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När jag 1928 började som bandhållare åt virkesmätare Ludvig Spångberg 
visste jag inte att arbete inom virkesmätning skulle bli min huvudsakliga 
sysselsättning under mitt aktiva liv, men så blev det. Tiderna var hårda, 
svårt att få något arbete och att kunna välja var ej att tänka på! Då 
nästan ej annat arbete än något som hade med skog att göra fanns här och 
avverkningarna var små under 20 och 30 talen, var jag glad att få detta arbete 
även om det bara var säsongsarbete och dagpenningen två kronor. Jag vill 
försöka skildra hur virkesmätningen varit under alla dessa år och även annat 
både på gott och ont. 

Mätare Ludvig Spångberg var en mycket noggrann herre. Jag minns ännu så väl 
första dagen, vi mätte på isen på Herrgårdsviken i Torsby och han instruerade 
mig hur det skulle gå till. Spångberg var så kallad distriktsmätare i 
Torsby. (Broman var i Sunne och Englund i Gräsmark o.s.v.) Dessa hade extra 
betalt för detta. Till min syssla hörde bandhållning: 1 kedjan vi mätte med 
fanns ett handtag i ena änden, detta skulle sättas mot änden på varje slana 
och då massaveden var apterad i fallande längder mellan 6 och 29 engelska 
fot (på mindre vattendrag som Grundån 23 fot max.) och ingen jämndragning 
förekom skulle man vara kvick och flytta, men ändå med en viss rytm, då det 
var mittmätning på massaveden och mätaren skulle söka mitten efter kedjans 
markering. Det var också noga med att bandhållaren slog mätlagets nummer i de 
inmätta slanorna och i rotänden på timmerstockarna, för detta fanns en liten 
nummeryxa. Vårt mätlag hade nr 5. Vidare skulle bandpojkarna syna att alla 
inmätta slanor och timmerstockar hade märken. (Stukmärken på massaved var 3 
st i grovänden och 1 i toppen. 3 skarpmärken på var ända och 3 på mitten, 
på timret 3 stukmärken i varje ända och 3 skarpmärken på var sida i båda 
ändarna.) Lönen var 2 kr per dag en del hade 2:25. Det inträffade att man fick 
halv dag och lön därefter, det hände även att det blev långa dagar särskilt 
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Karl Berg, föddes 1913 i den lilla byn Västanvik utanför Torsby.  
I hela sitt yrkesverksamma liv arbetade han med virkesmätning  
i Wermländska Inmätningsföreningen. Under alla år skrev han dag-
bok. Efter pensionen sammanställde han dagboksanteckningarna  
i boken Virkesmätning under 50 år och andra händelser 1928–1978. 
Hans berättelse är ett fantastiskt tidsdokument och förmedlar inte 
bara bilden av virkesmätning, utan också av levnadsförhållandena 
under denna period. I det här utsnittet från boken får vi följa  
Karl från hans första anställning som bandhållare till den första 
krigsvintern 1940. Karl Berg gick bort 2003.
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på våren då det var risk för att vatten kunde ta virket omätt. Jag minns en 
dag det var en lördag vi höll på till kl halv 9 på kvällen vid Torsbysjön. 
Påskhelgerna brukade vara en kritisk tid för virke som låg på is, då brukade 
vi ibland mäta hela helgerna. Vintertid fick vi ligga borta rätt mycket om 
det var mätning flera dagar på näraliggande ställen, och vägarna var sällan 
plogade. De plogades första åren med hästar, även större vägar, men efter hand 
blev det med bil. Vid en sjö som hette Grundsjön hade vi mycket mätning och 
där fanns ett ställe som vi låg över på rätt ofta. De var själva 6 personer. 
Det var Johannes Dedorsson, hans fru Hilma och hennes syster. Johannes och 
Hilma hade 3 pojkar. Många körare och huggare från Valen bodde där över 
vintern. Tänk er en stuga, ej stor, kök och ett rum där vi låg 10-15 personer, 
ett minimalt utrymme. Vi bandpojkar fick ligga på golvet i kammaren under ett 
fönster där det var ett fruktansvärt drag. Klädseln på den tiden var ej heller 
den bästa och sedan frysa på natten, det var hårda bud. Vi åkte skidor för det 
mesta, även om denna utrustning också var bristfällig. Mätaren och skrivaren 
vet jag aldrig åkte skidor de pulsa och gick, ibland hade de spark. 

Året 1929 avancerade jag till längdgivare och med löneförhöjning till 2:50 
kr per dag. Min uppgift blev nu att ropa längderna vid mätningen, för detta 
hade vi en kedja som var uppmätt med olika färger t.ex rött på talje (10 
fot) och 20 o.s.v. Denna kedja skulle kollas rätt ofta så att allt var exakt. 
Timmerstockarna skulle ha övermått (4” justeringsmån). Något år senare kom 
ett cirkulär om enhetlig färgmarkering. Det var också mycket verktyg att bära 
på, stanshammare, stansar o s v, Det var många bolag som köpte virket, därför 
många märken. 

Bjälverud, eller V:a Lysvik som vi sa på den tiden, hörde också till 
Spångbergs distrikt. Där mättes nästan ingenting på vintern, först på våren 
ville dom ha mätning, då brukade det vara arbete där en till en och en halv 
månad. Vi låg borta för veckan på ett bondställe, där mätarna köpte maten. 
Vi bandpojkar fick nöja oss med matsäck hemifrån. Vi kunde ej med vår lön 
köpa maten, endast mjölk köpte vi där minns jag, så det blev ingen lagad 
mat. Och brödet blev ganska hårt i slutet av veckan. Från år 1929 har jag 
också ett särskilt minne av en händelse. Vi mätte på ett ställe vid Fryken 
som hette Linna i Bjälverud. Det var den sista april, jag skulle sluta den 
dagen och åka hem till Västanvik. Jag gick från sjön till landsvägen, men 
jag hann ej med bussen, vi mätte för länge, utan jag fick gå till Västanvik 
ca en och en halv mil. Jag måste till varje pris hem och till Hembygdsgården 
då det var Valborgsmässoafton. Men det blev ett förskräckligt snöväder 
under min vandring. Det var ej många bilar på vägen på den tiden, det kom 
inte en enda utan jag fick gå och helt utsliten kom jag hem. Det blev inget 
Valborgsmässofirande. Dagen därpå började jag på Notnäs, det var då en halv 
meter nysnö. Jag arbetade på Notnäs sommartid, började där förra året 1928. 

En annorlunda händelse från den tiden minns jag också. Det var en leverantör 
som hade sålt virke till flera bolag och fått förskott från dessa. En morgon 
kom förvaltare Grötting på Billeruds revir i Torsby och tog oss med till 
skogen och vi mätte in tråden vid stubben, detta för att rädda sitt. Kanske en 
av de första skogmätningarna. 

VIRKESMÄTARE BERG MINNS
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På sommaren 1929 brann Notnässågen ned, och jag miste mitt sommararbete. Då 
följde en jobbig period för en 16-åring. Tillsammans med Far och fyra andra 
garvade grovarbetare åtog vi oss ett ackordsarbete, vid Oleby. Landsvägen där 
var under ombyggnad, vårt arbete bestod i att vi skulle gräva oss igenom en 
stor kulle, året därpå var vi i Badabruk på vägarbete, arbetsamma somrar. 

Tillbaka till virkesmätningen. Jag fortsatte som längdgivare på vintrarna och 
blev intresserad av behandling av virket och hjälpte till även med detta. Jag 
minns en gång vi mätte vid älven nere vid Bergsäng, där det var många bönder 
som levererade sitt virke. Jag hade ringyxan och behandlade massaveden då 
leverantören opponerade sig emot att pojkarna gjorde detta, mätaren försökte 
förklara för honom att han tar ansvaret för detta. Men leverantören lät sig 
ej nöjas med det utan sågade av en slana vid avringningen och tog vedbiten 
och gick ner till distriktskontoret, men distriktschefen var ej inne. Endast 
kontoristen Andersson var där, och han sa att det enda felet som är, så har 
han tagit väl lite. 

En vinter följde jag med morbror Vilhelm till Gräsmark som längdgivare. För 
att jag måste ligga borta fick jag förhöjd dagpenning till 3:50, logi och mat 
kostade 3:25, det blev 25 öre över per dag Ett annat jag minns från vintern 
i Gräsmark var att vi bodde på ett ställe som hette Sandnäs, och att jag var 
vilse på väderstrecken, hela tiden vi var där tyckte jag att solen gick upp 
i väster. Även matsedelskrivningen fick jag hjälpa till med på kvällar och 
söndagar. Skrivaren var nyss hemkommen från Amerika och ovan vid det mesta, 
allt detta extraarbete utan ett öre i ersättning. Det var hårda år, men det 
gick även om det många gånger var fattigt och jobbigt, ingen var bortskämd man 
fick vara glad om man hade någon förtjänst. 

En egendomlig händelse kommer jag också ihåg från Gettjärn. Vi hade varit in 
och köpt oss kaffe och jag hade inga pengar utan fick låna 50 öre, vi drack 
vårt kaffe och gick ut. Då vi kom ut på vägen låg där två 25 öringar jag tog 
upp dem och betalade kaffet. En obetydlig händelse men för mig en som sitter 
kvar i minnet. 

Tiden gick och jag började mer och mer fundera på om jag skulle försöka 
att komma in som skrivare i WIE. År 1933 skickade jag en ansökan till HK i 
Karlstad, åtföljd av ett intyg från Spångberg, efter att först ha talat med 
distriktschef Olsson. Jag fick svar att utsikterna till anställning ej var 
stora, ”då mätningarna beräknade bliva av mindre omfattning än normalt och vi 
i första rummet måste söka bereda den gamla personalen sysselsättning. Dock 
vilja vi hava Eder i åtanke, så snart tillfälle till plats gives. Ni bedes 
därför hit insända åldersbevis samt uppgift över Eder fullständiga post-, 
telegraf- och telefonadress i hemorten (telefonstationens namn, apparatens 
nummer och innehavarens namn, jämte avstånd från telefonen till Edert hem)”. 
Undertecknat av P. Svensson. På den tiden var det ej så många som hade  
telefon i byarna. Det var Svennebyskola, närmast mitt föräldrahem. 
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På fritiden höll vi på med en del idrott. Jag var med och bildade Västanviks 
A.I.F. år 1931. Vi hade ett fotbollslag som jag deltog i. 

Även friidrott sysslade vi med en del, på vintern skidtävlingar. Vi hade ingen 
ordentlig idrottsplan utan ett myrstycke som vi arbetade med varje ledig stund 
för att göra fotbollsplan av. 

På sommaren 1934 var det dags för rekryttjänstgöring vid I 22, senare I 2, 
i Karlstad. Nu blev det 599-49-33 Berg. Vi ryckte in den 3/6. På svenska 
flaggans dag den 6 juni, minns jag vi stod uppställda på exercisfältet i 
flera timmar och det var fruktansvärt varmt i den tjocka uniformen, då man 
var van vid lätt klädsel hemifrån blev skillnaden stor. Rekryttiden var 90 
dagar, plus en repövning 25 dagar på hösten och en repövning sedan på hösten 
-35. Jo, ett äventyr från ett av dessa repmöten måste jag nämna. Det var 
mycket folk inkallade då på hösten och de skulle av någon anledning stå och 
hänga på Klarabron på kvällarna. En söndagskväll hade jag oturen att hamna 
i en beredskapspatrull – 4 man plus en befälhavare (en studentbeväring). 
Våran uppgift var att gå ner till bron och få dem att röra på sig och ej stå 
och hindra trafiken. Vi försökte tala till dem, men det gick dåligt, “Här 
står vi så mycket vi vill för er”, lät det, Vi försökte förklara att vi var 
kommenderade. Stämningen steg, det blev tätare och tätare på bron, skrik 
och stoj. “Ta du din jäkla patrull med dig och gå hem och lägg er, annars 
åker ni i älven!” Då ilskna studenten till och kommenderade oss att ta en av 
de värre skrikhalsarna. Detta begrep vi var omöjligt i detta läget, vilket 
vi förklarade för honom. “Vi får gå härifrån sa han.” På vägen upp till 
Regementet var dom efter oss och kastade sten. Studenten avlade rapport till 
dagkaptenen, och han i sin tur arg och villrådig. Först tänkte han skicka ner 
patrull nr 2. En beväpnad grupp med en korpral som befäl. Men efter en stunds 
funderande sa han: “Jag går ner själv.” Då skyndade vi oss fort ner och skulle 
se utgången. Hör och häpna, han behövde ej säga ett ont ord till dem, de var 
som bortblåsta. Då var det dåligt bevänt med morskheten. Men mot oss som var 
kommenderade gick det bra att skrika och hota. Sådan är människan, man blir 
besviken. 

Västanviks AIF:s  
fotbollslag
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Vintern -35 fick jag order om att få börja som skrivare. Jag skulle bli 
med min morbror Vilhelm Lamberg. Men först skulle det avläggas ed hos 
Landsfiskalen på att man efter bästa förstånd och förmåga skulle fullgöra sina 
ålägganden. På den tiden skulle det också vara kontrakt mellan anställd och 
Wermländska Inmätningsföreningen. Min avlöning skulle bli 4:– per dag (samt 
mätn. fastmått. nettom. 0,50 öre per st timmer 0,30 mav. och 0,20 öre bruttom, 
lika för timmer och massaved). Vi skulle börja mäta vid Jolälven. Jag tänkte 
det blir nog kallt att stå och skriva, så för säkerhets skull lånade jag en 
päls. Det var väldigt spridd mätning, en skvätt här och en där, jag sprang och 
bar denna päls, och hade den aldrig på mig på min första tur som skrivare. 
Sedan dess har jag aldrig haft päls i mätningen. Vi mätte i Svenneby och andra 
platser omkring Torsby under vintern. För övrigt gick skrivarbetet bra, jag 
trivdes med detta. Vi fick också under denna period för det mesta ligga hemma, 
det var en fördel. 

På den tiden var det lite timmermätning, då flera bolag mätte mycket av sitt 
timmer själva. Säfveån, Notnäs med flera. Åren 36 och början av 37 skrev jag 
åt V. Lamberg först och sedan åt en annan mätare från Östmark som hette Einar 
Persson. En dag på vintern 37, Einar och jag var vid ett ställe vid Grunnån 
som hette Sågtorp och mätte, då distriktschef Olsson kom till oss och sa till 
mig att jag skulle börja mäta i morgon, och komma in på kontoret i kväll och 
hämta utrustning. “Berg skall fara till Rinn och börja mäta där.” Hjalmar 
Jonsson mätaren som bor i Rinn har ordnat mätning för första dagen, som 
skrivare blir det Oskar Nilsson på Enkullen. Jag protesterade kanske en del, 
men det var bara att fara dagen därpå, en dag som sitter kvar i minnet. På den 
tiden då man hade bok att pricka i kunde man bara vända blad och utan något 
problem mäta åt flera leverantörer på samma gång om de hade virket i närheten 
av varandra. Man gick mellan dom, en fick lägga ut enkelvarv då man mätte åt 
den andra osv. Men detta blev jobbigt denna dag då mätning var bestämd åt 
flera leverantörer, som hade virke på olika sidor om älven och vi fick springa 
lång väg till en bro för att komma över, Det har visat sig att bäst är om man 
bestämmer mätning själv. Det var viktigt att organisera mätningen, att planera 
på rätt sätt, detta har jag fått bekräftat många år senare, 

Efter att ha mätt i Svenneby m,f1 områden runt Torsby, åkte vi i början av maj 
ner till Nilsby, då fick jag Nils Johansson med som skrivare Från mätningen 
i Nilsby minns jag att vi råkade ut för ovanligt grovt sågtimmer med dålig 
kvalitet och då timmerinstruktionen gällde att för kvistigt timmers behandling 
s.k “utbytesberäkning” förstås nedtumning av toppdiametern i förhållande till 
beräknat sågutfall. Till ledning vid bestämmandet härav, används följande 
tablå, utvisande behandling vid helkvinta utfall och motsvarande ca 20 % 
nedsättning av stockens värde.

Tablå över s.k utbytesberäkning: 
Toppdiameter fr. 6”  tom  7 3/4”  neds.  1/2”  
 ” ” 8”  ” 10 3/4”  ” 3/4”  
 ” ” 11”  ” 11 3/4”  ” 1”  
 ” ” 12”  ” 13 3/4”  ” 1 1/4”  
 ” ” 14”  ” 15 3/4”  ” 1 1/2”  
 ” ” 16”  ” 17 3/4”  ” 1 3/4”  
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“Sågtimmerstock som lämnar såväl osorterad sågvara som kvinta skall nedtumning 
av toppdiametern enligt ovanstående tablå behandlas proportionellt till 
helkvintautfallet. Alltså en halvkvintastocks nedsättning med hälften.” Då 
det var svårt att komma ihåg alla dessa siffror på det för mig ovanligt grova 
timret, minns jag att jag hade antecknat på baksidan av tändsticksasken, 
så att jag ej behövde ta fram instruktionen, och göra ett dåligt intryck 
på leverantören. Det var viktigt, det var bara att tända pipan, titta på 
tändsticksasken och verka säkerheten själv. 

Förvaltaren för Vargön hämtade Nils Johansson och mig vid Nilsby en morgon. 
En leverantör hade sålt virke till flera bolag och Vargön misstänkte nu att 
risken fanns att man ej skulle få något virke för det förskott i pengar 
som leverantören erhållit. Denne hade huggit ner några planterade granar 
i ‘närheten av Tolita järnvägsstation som vi mätte in, naturligtvis under 
leverantörens medgivande. 1 detta sammanhang minns jag också, att vi träffade 
en mätare som hette Axel Karlsson från Bada. Han berättade att han träffat 
en skogsägarrepresentant från Nilsby och han sa att de har skickat ner två 
småpojkar från Torsby, hur skulle detta gå. Men det gick bra utom när jag 
erbjöd Arvid Andersson i Kil mätning på pingstlördag, det gick inte alls. Det 
var det sista vi hade omätt där nere, därför gjorde jag det. 

Bostadsstandarden var dålig över lag på den tiden. Nils och jag fick ett logi 
i Nilsby där de hade väldigt med vägglus, på morgonen var kuddarna alldeles 
röda av blod, vi hade klöst dem i sömnen. 

Den 18 maj åkte Nils och jag med tåget till Sunne, då skulle vi träffa Broman 
och få anmälningar och reda på vart vi skulle börja mäta, vi stod länge och 
väntade vid stationen i Sunne. Till slut kom det en på motorcykel det var 
Broman. “Ni åker till Gunnerud, sa han och lämnade ett brev med anmälningar. 
Jag fråga om det fanns logi, om bandpojkar o.s.v. “Det vet jag inte”, sa han, 
där fick man ingen hjälp, Många gånger var det så att de ville ha mätningen 
själva och var ganska tvära om någon kom in på deras område. 

År 1935 blev jag bekant med Eva, hon serverade på Jonssons Café Torsby, detta 
var en plats som många träffades på, det var ej så många nöjen på den tiden, 
man gick i Torsby och knallade. Det var Främst på Järnvägsgatan, där det var 
alldeles fullt med folk på helgkvällarna. Sedan bar det in på caféet och en 
1/2 kaffe, den kostade 25 öre på den tiden, Vi gick på bio, vi var tillsammans 
mer och mer och trivdes ihop, Vi var kära. I två år hade vi stadigt sällskap, 
då vi kom överens om att vi skulle gifta oss. Men vi hade ju ingenting, och 
var skulle vi bo. I Evas hem hade de en lillstuga som vi kom på att det kanske 
kunde gå att få iordning. Vi pratade med Evas pappa och Axel, Evas bror. De 
förstod oss och Axel som var händig med det mesta, han murade om muren och 
gjorde bänk och stolar lånade vi till att börja med. 

Min förtjänst från Inmätningsföreningen år 1935 blev 542:27 kr  
Min kommunalskatt var   0:50 kr  
Debetsedel å pensionsavgift   3:00 ”  
Kronodebetsedel     0:93 ” 
                    Skatt.   4:43 kr 
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En räkning från Hotell Solliden i Deje, från en sågkurs vi hade på Dejesågen. 
Helinackordering: 3 dagar à 4:- 12:-. 

Vi gifte oss 6 november 1937. Men det gick ej så högtidligt till. Jag arbetade 
på Notnäs till middagen, sedan var vi hem till prästen Edner i Önnerud. Han 
bjöd oss på kaffe efteråt och det var ingen större uppståndelse på något 
vis. Som bröllopsvittnen var Karin Börjars och Gunnar Lamberg med oss. Det 
blev en stor omställning för mig, jag var bara 24 år. Nu blev det mycket 
nytt att tänka på, vi var fattiga, det gällde att klara sig. Vi lånade till 
reparationen jag tror 500 kr. Det skulle vara en hel del och jag har aldrig 
tyckt om avbetalning, så vi skaffade oss efter hand, det nödvändigaste. Även 
om det var knappt om en del saker i början, så klarade vi av det. Och då vi 
alltid har dragit åt samma håll, aldrig trätat och bråkat och inte varit 
bortskämda, har vi haft det bra tillsammans. 

Inträde i Sveriges Virkesmätares Riksförbund 1937. 

1938  
Det året började lite dåligt med diverse arbeten, först i mars blev det mera 
sammanhängande mätning. Johannes Persson i Lekvattnet hade förstört sig, så 
jag mätte i stället för honom ett tag. E Forsberg skrev då åt mig. Då Johannes 
Persson blev bättre hade Oskar Sandberg huggit sig i benet, han mätte i Norge. 

Den 10 mars var det att ge sig iväg på bussen som gick till Röjdåfors, 
därifrån taxi till Lövhaugen, där Einar Henriksson väntade på mig, han hade 
förut skrivit åt Oskar Sandberg. Så jag måtte i stället för sjukskrivet folk 
en rätt lång tid. 

Från Norgetiden minns jag, vi mätte på Röjden och Rotbergssjön bl.a mest 
massaved, då norrmännen mätte sitt timmer själva. Jag vet ej om det var för 
att jag var ny där, och ung som mätare, jag tyckte att leverantörerna var 
liksom misstänksamma. Jag kommer ihåg först då vi mätte åt Lövhaugenbolaget 
kom förvaltare Kårböl och hoppa upp på vältan och följde mig vid mätningen, 
men det blev ej så länge. En annan dag mätte vi åt en storleverantör som hade 
virket på isen. Han gick bakefter mig hela dagen med klaven i handen och tog 
prov här och där. Men han hade väl ingen anmärkning, han sade ingenting, men 
det var lite irriterande. 

Men norrmännen var lättsamma och för övrigt fungerade allt bra, bara man blev 
lite bekanta, var det inga problem. 

Oskar Sandbergs huggsår läkte och för mig var det åter att flytta, denna gång 
till Utmark, skrivare blev nu Sten Borg. jag minns första dagen vi mätte i 
Utmark fick vi besök av självaste Pär Svensson, mätningschefen i Karlstad, och 
distriktschef Olsson. Vi kom raka vägen från Norge, inga bandpojkar hade vi 
kunnat ordna, men de förstod vår belägenhet och allt ordnade upp sig. 

År 1938 ville ej bolagen ta emot någon överleverans och de mätare som 
mätte där före oss hade stannat inmätningen i god tid. Jag minns vi fick 
mäta ett fåtal slanor åt varje leverantör och fylla kontrakten.
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Det uppstod såna problem då man fick flytta stup i ett.Med detta var åter en 
mätsäsong till ända.  
Min förtjänst från mätningen detta år blev 778 kronor.
ersättning för cykelslitage    25    ”
fördyrad kost genom bortaliggning  75    ”

Sedan var det dags att börja på Notnäs, där arbetade jag till november. 
Förtjänst 975 kronor.

Ny mätningsinstruktion fastställd i november 1938. Formulär E. För 
sågtimmer A. ex och B.

Tillbaka till sommaren 1938. Vi hade hört att serveringen på Valbergs- 
tornet var ledig och Eva och jag la in ett anbud, vilket blev antaget 
av Norra Värmlands Turistförening. Vi tog förbindelse med N.0 Hultberg 
som var dess ordförande, och ett kontrakt blev upprättat, detta skedde 
i maj 1938.En trevlig men rätt jobbig sommar. Eva måste vara där alla 
dagar under sommaren och jag fick hjälpa till på kvällarna att bära upp 
allt som skulle finnas, dricka, kaffe, bröd, godis o.s.v. Vi hade även 
hembakat bröd. En gökotta hade vi ordnat på midsommar med mycket folk. 
Det blev en liten extra förtjänst.

1939
Detta år blev ett dåligt år för mätning, jag gjorde ett fåtal 
dagar. Var största delen av året på Notnäs. Vidare arbetade jag som 
rullare vid mätning åt Billerud. Eva och jag skaffade oss också en 
rundstickningsmaskin, vi stickade mest strumpor, så att det var en 
variation på arbete vill jag lova.

Arbetsstyrkan vid Notnäs sågen år 1939. Karl Berg andre från höger, 
nedersta raden.
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1940
Så kom 1940, ett år som jag väl aldrig glömmer. Under januari månad 
högg jag i skogen.

Den 30/1 blev jag inkallad. Kl. 10.00 skulle jag inställa mig 
vid regementets kasern i Karlstad och anmäla mig för vederbörande 
befäl. Denna inställelse var en tjänstgöring i 42 dagar. Det var 
under tiden som Finlandskriget pågick. Vi hade rätt krävande 
övningar, vi låg också i tält, det var väldigt kallt. Jag kom hem 
13 mars, den dagen freden blev mellan Finland och Ryssland.

Sedan blev jag med Ludvig Spångberg som skrivare i Bjälverud. Detta 
fick jag hålla på med en månad, då en dag kom fjärdingsman Edvin 
Persson till-oss med order att jag omedelbart skull åka hem, jag var 
inkallad.

Tyskarna hade då gått iland i Norge den 9 april och intagit Oslo på 
n a t t e n .  V i  h a d e  h ö r t  p å  r a d i o  f r å n  N o r s k  R i k s k r i n g k a s t i n g . 
Kanonmullret från Norge hördes också väl, så det var ej svårt att 
förstå vad det var frågan om.

Jag var inkallad till den 13 april och åkte först till Karlstad 
och sen till Önnerud där inmönstringen skedde. Det var kö och jag 
hade en man före mig fram till bordet. Detta var vid 9–10 tiden på 
kvällen. Telefonen ringde och löjtnant Gösta Nordanskog som skötte 
inmönstringen svarade. “Vi avbryter inmönstringen och alla som har 
fått utrustning gör sig klara för uppbrott.”

Bussar körde upp vid huset. Det var ruskigt spännande. Vi som ej fått 
utrustning fick ligga i Önnerud till söndag. Nästa dag utrustades vi. 
Jag minns av detta att min gasmask ej hade någon behållare, denna fick 
jag långt senare. Alltnog det kom order vi skulle gå till järnvägsstationen 
i Karlstad, på väg vart visste vi inte. Vi blev inlastade i kofinkor och färden 
tog sin början, vi var sammanpackade tätt, tätt i finkan. Efter att ha 
åkt rätt länge så hände något farligt: 1 dessa kofinkor fanns en liten kamin 
i ett hörn, och röret till denna hade rasat isär. “Upp med dörren!” skreks 
det, men ack det gick inte, vi var inlåsta. Om ej några av pojkarna haft 
sinnesnärvaro, att i hast få på sig handskar och fått ihop röret hade vi 
säkert blivit ihjälosade alla, då det endast fanns en liten ventil i finkan.

Tåget gick hela tiden vidare, det gick flera timmar och några av pojkarna 
som förut åkt från Karlstad västerut påstod att det dröjt länge, kanske vi 
skall åka direkt in i Norge. Ingen visste någonting, skulle vi direkt till 
fronten?

Men sent omsider stannade tåget och vi blev utsläppta. Frågan var nu, var 
hade vi hamnat. Att det var i tätbebyggelse märkte vi, fast det var sent på 
kvällen och snöslask, ruskigt värre. Vi fick så småningom reda på att det 
var i Åmotfors vi blev urlastade. Efter en stund fick vi ge oss iväg till 
fots, marscherade några timmar, till slut kom vi fram till en ödegård, där 
fick vi lägga oss och vila. Nästa morgon fortsatte vi söderut.
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Med lite mat och dålig vila kom vi till sist till Hån vid tullen, där vi 
ingick i 3:e kompaniet. Sedan hamnade jag i en postering. Den hette Sandmon 
och där lade vi beslag på en stuga.

Vi var en grupp på 12 man och en student som befäl, han hette Hede, 
en förläst, överspänd pojke. Vi skulle omedelbart sätta igång och gräva 
eldställningar, men det gick dåligt då marken var frusen. Det var rätt 
ansträngande vaktgång, vi gick 2 och 2 till en början, dygnet runt. Nu var vi 
i närheten av kriget, gevärssalvor hördes från andra sidan, från Örje ett 
samhälle nära gränsen. Funderingarna var många hur det skulle gå.
Vi var nu närmast gränsen det var ingen emellan oss och tyskarna, vad hade 
de för planer, skulle de komma över hit och vi bli de första som skulle 
möta dem? Även om oron var stor så var alla sammanbitet allvarliga, ingen 
tycktes särskilt nervös. Spänningen nådde sin kulmen på pingsthelgen, 
högsta beredskap anbefalld, halva gruppen gick vakt, utrustade med skarpladdade 
handgranater vid gördeln.

Hede stod käpprak hela natten och stirrade mot gränsen. Om de kommer så 
blir det i gryningen räknade han ut

.
: “Vi skall sälja oss dyrt, ett kompani 

skall vi hålla”, sa han, en optimist då alla tyskarna sades vara utrustade 
med automatvapen och vi med våra gevär modell 96 och ett st KG gevär. 
Men säkert var det allas mening att göra sitt bästa. Hede räknade också ut 
att då trycket blir för hårt skulle vi dra oss tillbaka österut upp i ett 
oländigt berg. Men två stycken, Larsson från Torsby och Gustavsson från 
Östmark, skulle ligga kvar och skjuta in i döden. Men då sa Larsson: “Du är 
så dum, Hede, det första jag ser en tysk komma ner för slänten mot bäcken, 
ser du inget annat än det vitnar i klackjärnen på mig!” Detta var bara 
ett skämt, han hade säkert gjort sitt. Det bodde två gamla farbröder strax 
bredvid. Dessa var det synd om, de var så ängsliga och frågade jämt om 
läget. En liten bit öster om Sandmon var det ett högt berg som var väldigt 
oländigt. Dit hade Ola och Nicklas, som de hette, fraktat ett förråd med 
mat och andra förnödenheter. Som tur var blev det ingen evakuering för 
dom. Att ligga i högsta beredskap i stort sett hela sommaren, med skor och 

Sandmon, vår första  
förläggning nära  
norska gränsen. 1940
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ammunitionsgördel på sig även på natten då man sov, var ganska påfrestande 
så på slutet kunde det hända att vi sparkade av oss skorna.

En natt kom löjtnant Heibe1 på inspektion. Då blev det hot och ovett att 
få vill jag lova.

Före midsommar blev det lite lugnare. Då skulle vi ut på marsch en dag. 
Detta var något för otränade fötter och många hade stora problem med denna 
marsch. Vid midsommar skulle de som varit med på marschen få 24 timmars 
permission och åka hem och hälsa på. Men vi fick ej använda oss av tåg, utan 
det var någon som ordnade en lastbil. Hur han kunde detta vet jag ej men 
det var fullpackat med folk bakpå lastbilsflaket när vi gav oss iväg. Komna 
till Sunne skulle han över till Klarälvdalen med en del. Då vi klarade oss 
av lastbilen var benen alldeles avdomnade. Det förekom en del svordomar 
och funderingar om att tyskarna skulle åka på våra tåg och vi på detta 
sätt. Från Sunne fick vi åka taxi till Torsby. Dagen därpå samma åksätt 
tillbaka. Hede började tjata med oss varenda dag att vi skulle ha exercis 
1 men vi tyckte detta var onödigt, då vi var ensamma på Sandmon och inget 
högre befäl såg oss. Men han höll på. Vi förklarade för honom att kommer 
tyskarna skall vi göra vad vi kan men ingen lek intresserar oss.

Men så en dag följde vi med honom ut, så han skulle få roa sig, men bara 
en timma. När den hade gått gick vi in. Då blev Hede morsk, vi skulle 
anmälas för vägran i tjänst. Han kammade sig och skulle gå och anmäla 
för kompanichefen. Men då var det färdigt, Johansson från Östmark lade 
nävarna på hans axlar och ruskade om honom ordentligt. “Jag slår ihjäl 
dig om du anmäler oss!” Det blev ingen anmälan, och ingen mer exercis 1.

Sommaren gick trots allt och vi började fundera om vi skulle få någon 
avlösning snart. Tyskar såg vi ej mer än en. Tidigt en morgon kom en 
skolflicka som bodde längre söderut vid gränsen och talade om att en 
tysk hade kommit dit under natten, och hon bad oss hämta honom. En ung 
pojke var det, klädd i endast skjorta, tunna byxor och gymnastikskor. 
En desertör alltså. Vi hämtade honom, han verkade väldigt nervös 

Uppställning med 
gruppchef Hede  
främst till vänster.
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och skulle springa överallt och se sig omkring i stugan vi bodde, Vi 
fick följa honom och ha honom under uppsikt, vilket vi tyckte var 
konstigt. Till slut skulle han på dasset. Där fick vi förklaringen 
till hans beteende, vi hittade en liten revolver. Det var den han 
ville göra kvitt. Vi förde honom till kompaniexpeditionen, som tog hand 
om honom för vidare transport.

På sensommaren skulle det bli av, vi skulle avlösas, men nu skulle det 
bli en manöver. I Första läget skulle vi gå mot Karlstad. Vi tänkte att 
då vi kommer fram dit blir vi nog hemförlovade, men så blev det inte.

Ett annat läge hade nu uppstått. Fienden fanns nu nere vid Dalsland 
och därmed blev marscherandet söderut. Då alla var dåligt tränade 
efter att ha legat rätt stilla hela sommaren blev denna manöver 
ansträngande, men där fick man bevis för att en som är frisk och i 
vår ålder (26-27 år) tål oerhört mycket. Jag minns en natt, vi gick 
många mil och plötsligt kom befälet underfund med att vi tagit fel 
väg. Detta innebar att det blev mer ansträngande, vi kom på backiga 
vägar, vi fick rast, man somnade direkt på vägen och vaknade vid 
skramlet från kokkärlen vid ränseln. Jag tänkte nu orkar jag ej 
följa med och gå längre, men det gick, det blev ej annorlunda mil 
efter mil. En spaningsgrupp skulle utgå mot fienden och hela vår 
grupp fick en extra tur. På ett dygn blev det ca 8 mil vi fick gå. 
Sammanlagt på hela manövern gick vi 53 mil. Men allt har en ände, 
även manövern tog slut och 25 september blev vi hemförlovade.

Ransonering infördes. Den kom att vara i 5 1/2 år.

Resten av år 1940 arbetade jag på Notnäs.

VI STÖDER SKOGSHISTORISKA 
SÄLLSKAPETS VERKSAMHET

S KO G S U T V E C K L I N G  S Y D  A B
VIRKESMÄTARFÖRENINGEN QBERA


