fru Annchen 

och tyckte att det såg rätt ostädat ut och ville ”snygga upp litet” och la ihop alla högarna och 

så fick jag börja om igen med sorteringen. Sen satte vi igång, Hovis och jag och spikade och 

mätte och vi blev riktigt duktiga och fick ett mycket jämnt och vackert golv - som håller bra 

än i dag. Det har dock lackats om två gånger, 1952 och 1970. 
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Hovis och Pecka lägger parkett 1942 

 

Resultatet 

Vi skaffade oss en roddbåt och började gå ned till stranden för att bada och åka båt. Först 

hade vi en provisorisk stig ned. Hovis byggde några stadiga trappor i lärkträ, som håller än i 

dag och sedan fick vi en byggmästare-jobbare, Sjöstrand från Brevik, som då åtog sig att 

bygga stensatta trappor ända ned med stora stenar och cement. Det var ett gediget arbete 

helst som sand och cement måste forslas upp på berget. Det skulle ha kostat en 

förmögenhet nu, jag minns att timpenning troligtvis var 2:75. Även dessa trappor håller bra 

än i dag, men behöver väl ses över nu efter 35 år. På midsommarnatten kom Anna-Lisa och 
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Gideon cyklande ut och Annchen blev skrämd när de bultade på fönstret. Det var dock 

spänstigt att i de dåliga och branta backarna ta sig ut. 

Vi började nu också få besökare. På min födelsedag kom Morbror Sigurd och Moster Sigrid 

och Sven Dahlman ut. Sven var hemma på ett kort besök från Washington, USA, väntade på 

flygförbindelse åter. Han fick hålla ständig kontakt med myndigheterna och då vi ej hade 

telefon fick vi gå till Eriksson i Ällmora, arrendatorn av Ällmora gård, som då var den enda 

telefonförbindelsen, förutom telefonstationen i Brevik. Sen var även Jan Stenström ute och 

inledde därvid sina regelbundna besök hos oss när han kom hem från sina vistelser i 

främmande länder (Han blev så småningom ambassadör i Turkiet, Portugal, Brasilien och de 

sista åren i Spanien). I augusti hade vi kräftskiva med personalen och Evert deltog även. Det 

var den första i raden av många glada kräftskivor, som återkom varje år. Några andra 

släktingar kom även ut. 

 

Försäljningarna kom nu så småningom igång. Vi fick även in leveranser från Ungern och Prag. 

I augusti flyttade vi in igen. På höstkanten hade vi så barndop i Enskede kyrka med Agneta. 

Släkten med Kaijsers voro med och vi fortsatte hemma på Hammarbyhöjden. Kaijsers blev 

sedan ständiga gäster vid våra barndop. Det blev även tradition att vi skulle medföra det 

gamla mässingsfatet från medeltiden, som dopskål. Så i detta fat har alla barnen och senare 

barnbarnen döpts. Detta fat hade pappa kommit över i Tyskland hos en guldsmed och låtit 

restaurera upp. Det torde vara från 1200 – 1300 talet och kommer väl, hoppas jag att stanna 

i släkten som en släktklenod. 

 

Agneta på dopdagen 13/9 1942 
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Agneta i dopklänningen som mamma Annchen sytt och som alla barn, barnbarn och 

barnbarnsbarn senare har burit. 

Denna höst hade kristiden satt in på allvar. Det var nu ransonering på allt: bröd, socker, 

kaffe, choklad, tyg , skor, tobak etc. Vi hade sedan 1940 ej haft något varmvatten i 

badrummet så vi fick värma vatten till disk. Julaftonen firade vi hemma men helgen och 

nyåret voro vi på Tyresö. Det var barvinter och milt så vi hade ej svårt att elda upp och få 

varmt. Kaminen och öppna spisen gav god värme och snart var hela stugan varm. Vi tog 

långa promenader i den våtljumma vintern. Agneta var hos Anna Lisa och mormor tror jag. 

 

Agnetas första promenad i barnvagn. Sept. 1942 
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1943 

Vintern var svår och hemvärnsövningarna intensiva. Jag hade de sista vintrarna fortsatt med 

skidträning för att klara ”skidlöparmärket i högre valör” . Man skulle klara skidlöparmärket 

tre år å rad och man fick då det högsta märket. 1942 eller 1943 klarade jag så av det. Nu blev 

det mest skidlöpning för Hemvärnet. Jag blev speciellt uttagen som ”kulsprutespanare” och 

skulle vara klar för utrymning. 

Denna vinter fick Stockholm känna på närheten av kriget genom bombningen av Eriksdal, där 

även jag kom att spela en viss roll. Jag var den kvällen och badade bastu på centralbadet (jag 

var en ihärdig bastubadare dessa år och trodde att bastubad skulle vara nyttiga!) På kvällen 

ägde ett flyganfall rum. Några flygplan flög över Hammarbyhöjden där de släppte några 

bomber. Sedan flög de över Nackaskogarna, vidare in mot Mälardalen och över Strängnäs 

där även bomber sprängdes samt sedan över Roslagen ut över Skärgården. Man kunde 

sedermera lokalisera deras reseroute. Det blev en väldig skräll.  

Fönsterrutorna runt Skanstull gick sönder. Skrällen hördes upp i Hammarbyhöjden där 

Annchen var ensam hemma med Agneta och fönsterrutorna i vår lilla våning bågnade. Efter 

en stund ringde telefonen från Hemvärnets alarmcentral och meddelade att jag skulle ge mig 

ut i terrängen hals över huvud. Nu fick Annchen brått att söka få tag på mig. Hon visste ej 

vilket bad jag var på. Det fanns ju ett vid Medborgarhuset, ett vid Brännkyrkagatan etc. så 

hon fick ringa runt. Så småningom fick hon genom Centralbadet kontakt med mig och jag fick 

rusa ut från bastun till telefonen och ta meddelandet.  

När Annchen så satt i telefonen och talade med respektive badhus satt Agneta på golvet och 

började dra i en bordsduk där ett framdukat kaffebord just började glida. I sista stunden fick 

Annchen slänga telefonen och rädda kaffeservisen från att åka i golvet. Så Agneta var även 

med på ett hörn i detta äventyr. Nåväl jag fick störta hem, byta om och försöka få 

instruktioner om vad jag skulle ”jaga” i Nackaskogarna. Instruktionerna voro mycket 

bristfälliga man hade rykten om att fallskärmsjägare hade landsatts i skogarna så jag fick ha 

kulsprutepistolen med och vara på min vakt när jag gled fram i mörkret - endast en svag 

stjärnhimmel lyste. Men jag kunde då Nackaskogarna rätt bra och hittade i mörkret. Jag 

stötte på en skidlöpare och även han hade tyckt att han sett några mystiska personer. 

Efter några timmar fick jag så åka hem och avlägga rapport. Ingen hade landsatts men man 

fann en bomb i Henriksdal och det var ryska märken på den. Det fanns en tysk båt i 

Hammarbyhamnen så man räknade med att det var ryssar som fällt bomberna. Men det 

fanns även en annan tolkning och den var att det var tyskar som flugit fel eller som avsiktligt 

släppt bomberna för att provokativt misstänkligöra ryssarna. Jag har aldrig slutgiltigt sett 

någon förklaring. Men händelsen var ju en allvarlig varning om hur lätt det var att bomba 

Stockholm och vi hemvärnsmän fick ju en extra träning. 

Bastubadandet som jag så ihärdigt sysslat med alla dessa år och som jag trodde var 

hälsosamt och bra som träning hade nog en negativ effekt på mitt öra och slemhinnor. Jag 
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hade ofta käkhålsinflammationer eller återfall i mitt öra. Jag frågade professor Gunnar 

Holmgren som ju fick sköta mig om bl.a. bastubad. Han svarade skrattande att det var ju som 

att ta en sup, man känner sig pigg efteråt. Men någon direkt nytta var det nog ej. Snarare var 

det i mitt fall, eftersom jag var känslig för fukt och som det senare visade sig allergisk mot 

mögel, av negativt värde. Jag började redan då att få mer känning av vad som senare skulle 

fastställas vara allergiska symptom, alltså samma orsak som till Pappas och Everts astma. 

Denna påsk bestämde vi oss för att åka upp till Handöl i Jämtland vid Enafors Station vid 

foten av Snasarna. Det var töväder och rätt dåligt väder. Vi fick åka släde från Enafors till 

Handöl och bodde på ett rätt trevligt pensionat. Här var det god mat, bl.a. hjortron och 

vispgrädde, vilket jag senterade mycket och alltså åt en kraftig portion av. Men på natten 

fick jag kraftiga utslag. Tydligen var jag allergisk för den kraftiga maten. Hjortron har ju 

mycket vitaminer och den extra feta grädden med mycket protein hade nog sin verkan 

(senare år fick jag återigen känningar vid höga halter av protein). Skillnaden mellan den 

spartanska matordningen i Stockholm och ”vällevnaden” i Handöl var påfallande så jag fick 

ta det vackert i fortsättningen. 

Jag hade ingen vidare kondition då jag haft förkylningar så det blev endast kortare skidturer. 

Jag åkte en bit upp utefter Snasahögarna. Men det var dimma och jag åkte upp till 

Storulvåstugan. Besöken vid Handöls täljstensverk voro intressanta och jag tillbringade tiden 

med att läsa en tjock bok om ”Efterkrigstidens ekonomi”, en bok där man spekulerade ivrigt 

hur världen skulle gestalta sig efter krigsslutet. Ja, det skulle ju dröja ytterligare 2 1/2 år och 

vad som stod i denna bok kom ej alls att stämma. Men så har det för det mesta blivit med 

alla ”långtidsprognoser” och ännu gör man numera (1977) massor av långtidsprognoser som 

ej alls slår in! 

När vi på sommaren flyttade ut hade vi en skolflicka från Uppsala, Ann Björkman, som skulle 

sköta Agneta och hon var nog ganska omogen att ta hand om småbarn. På 

midsommaraftonen hade vi besök av en gammal Rämshyttevän Rasmussen och vi gick till 

Brevik där det var dans på en liten dansbana. Agneta hade lagts ordentligt. När vi kom hem 

från Brevik fick vi se att Agneta glad stod och bultade på verandadörren. Hon var ej alls 

lessen trots att hon hade bajsat ner sig alldeles så att vi fick ställa till stor tvättning. 

Ensamheten hade ej alls bekommit henne något men Annchen hade stora förebråelser av att 

ha lämnat henne ensam hemma. 
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Pecka och Agneta vid Ådängen. Stenen i bakgrunden betraktade vi som vår egendom. Där la 

vi våra kläder i alla år. 

I augusti var Jan och Aina Stenström ute ett par dar och vi hade det synnerligen trevligt. 

Samma dag som de for (vi följde dem till bussen) fick vi höra i radion att Mussolini hade 

avsatts och man väntade ett snabbare krigsslut. Jan avreste så i samma veva med båt till 

Brasilien där han skulle stanna i flera år. Vi deltog ibland sporadiskt i föreningar, bl.a. 

Ångermanlands Gille, där vi träffade en trävaruagent Carlgren, farbror till Mo och Domsjö 

chefen Mats Carlgren och son till gamle Härnösandslektorn Carlgren. Denne Carlgren, 

trävaruagenten, var synnerligen charmerad av Annchen och fäste sig särskilt vid hennes 

sydtyska påbrå och temperament. 

Affärerna gick skapligt. Vi kunde ju ej ha några resande försäljare då bilen ej var i gång utan 

fick göra alla affärer per telefon. Inköpen kom i gång rätt bra från Ungern, Prag och så 

småningom även från Schweiz, varifrån vi fick en del faner, som vi med stor risk sände 

genom Tyskland. 

 

Familjen finklädd 25/10 1943 den dagen då Anna-Lisas och Giddes dotter, Annchen, döptes. 
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Denna jul firade vi först julaftonen hemma, sedan helgen och nyåret i Rämshyttan. Agneta 

var hos en grannfamilj Andersson, där frun i bland hjälpte oss i våningen. I Rämshyttan var 

det full vinter med mycket snö och jag gjorde långa turer med ett gäng på fem 

”långdistansåkare”. Vi besökte bl.a. Tansberget och när vi var som längst borta från 

Rämshyttan bröt jag av skidan och fick åka hela återfärden med halv skida. Det var en 

kämpig tur. Annchen gjorde kortare turer. 

1944 

Man började nu hoppas på att kriget skulle lida mot sitt slut. Lagren började ta slut och 

varubristen blev allt svårare. Vi hade ju våra leveranser sporadiskt från Balkan och Schweiz. 

Redan under 1942-43 började vi försöka få sälja våra kvarvarande elfenbensträ-lager och 

kom i kontakt med Splitkeinfabriken i Örnsköldsvik. Där fann man att detta träslag lämpade 

sig särskilt bra att limma i ytan - split. Vi fick även några sådana skidor och dessa använder 

jag fortfarande(1979). 

När inköparna från fabriken i Örnsköldsvik voro nere i Stockholm var det rätt stojigt. Jag fick 

bjuda köparna på Atlantic och vi blevo rätt kompis. Ja, de hjälpte oss även med att få fylla på 

våra lager av bokvirke. Det hade varit svårt att få importera bok men jag visste att en mindre 

konkurrentfirma hade bok i lager. Så verkmästaren från Örnsköldsvik, som själv skulle köpa 

bok från denna firma, köpte dubbelt så mycket och sen fick vi överta ena partiet. De stigande 

priserna gjorde att detta lönade sig då vi hade en större marknad och efterfrågan än den 

andra firman. 

I bland erforo vi att vid ”rivningar” av gamla hyreshus från 1800-talet  fanns det massiva 

ledstänger av Cubamahogny, som ansågs vara särskilt fint inom möbeltillverkningen. De 

uppskattades ej av skrothandlarna så vi köpte upp alla dessa ledstänger och utminuterade 

dem i mindre bitar med god avans till våra möbelsnickare som nu kunde göra möbler i 

gammal stil. Väl torkad Cubamahogny ansågs som ”guldvara” i denna hantering. Det gällde 

ju att utnyttja allt som fanns inom landet. 

Vi började nu även under slutet av kriget att köpa inhemskt lövträ, ek, bok, alm och valnöt - 

men i allmänhet var kvaliteten låg. Vi hade ångtorken i Henriksdal igång i bland men hade 

svårigheter med att få bränsle. Kol gick ej att få tag på och även vedbränsle var ransonerad.  

Nu på slutet av kriget började man riva gamla lador och fäbodsstugor och såga upp till ved. 

Det var ju torrt virke och fastighetsmarknaden låg nere under kriget så där fanns ej någon 

prisstegring. 

Vi köpte en del virke, rivningsvirke, från min kusin Folke Dahlman som sysslade med diverse 

affärer. Min kusin Oskar-Ivar Hamberg i Härnösand började att med mudderverk muddra 

upp ”sjunktimmer” vid sågverken eller gamla ”ribbkajer” kajer byggda med ribbvirke. Detta 

virke hade legat och konserverats och sedan det väl upptagits, och fått torka, dög det väl till 

bränsle. Nu, år 1977, har samma idé tagits upp då man muddrar upp det sjunkvirke som 



47 
 

legat i flottlederna och försöker ta vara på - men nu äro ju arbetspriserna så höga så det blir 

väl ej så lönande. 

Lönekostnaderna hade ej stegrats nämnvärt under kriget. Prisstegringen gällde endast 

importerade varor. På de andra var det prisstopp, ransonering. Så prisnivån gick ej upp lika 

starkt som under förra världskriget. 

Vår gamla kund Sandströms skidfabrik började även att experimentera med limmade skidor 

och då med Tropikteak. Vi hade ju inget kvar i lager, däremot hade vi byggt en hel del av våra 

lagerhyllor i detta träslag. Sandström kom ned i källaren och började riva ned teakmaterialet 

för utbyte mot vanlig ”bondfuru” och på så sätt fick vi fram en liten leverans och även skidor 

i björk, limmade med teaksula - även där har jag kvar ett par skidor. 

I februari detta år fick jag plötsligt ett telefonsamtal med Sigfrid Lönegren i andra änden - 

han bodde ju i New York, och vi hade under kriget endast haft sporadisk kontakt. (Tidigare 

kom han ju hem flera gånger om året , då han alltid kontaktade mig med detsamma). Nu 

hade han dumpit ned i Stockholm – bokstavligen - ty han hade kommit med hemligt 

militärflyg från London och skulle nu ”stationeras“ i Stockholm. Han berättade att han hade 

enrollerat sig i amerikanska flottan. Då han tidigare tjänstgjort som radioingenjör i Sverige, 

jobbat vid General Electric och hade ”goda kontakter” fick han, efter intensiv träning, 

tjänstgöring som sjöofficer på U-båtsjagare, som färdades över Atlanten kors och tvärs för 

att jaga tyska U-båtar.  

Nu skulle han tjänstgöravid amerikanska konsulatet som handelsattaché för att förbereda 

affärerna med Sverige för efterkrigstiden. Detta var officiellt. Vad han senare meddelade oss, 

som då var hemligt, var att han om natten skulle ha kontakt med norska kurirer om 

motståndsmän, och ”fightas” med det tyska kontraspionaget samt att förbereda en skenbar 

amerikansk invasion i Norge för att sålunda avleda tyskarnas insatser mot den verkliga 

invasionen på västkusten, som då var så hemlig att ej heller amerikanerna visste om den. 

Han arbetade sålunda om dagarna på handelslegationen och om nätterna på ett hemligt 

kontor där han mottog de norska kurirerna. 

Sigfrids ankomst blev inledningen till ett år av trevliga kontakter. Han fick hyra en fin våning i 

två etage där han hade en ankomstmiddag för oss och sedan träffades vi rätt regelbundet. 

Han satte igång med att samla ihop våra klasskamrater från studentåret 1924 så att vi skulle 

kunna ordna ett 20-årsjubileum i Härnösand, tillskrev dem och lyckades vi sålunda få ihop 

cirka 12 stycken i maj. 

Hemvärnsövningarna fortsatte även denna vinter men voro väl ej längre så intensiva. Till 1:a 

maj reste jag till Storlien på en vecka och hade en givande avkoppling som jag behövde för 

mina allergibesvär - förkylningar (vi visste då ej ännu vad det egentligen berodde på) och 

kände mig väl vederkvickt efter vistelsen. I Storlien var det rätt spännande. Nu var 

avspärrningen strängare. Man fick vara mycket försiktig så att man ej kom för nära gränsen 

och stationen passerades fortfarande av permittenttåg. 
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På våren återupplivades föreningen Härnösandspojkarna med livligt besökt middag på 

Stallmästaregården och föreningen var mycket aktiv i många år. (Jag var länge kassör och 

senare revisor. Evert var också länge ordförande. Men så småningom avtynade föreningen.) I 

slutet av maj reste vi så upp till Härnösand för att fira vårt 20 årsjubileum av studentexamen. 

Annchen var med och flera av våra gamla vänner bl.a. Hasse Hedberg. Dock ej Jan Stenström 

som var i Brasilien.  

 

Några av de jubilerande studenterna på gamla läroverkstrappan. Pecka trea fr. vä. 

Jubileumsfesten på S:t Petrilogen var mycket lyckad. Samtidigt firade 1919-års studenter sitt 

25 års jubileum med bl.a. Holger Viklund, ordförande i Advokatförbundet med. Han kom in 

till oss och höll ett skämtsamt s.k. skändningstal till småpojkarna av 1924 års klass och sa väl 

något spydigt om amerikanen Sigfrid. Men Sigfrid som kanske ej var van vid den 

Uppsaliensiska, studentikosa, skändningssjargången steg genast upp och gav ett skarpt 

svarstal. Nå, festen fortsatte dock i all gemytlighet.  

Av gamla lärare fanns nu endast gymnastikläraren Hultén och matematiklektorn Ålander 

med. Arne Ringblom, som ju ej klarade studentexamen, var dock med och vi var även 

hemma i hans fina villa. Hans fru Signe låg dock på Lasarettet och födde tvillingar. Hemma 

hos Arne bjöds vi på äkta Cointreau likör, som han fått från någon båt, och det var ju något 
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ovant under kriget. Sigfrid ordnade med en bogserbåt som förde oss alla upp utefter 

Ångermanälven för att bese den nybyggda Sandöbron och det var ju en oförglömlig färd. 

 

Utflykt med bogserbåt på Ångermanälven. Annchen trea fr. vä. 

Annchen var bjuden hem till min kusin Anna Helleberg. Genom henne ordnades det en 

kontakt med en av hennes små elever, 13-åriga Kerstin Uhlin, som skulle komma ned till oss 

på Tyresö för ett se till Agneta. Kerstin var till en början mycket blyg. Sen blev det ju 

regelbundna vistelser på Tyresö under somrarna flera år framåt och så småningom en 

livslång vänskap. När hon senare gifte sig brukade vi  gästa hennes hem i Härnösand och hon 

och hennes man Tage hälsade ofta på oss. Vi var även bjudna hem till Oskar Ivar Hamberg, 

min kusin som då ännu bodde kvar, och han bjöd på en fin middag med färsk lax. På 

hemresan stannade jag upp i Sundsvall och gjorde en del affärer med Cellulosabolaget, som 

hade en stor fönsterfabrik, som behövde en del trä och faner. Jag stannade även upp i 

Iggesund, men hade där ej någon vidare framgång. 

 

Kerstin Uhlin, 13 år med 2-åriga Agneta på axlarna. 
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I juni kom så Kerstin Uhlin ned till oss och vi hade en trevlig sommar. Agneta borjade nu 

springa omkring och vara med och bada. Sigfrid kom ut till oss ibland på sommaren. Som 

diplomat hade han tillgång till bil. Bilen gick visst på någon sorts bensolblandning. I juli firade 

jag så min 40-årsdag och då voro alla släktingarna ute och även Sigfrid var med. På hösten 

fortsatte vi våra importaffärer från Schweiz och Balkan. 

Denna jul var den sista på Hammarbyhöjden och vi reste ej bort någonstans. Sigfrid var 

hemma hos oss och på nyårskvällen var Christer, Annchens bror, och hans fru Bambi hemma. 

Christer hade då blivit ”portförbjuden” från Tyskland, men han vacklade de väl i tron. Jag 

minns att när vi fick meddelande i Radion om den stora framgången för Tyskarna i 

Ardenneroffensiven var han mycket upphetsad. 

1945 

Sigfrid, som ju alltid varit en god organisationsman, lyckades få ihop en danssupé i februari 

med en mängd gamla Härnösandskavaljerer från vår årgång. Jag tror det var på restaurang 

Tattersall och där Torsten Viklund var biträdande arrangör. Det hela var mycket lyckat och så 

många gamla kamrater ha vi väl ej sen dess träffat. I februari fyllde min svåger Carl Vogman, 

gift med Annchens syster Helny, 70 år. De bodde i Fagersanna utanför Tibro i Västergötland 

och vi reste ned. Det var en trevlig resa, jag åkte också skidor och vi fick se litet av landslivet 

på den tiden. Jag hann även besöka möbelfabriksstaden Tibro och även göra upp om en del 

leveranser. 


