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TANKESMEDJAN     
Medverkande: Bernt Rutström, Bodträskfors, Christina Sandberg, Svartlå 

 

       EN TRIVSAM PLATS                MEDVERKAN 

 
Harads, byn vid Luleälvens strand    Att vara med, forma och dana 

med solsken långt in på kvällen,   Glimtar från Edeforsbygden, 

och sköna vyer över sör-sidans land   kan möjligen ses som en vana 

när norrskenet upplivar himlapällen.   eller måhända högsta dygden? 

 

Vem är väl du som inte känner till    Ja visst! Det är ju en stor heder 

den skönhet som den här trakten bär?    och ingen som helst överdrift 

I skogen, älven, ja, i allt vad du vill,   att det ju så småningom leder 

kom och se, det bästa finner du här!    till en kär och informativ skrift! 

 

Ja, här finns ju ett unikt trädhotell  Ja, så länge idéerna rinner till 

och ett splitter nytt vinterbad tillika   och läsarnas stöd är för handen 

vilka båda väl lyser upp varje kväll   sitter jag i den här båten still 

och som denna region nu vill berika.   helt ovillig att klippa banden! 

 

Årstiden kan du allt välja helt fritt                                       Bernt Rutström 

– här är som allra vackrast året om! 

Aldrig varit här? Kom och ta en titt! 

Du blir kvar! Jo, inget tvivel därom! 

 

                           Bernt Rutström 

 

     

     DU DYRA SOMMARTID        DUNKEL INNEBÖRD  

 

     Det blev sommar ett, tu, tre,        En mening består av ord 

     om vi nu trott något annat?        och får av orden sin mening. 

     Och därmed kan vi ju nu se        Som för högläsning gjord; 

     att än har inte tiden stannat!        ögon och mun i förening. 

 

     Men det gäller att passa på        Men hjärnan bör ju få vara 

     och ta vara på var sommardag,       med på ett hörn förstås 

     ty dessa har ju visat sig vara        annars förblir ju orden bara 

     av ett ovanligt ovaraktigt slag!       som små vilsekomna irrbloss! 

 

                        Bernt Rutström                           Bernt Rutström 
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VINTERN ÄR SNART GLAD OCH SLUT 
av Christina Sandberg. Svartlå 

 

Så börjar en av de dikter som jag har sparat under de 44 år jag har varit låg- 

stadielärare. Författaren heter Stefan och han var elev i min första klass i Nybyn. 

Jag tyckte om det fria och lekfulla sätt som han skrev på och sparade den i min 

pärm och i mitt minne. Redan då började jag drömma om att en dag ge ut en bok 

med elevdikter. Sedan blev fler och fler sparade, de flesta av elever från Svartlå 

skola. Många roliga, tänkvärda och fantastiska dikter har jag fått läsa under åren. 

Så blev drömmen verklighet förra året och boken ”Hösten är som en flicka” 

kom från tryckeriet. 

 

Tänkte att det skulle passa med några vårdikter från boken: 

 
             Vårdikt                                                         Vårdikt 

När våren har kommit                                   Vintern är snart glad och slut 

är vattnet klart                                                   På ängen bär på blåbär 

Isen den droppar                                                  Och barn som dansa 

med rinnande fart                                                     en sång så glad 

Fåglarna kvittrar 

på en serenad                                                                Löven 

dom ställer sig på en liten rad                          Idag har löven slagit ut 

man känner sig glad                                        Till hösten vissnar dom 

          

                                                              Vår 
                           En morgon sjöng koltrastarna i kör       

                             utanför mitt fönster 

                             och den första vårflugan surrade 

                             sin lilla sång 

                             Ute luktade det vår 

                             Barnen plockade blåsippor och tussilago 

                             Det kan man kalla vår 
                  

              (Ja ibland behövs bara två rader för att uttrycka väsentligheter / Christina 
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GREJER FRÅN LAKATRÄSK 
Av Eva-Britt Larsson, Harads 

 
”Grejer från Lakaträsk” är ett känt begrepp.   

Denna artikel skall dock handla om GREJER TILL LAKATRÄSK. 

 

Sommaren 2019 invigdes den nya 

grillplatsen. Röjning har gjorts på en 

gammal grund, där Lakaträsk första 

skola uppfördes 1904. 

 

2017 - 2018  rustas lekparken. 

Lekstuga, karusell, rutschkana och 

utemöbler m.m. tillverkas.   
 

En ny informationstavla med belysning har tillverkats och satts upp. Varje 

förening i Lakaträsk har 1 meter var för information till bybor och turister.  

Lakaträsk skoterförening, Lakaträsk Jakt och Fiske, Lakaträsk byalag och 

Eyvind Jonsson sällskapet.  
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Kyrkklockan är placerad vid byastugan. Kyrkklockan är skänkt av Eilert 

Westerberg som också byggt klockstapeln. Han har även författat den dikt som 

lästes vid invigningen: NY KYRKKLOCKA klingar i Lakaträsk. 

 

 

Glädjens klocka den skall ringa, 

ringa vänligt i det blå, 

till vår by en hälsning bringa 

mot det mörka vardags grå. 

Men i dess klang det bor förväntan 

och till glädje där vi bor. 

Nu väntar vi på Lennart, 

som förevigar vår tro. 

        

 

 

”När vi inviger klockstapeln i dag så får vi hoppas att vår bygd och trakt ska 

vara välsignad framöver mot olika sorters oro” säger kyrkoherde Lennart 

Åström, som höll invigningsgudstjänst. För musiken svarade Bengt Granberg.  
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ETT MÖTE ATT MINNAS      
Av Bernt Rutström, Bodträskfors     
 

Att välja ut ett minnesvärt möte bland alla andra är inte så lätt. Om man pre- 

ciserar det något, d.v.s. ger ämnet en något snävare tolkning, och kallar det 

oförglömligt, rensar man möjligen bort en hel del möten som förr eller senare 

kommer att falla ur ramen på grund av tidens erosion av hjärnans minnes-

kapacitet. Alltså anlaget att bevara och återkalla tidigare upplevelser och intryck. 

 

Det har ju konstaterats att vår förmåga till igenkännande är större än vår 

förmåga till återgivande, s.k. reproduktion. Men båda är betingade av antalet 

”kanaler” som levererar intrycken till vårt minnescentrum. Här talar man i 

huvudsak om tre sådana kanaler: synintryck, hörselminne och motoriskt, eller 

rörelseminne. 

  

Möten som skett i en inte alltför avlägsen tid och som i och för sig är minnes-

värda, har vi ju ingen som helst garanti för att de också blir oförglömliga. Dels 

därför att sådana tycks ske i en allt accelererande takt och vår minneslagrings-

förmåga försämras i motsvarande grad. Av ovan nämnda orsaker väljer jag att 

berätta om ett möte som inträffade i en tid som ligger vid den yttersta gränsen 

för vad mitt minne över huvud taget kan leverera. Men alla tre minneskanalernas 

samverkan tycks ha gjort det mötet både minnesvärt och oförglömligt. 

 

Vid det tillfället var jag nog bara fyra år. Familjen, alltså mamma, pappa och jag 

samt kanske en yngre bror, hade varit på besök någonstans, troligen i Spikberg, 

och var stadda på hemväg. Vi åkte ett stycke efter landsvägen med häst och 

släde med pappa vid tömmarna. I en kurva kom något väldigt stort och blåmålat 

emot oss. Något liknande hade jag nog aldrig sett förut. Det var i mina ögon som 

ett lutande hus som när som helst skulle kunna falla omkull. 

Fönsterraden utefter långsidan verkade närmast oändlig och rök bolmade fram 

någonstans där bak när schabraket morrade till! Hästen blev rädd. Och det blev 

jag också. Kanske ännu räddare. 

 

Jag är ganska säker på att hästen sett en sådan tingest förut, men det hade som 

sagt, jag inget minne av. Till oss kom nämligen inga motorfordon, för vi hade 

inte ens någon väg! Och det var glest mellan hästfororna som för övrigt bara 

kunde komma när myrarna var frusna. Dessutom låg inte landsvägen nästgårds 

precis. Dit hade vi fem kilometer. Två av dessa bestod av en stig som spångats 

över de oländigaste morasen. 

 

Nä, något sådant som bussar fanns nog inte ens i min fantasi! 

 – Men så blev också mötet med den här bussen både minnesvärt och 

oförglömligt. 
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IRIS ANDERSSON BERÄTTAR 
om Wallmarks och Betzéns. Efter ljudupptagning av Thorbjörn Enberg 

 
Wallmarks 

Börjar med huset där Kent & Britta Lindvall bor idag. Det var kassörsbostaden. 

Det var Bergström som bodde där. Han fick flera barn, Anna och Tyra och Rut. 

Anna gifte sig med Einar Lundgren, Tyra gifte sig Elming och Rut gifte sig med 

Kjell Wallmark. Före Bergström var det Wärjas som ägde marken. Wärjas som 

hamnade uppe i Klusån. Svanö bolag köpte marken av Wärjas i början på 19-

hundratalet.   

 

Jag minns kassör Bergström, det var en gammal, snäll man. I den stora förvaltar- 

bostaden bodde Alarik Wallmark som var farbror till Kjell. Alarik hade 3 pojkar 

och en flicka. Den flickan hette Karin och var född -31. När hon fyllde år i 

augusti blev alltid jag och de andra barnen bjudna på jordgubbar och grädde.  

Den familjen var de enda som hade jordgubbar.  

 

Jag minns även ladugården med lägenhet för 

anställda i jordbruket.  Där bodde både John 

Borggren och Gotthard Borggren. Det var typ 

drängstuga eftersom Vallmarks hade kor. Alarik 

var visst moderat moderat, för han ansåg att ”en 

arbetare behövde bara en skjorta”. Det fick jag 

höra under tiden Tyra o John Borggrens bodde 

där.                                                                                       Ladugården med bostadslägenhet 

Jag tror att det var stallet och höbodan som var kopplad till boendet och själva 

ladugården låg en bit ifrån. Dom hade alltid vispgrädde till jordgubbarna som 

odlades på andra sidan vägen samt grönsaker på nuvarande Johanna Henriks- 

sons mark vid stengärdsgården. Vallmarks hade även en sommarladugård en bit 

ifrån. Oklart var.  

 

Under den tiden fanns det Kristidsnämnd som var inrymd i den hitre delen av 

kassörshuset. Dit gick man för att få ransoneringskort. Där jobbade bl.a. Inez 

Granvall, Else Hedström/Sundblad, Vanja Andersson mfl. I den bortre delen 

bodde Sten och Blenda Bergström, pappa till bl.a. Brage B., som tjänstebostad. 

Blendas barndomshem var där Karin Sandling nu bor. Där bodde också Dagmar 

och Valborg Vikström. 

 

Så småningom blev det till salu och Blenda flyttade tillbaka till barndoms-

hemmet i Bjässand. Ny ägare blev Kurt Victorsson som kom som tjänsteman 

efter Sten Bergström och bodde där innan Kent och Britta Lindvall köpte huset 

och nu bebor det. På tomten byggde Modo senare en kontorsbyggnad och 

ladugårdsbyggnaderna revs sedermera. 
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Efter Alarik Wallmark kom Kjell Wallmark som förvaltare och bodde i för-

valtarbostaden. Han flyttade med sin familj från nedre Harads där de bodde i ett 

arkitektritat hus som Kjell byggde när de gifte sig och som Eivon Renberg sedan 

köpte och som Karin Johansson länge bott i.  

Där bodde Kjell med sin fru Rut och 4 flickor. Jag och Gunvor var barnpiga där 

en nyårsafton med -31
o
 C sträng kyla. Vi fick 25 öre i betalning att dela på. Då 

sa mammorna till mig, att ska ni vara piga där någon mer gång får ni inte gå hem 

mitt i natten.  

Nästa gång det begav sig var det lika kallt och då hade pigorna med sig lakan 

och bäddade i en pössoffa i Kjells kontor. När Kjell med fru kom hem sov 

flickorna. Frun utbrast: Jaha, ni tänker stanna?? Vi berättade inte att mam- 

morna förbjudit oss gå hem så långt i den starka kylan. 

 

Betzéns 

Nu är vi på Betsvägen vid Betzén. Tittar först på logen. Logen är K märkt. Jag 

har ett minne när farbror Albin och Titus gick och slog med slaga. Dom körde 

med häst rakt igenom. Huvudbyggnaden står kvar och när det var laga skifte och 

alla bönder skulle dela på sig som bodde i ett enda gytter där nu Vårdcentralen 

är, då flyttades husen ut.  

 

Betsen hade legat vid en bäck. Dom kallade huset för ”Bättchen”. Ägarna tog 

med sig gårdsnamnet. Som sedan ändrades till Betzén. Det var på 1850-talet. 

Fast min morfar Johannes var 12 år när de flyttade så flytten var nog litet senare. 

Kanske 1866 eftersom de blev tilldelade det här stället. Detta bondehemman 

kom att omfatta 10 barn. Bonden som blev placerad här var Erik Andersson 

Engström. Han hade en duktig kvinna. De hade ingen utsikt där de hamnade i 

motsats till förra stället. Frun sade till sin man: ”Nu är det ni som hugger ner all 

skog”, för hon ville se älven. Och så blev det. Dom fick 2 barn Johannes och 

Maria.  

 

Johannes var med och bildade Missionsförsamlingen 1881 och Maria gifte sig 

till Luci. Så hon blev Hans Olov Harlins fru och mamma till Roland, Ruben, 

Runo och hela den barnaskaran.  

Betsbarnen och Lucibarnen är kusiner. Dottern Runa kallade Ruben för ”Små- 

Ruben eftersom han var kortväxt, medan Runa var en lång ståtlig kvinna. Då 

föddes där 10 barn. Johannes gifte sig med en dotter till Boström från Bovallen. 

Det Boströms var där senare Rodrik Larsson bosatte sig. 

Boströms fick 3 flickor. Erika gifte sig med Johannes Engström från Betzéns, 

hennes syster Anna gifte sig med Erik Pettersson från Mårtis och Maria gifte sig 

med en bror till Erik Pettersson. 

 

Första barnet, Albin Engström, hade en namne i Bodträskfors och det var 

gemensam postgång på den tiden. Det blev ofta fel med posten så Albin tog 
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namnet Betzén istället. Han var född 1887. Han gifte sig på 1920-talet eftersom 

mor Erika hade förmanat barnen att inte gifta sig tidigt. Iris mamma Elma 

påpekade till mor Erika att hon själv gifte sig tidigt. Då kom svaret snabbt; Om 

jag är gäärn (tokig) ska väl inte barna vara det också.  

Därmed gifte sig alla barnen vid 30-årsåldern.  

Albin gifte sig kring 40 års ålder med Anna Stenman från Mattisudden. Dom 

fick ganska snart sina 2 pojkar Jan-Erik och Per-Olof.  

  

När min mormor Erika gifte sig med Johannes då levde fortfarande de gamla i 

den tidigare generationen. De hade som ett undantag och bodde i den ena änden 

av huset och Johannes och Erika och de 10 barnen i den andra änden av huset. 

Det lär vara 2 hus som satts ihop och jag minns att det var bagarstuga i den ena 

delen samt kök och kammare och där bodde nog de gamla tills de dog. Sonen 

Titus delade hemmanet med sin bror Albin. Dom hade förberett en lägenhet för 

Titus om han skulle ha gift sig, men han var ungkarl hela livet. 

 

Johannes blev vald till klockare i Missionshuset. Han skulle ta upp psalmerna. 

Göta Henriksson och Svea Isaksson brukade berätta om detta. För Johannes 

började höra så illa på slutet att han tog en stol och satte sig under predikstolen 

för att höra. Han tog upp sångerna och var väldigt tonsäker. 

 

Alla döttrarna var med i sångkören i Missionskyrkan. Elna, en av döttrarna, 

berättade att pastor Ragnar Arnqvist en gång tagit upp en ny sång och Elna gick 

omkring hemma och nynnade på den sången. Då utbrast fadern Johannes; ”Väre 

så där?” (Var det så där?) Det var någon tonslinga som han reagerade på. Men 

Elna stod på sig. Då gick fadern till pastorn och frågade om melodin, kom 

tillbaka och sa att dottern hade rätt. 

 
               OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

 

                              Dagen 2/1 2020 

                                    

 

 

 

 

                                                     

 

 

                                                          Tack! Vi tar åt oss!                            
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SKOGSARBETE, ETT TIDSDOKUMENT    

Av Bernt Rutström, Bodträskfors 

 

Skogsarbetarskildringar finns det ganska gott om som 

beskriver det hårda slitet med yxa och såg och de usla 

ackorden under snörika vintrar och miserabla bostadsför- 

hållanden i kojor, miltals från hem och familj. Den sociala 

biten i förläggningar och på arbetsplatser är också ofta 

skildrad.                                                                                                  Äldre skogskoja                                                                    

Skogsarbetet har ju hela tiden utvecklats tekniskt, från det man högg allt med 

yxan, via sågar av alla slag, till dagens skördare där ingen människa behöver 

röra vid virket. Tidigare var det fråga om verklig närkontakt, då ”huggaren” 

utkämpade en envig med varje träd. 

 

Hösten 1986 fick jag i uppdrag att demonstrera ”avverkning modell 1951” för en 

grupp gymnasieelever vid skogsbruksskolan i Kalix. Vid den tiden utbildades 

fortfarande folk i s.k. motormanuell avverkning. Med det begreppet menas att 

motorsåg används till fällning, kvistning och kapning av träden. 

Tanken var att eleverna genom demonstrationen skulle få lite hum om den 

utveckling som hade skett de senaste decennierna. Ungdomarnas spontana 

kommentarer visade att de genast upptäckte ”en massa onödiga moment i 

jobbet” som de uttryckte det. Och visst kan det i dag tyckas att mycket var 

onödigt, men tekniken i den långa kedjan från stubben till fabriken, hade inte 

hunnit längre år 1951. 

Det glesnar i leden av dem som var med på den tiden. Därför tror jag det är på 

sin plats att notera hur det var medan man ännu minns det. 

 

Vid manuell avverkning behövdes 

en yxa, en timmersvans och (eller) 

bågsåg, en eller två lyftkrokar, såg-

kil, barkspade, timmerkrita och ibland en måttribba.   Timmersvans, smalare modell.                                                                                  

Måttribban kunde med fördel göras kraftig och användas när trädet skulle stötas 

omkull. Timmersvansen användes, liksom bågsågen, även som mätredskap. 

Tandningen på svansen t.ex. var tre fot lång. Dessutom var den ju utmärkt att 

skotta snö med, särskilt den bredare modellen.                     

 

Bågsågen kom mest till användning sommartid och vid klenare avverkning.  

Ett bågsågblad ”nyper” sällan fast och var över- 

lägsen timmersvansen när träden kådade på försom- 

maren. Bågen var dock ett hinder vid fällning, i 

synnerhet i hård snö eller då träden stod tätt.   
                Bågsåg 
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Barkspaden var ett nödvändigt ont men användes ihop med de övriga, 

egentligen mest vid avverkning sommartid. Varje huggare hade nog sitt 

eget system för att hålla reda på alla dessa verktyg under arbetets gång 

och därmed kunna spara på stegen.  

Rundbarkning, randbarkning och fläckbarkning var de metoder som 

användes för att virket skulle torka tillräckligt för att flyta vid transporten 

utför älven. 

Vinterbarkning, som var mycket besvärligt och tungt, användes mera 

sällan. Vintertid skildes det som skulle barkas från det övriga virket på 

avlägget vid flottleden, för att tas om hand på våren när temperaturen var 

mer gynnsam. Vårbarkning var som regel lika med rundbarkning, på 

grund av den korta torktid som stod till buds innan virket skulle skickas 

med vattendraget. 
 

Barkspade 

Vad som flöt och inte flöt kunde avgöras och markeras efter en metod som vi 

återkommer till senare. Randbarkning användes när torkningen inte brådskade. 

Den var mindre arbetskrävande än rundbarkning och blev därför billigare för 

uppdragsgivaren. Fläckbarkningsmetoden användes på timmer för att förhindra 

sprickbildning i virket. På var tredje fot barkades en fotslång ”fläck” till 

stockens halva omkrets. Därefter vändes stocken och fläckarna placerades mitt 

mellan de föregående.  

En fot är c:a 30 centimeter. Till mindre virke användes en bock eller stubbe 

under ena stockändan för att få en behagligare och skonsammare arbetshöjd. 

 

Av timmer sågas plank och bräder, klenare dimensioner = massaved som blir 

råvara till papper, kartong m.m. 

 

Så till själva avverkningen!                                                                       Stubbe 

Trädet sågades med svansen eller bågsågen någon tum ovanför 

marken. Med yxan gjordes ett ”fällhugg” i fallriktningen.  När 

halvannan cm återstod mellan sågspår och fällhugg, kunde trädet 

knuffas omkull. För höga stubbar kunde ge huggaren avdrag, 

s.k. stubb-böter.                                                                                 Fällhugg 

Då man i fortsättningen också ville veta vem som avverkat trädet, skrev hug- 

garen en siffra, sitt huggarnummer, i rotändan. Om trädet hade kvistar höggs 

dessa bort med yxan. Skulle barkning ske omgående kunde klenare kvist tas  

samtidigt med barken. 

 

Nu skulle trädet kapas i stockar, även kallade ”bitar”, en eller flera, beroende på 

trädets längd och kvalité. Diametern mättes i tum, En sådan är ca 2,5 cm. 

Kapstället fastställdes genom mätning, t.ex. med sågen, och längden i fot 

noterades i toppändan med timmerkrita. 
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Blev det flera stockar av samma träd, upprepades proceduren med huggar- 

nummer, mätning, kapning och längdnotering. 

Beroende på sortimentet, märktes nu varje bit med ”yxhuggmärke” som då 

placerades c:a en fot från den grövre ändan. Varje bolag hade sin modell, mer 

eller mindre krånglig att utföra. Allra värst var det vid sträng kyla om virket 

dessutom var frodvuxet. Då var veden som glas, och trä som skulle vara kvar, 

sprätte bort och fördärvade märket. 

 

Dessa märken var nödvändiga för att kunna skilja på ägarna vid sorteringen i 

flottledens slutända. Grövre stockar märktes på två eller till och med tre sidor. 

Domänverkets (numera Sveaskog) yxhuggmärke t.ex. utfördes på tall som en 

”krona”, d.v.s. ett V med en extra stolpe i mitten. Timmer märktes med en 

krona. Massaved fick ett streck därutöver om den bedömdes flyta och två om 

den var för frodvuxen och skulle barkas. Samma system användes på gran men 

med den skillnaden att här skulle det vara ett K. 

 

Det kunde se ut så här:  

 

 

Om kärnveden i toppändan utgjorde 

halva diametern eller mer, bedömdes 

stocken kunna flyta utan särskild tork- 

ning. Om den var mindre än så var 

risken stor att stocken, förr eller senare, 

skulle gå till botten och bli en s.k. 

sjunkare. 
    Flyter obarkad                                                                                         Flyter inte obarkad 

Vid sommarhuggning lades virket i res, trianglar, eller i vältor med ”strö”, d.v.s. 

klenare stamdelar, mellan varven, för torkning. 

Uppmätning, ”tumning” kunde då 

ske direkt i skogen. Men det 

sköttes av särskilt folk som kal- 

lades tummare.  

”Stukning” med stukhammare i 

virkets ändar, kom ofta på hug- 

garens lott. (Stukning var en 

kontroll för tummarna och den 

syntes även om virket svällde).                                                                        
                                                                                                                                                                                      
Tummning. Fotot taget av författaren i Skogmuseet, Lycksele. ↑ 

 

Som synes var dåtidens manuella huggning en omständlig, tidskrävande och 

framförallt arbetsam procedur. Men den hade obestridligen sina fördelar också. 

Inget buller eller avgaser.  
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Fågelsång och andra förekommande ljud var förnimbara och man kunde tala 

med varandra skiftena emellan. Man var, kort sagt, mitt i naturen med alla dess 

skeenden på ett mera påtagligt sätt än med en motorsåg i händerna.  

 
Lyss till den granens susning                            Kanske de andra som står kvar 

till vars rot du sågen satt                            kräver mera rum och ljus 

och vars grenar dagens ljusning      för att på äldre dar 

njuter efter den långa natt.                            kunna fägna med samma sus. 

 

Här har den i långa tider  

hämtat kraft ur mo och dy 

och ska nu vad det lider     

lämna plats åt en ny.                    Bernt R. 30 Mars 1995 

 

 

Till skogsarbetet hörde förr, som en oskiljaktig del, vården av de verktyg som 

krävdes för yrkets utövande. Timmersvansen, bågsågen, yxan och barkspaden 

hade sin egg som, förutom skärpan, tarvade rätt inställning av de skärande 

delarna. 

En trefots bågsåg har c:a 100 st. ”tänder” och timmersvansen drygt hälften. Att 

hålla dessa i trim krävde både insikt och en inte föraktlig arbetsinsats. Lägg där- 

till att arbetet ofta måste utföras i otillfredsställande belysning, t.ex. fotogen- 

lampor av olika slag, vilket inte heller underlättade arbetet. 

 

Vissa skogsbolag anlitade professionella sågfilare till vilka timmersvansarna 

sändes i för ändamålet utformade trälådor. Men rätt vanligt var det nog att var 

och en efter bästa förmåga skärpte och justerade sina verktyg.  

En mycket viktig attiralj i sammanhanget var filkloven, med vilken sågen kunde 

klämmas fast. Det gav båda händerna frihet till att utföra 

arbetet. Kloven kunde i sin tur skruvas fast t.ex. i en 

bordskiva eller dylikt. Om skärpningen av någon anledning 

måste utföras i skogen, hände det att man fick klara sig utan 

detta hjälpmedel.                                                                          Filklove 

 

Av en sågtand är det bara den yttersta delen, spetsen, som 

är skärande. En viss längd på tänderna krävs för att ge 

utrymme för den spån som skärs loss när sågen förs genom veden. Särskilt när 

grova träd ska fällas. Därför måste sågen med jämna mellanrum ”bottnas”, 

eftersom tänderna har en tendens att bli kortare för varje filning. Utrymmet 

nertill mellan tänderna, ”tandbottnarna”, filas helt enkelt ner tills tandlängden 

har återställts. 

Minst lika viktigt är att tandspetsarna är jämna så att alla ”tar” lika mycket. För 

det ändamålet är en jämnstrykare idealisk. 
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Den jag använde bestod av en hållare och en flatfil som drogs på tandspetsarna i 

sågens längdriktning.  

Hållaren hindrade filen att luta åt någon sida vid operationen. När alla spetsarna 

”blänkte” efter beröring av filen, var momentet rätt utfört. 

← Skränkning Nu krävdes som regel också att tändernas 

”skränkning” kontrollerades. För att sågen skulle gå lätt i 

sitt eget spår och inte kärva eller klämmas fast, måste sågspåret bli något bredare 

än sågbladets tjocklek. Därför är en sågs tänder växelvis lätt böjda åt sidorna. 

Hur mycket, bestäms av vad som ska sågas. 

Fruset virke fordrar mindre skränkning och tinat mer.  

 

På timmersvansen kontrollerades detta med en ställbar ”tolk”, och skränkningen 

utfördes med ”skränknyckel” d.v.s. i princip en bit plattjärn i vilken spår 

upptagits som passade för sågens tänder. Med den böjdes 

tänderna ut eller in, allt efter tolkens utslag.                        
Skränknyckel. (Verklig storlek ca 13 cm) 

En enkel tolk kunde göras av en liten flat fyrkantig träbit, på vars flatsida 

i tre hörn inslagits små spikar med samma höjd. I det fjärde sattes en liten 

träskruv att justera med. Träskruvens avvikelse i höjd från de tre spikarna 

var lika med tandens skränkning.                                                      Tolk → 

                                                           

Bågsågens tänder skränktes med en ställbar s.k. ”skränktång” och de små 

tänderna fordrade som regel ingen efterkontroll. Om man kikade utefter 

sågbladet upptäcktes lätt om någon tand avvek onödigt mycket från de 

övriga.                                                                                    Skränktång → 

 

Efter detta följde ”formfilning” av tänderna. Under det momentet fördes filen 

vinkelrätt mot sågbladet och tändernas fram och bakkanter filades raka från de 

nya bottendjupen till spetsarna. 

 

Men därmed var inte sågen klar att användas! Den måste skärpas också! Nu 

ströks tänderna med filen i c:a 65 grader så att varje tand fick en trekantig spets 

med den flata sidan åt det håll den böjts vid skränkningen. 

 

När ”blänket” efter jämnstrykningen eliminerats var tanden vass. Det ”råegg” 

som bildades på spetsen vid filningen avlägsnades genom ett lätt slag med 

filskaftet eller någon annan träbit. Detta för att kunna se om spetsen var korrekt 

filad.  

Så genomgripande moment som bottning och formfilning tillhörde naturligtvis 

inte den dagliga rutinen. En skicklig och varsam sågfilare bibehöll tändernas 

form längre och besparade sig själv åtskilliga timmars arbete per säsong. 

Skränkningen förlorades dock lätt om sågen tilläts klämmas fast vid fällning 

eller kapning. Något som var svårt att helt undvika. 
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Sommartid när träden kådade kunde det vara befogat att tvätta sågbladet med 

fotogen då och då. 

Yxan var ett verkligt allroundverktyg vid den här tiden. En sådan användes vid 

röjning, trädfällning och kvistning m.m. 

Med den slogs också sågkilen in.  
← Yxa 

Sågkilen användes i spåret bakom sågen 

vid fällning och hindrade trädet att luta tillbaka och klämma fast såg- 

bladet.                                                                                       Sågkil→  

Med yxan ”textades” skiften, d.v.s. höggs de ”bleckor” i träden som markerade 

ett lagom brett område för huggaren att avverka träd till en skiftesväg. För en 

skogsarbetare som förlorade sin yxa under arbetet och inte hade någon i reserv 

att tillgå, fanns nog ingen annan utväg än att lämna arbetet tills en ny anskaffats. 

Valet och vården av yxan var därför också av största vikt. 

 

Vissa yxor hade speciellt bra ”bett”. Andra dög inte alls. Yxans goda eller dåliga 

sidor gav sig tyvärr först tillkänna vid praktisk användning i skogen. Kända och 

beprövade fabrikat var att föredra. Man hade helst hickoryskaft på yxorna, för de 

skaften var hållbara. 

Om stålet slipades för tunt kunde bitar därav lossna vid stark kyla. Skaftets ut- 

formning och infästning i yxans ”öga” hade också stor betydelse för framgång 

och förtjänst i arbetet. En skogsarbetare fick inte vara främmande för konsten att 

byta skaft på sin yxa någon gång då och då. 

 

Barkspaden var ett verktyg som kunde driva sin användare till vansinnets brant 

om denne inte rätt förstod att skärpa och ”ställa” sitt redskap. Barkspadens 

klinga slipades företrädesvis på en sida. Ovansidan. Den undre ströks lätt med 

brynsten eller fil i den lutning som gav bästa resultatet med hänsyn till bark- 

tjocklek, temperatur, m.m. Ofta slipades eller filades eggen inåtbuktat, konkavt, 

för att bättre följa stockens rundning. Det barkade fältet blev då också bredare 

och sparade in något drag per stock. 

 

I skogsarbetarens verktygsarsenal fanns ett annat nog så viktigt, nämligen lyft- 

kroken. Mindre lämplig utformning av udden (spetsen) orsakade ofta olycksfall. 

Genom att konsekvent lämna spetsens insida plan och orörd, fick den 

bättre grepp i veden och riskerna minskades. Bäst och säkrast var den 

trekantigt filade spetsen.  
Lyftkrok 

 

Ja, så kunde skogsarbetarens verktygsvårdande te sig ända fram till den tid då 

motorsågen kom och till stora delar förändrade kårens arbetsmetoder.  
                                                                                                                              13 april 1995 
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Bilden,  

som på ett så utmärkt sätt 

belyser något av det som 

jag försökt berätta ovan, 

har jag hittat i en inbun- 

den utgåva av SVERIGES 

VÅR.  

Illustrerad tidning för barn 

i Sverige, från år 1952. 

 

Här har man också tagit 

med hästen, som var den 

tidens mest använda dra-

gare i det svenska skogs-

bruket.  

 

           - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

Beträffande motorsågen, kan jag visa en bild på en Jobu Junior från 1950-talet. 

Dessa blev rätt populära på grund av att de inte var alltför tunga. Hade själv en 

sådan som första motorsåg. 

Som synes hade den vanlig flottörförgasare. Man lossade en spärr vid det  

bakre handtaget och behöll förgasare och bränsletank stående, när sågen lades på 

höger sida vid fällning.      

I och med att motorsågen tog i bruk talar man om motormanuellt skogsarbete. 
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HERRGÅRDSLIV I BODTRÄSKFORS, slutfasen i länets 
brukstid Ur Norrbottens-Kuriren 9 september 1961, 

återgivet av Bernt Rutström, Bodträskfors 

 

Det var mycket arbete och visst var dagarna långa, men nog var det ändå mycket 

roligare och gemytligare då än nu. Många kronor i månaden hade man inte som 

ung piga på herrgården och fritiden var det klent beställt med, men man trivdes 

ändå och stannade kvar. Det gjorde förresten de andra pigorna också. 

 

Till en stor del berodde det kanske på att man var ung, tyckte det var roligt att 

arbeta och hade ett levande intresse för att lära, men mest ändå kanske på att 

förhållandet herrskap och tjänstefolk emellan då var något annat än det nu tycks 

vara. 

Herrn och frun i huset var helst som föräldrar för oss unga flickor och man 

förstod fort, att de tillrättavisningar man fick i regel var förtjänta och inte illa 

menade. 

 

Fru Klara Rönnqvist-Nilsson, Bodträskfors, ler gott när hon påminner sig ung-

domsdagarna på herrgården där. Visserligen hann hon inte vara med om de 

verkliga stordagarna i herrgårdens historia, men de år hon ”tjänade” där var liv- 

liga nog. Den sista fasen av brukslivet i Norrbotten har hon upplevt. 

 

”Jag var 14 år gammal när jag 1904 kom till herrgården i Bodträskfors, där för-

valtare Emil Rutberg och hans fru Hildur residerade. Tillgångarna där hemma 

var små – vi bodde i en gård uppöver Bodträskån och jag var äldst i en syskon-

skara på 10. 

 

Nu skulle jag läsa för prästen i Harads och min far hade ordnat så att jag fick bo 

på herrgården i Bodträskfors mot att jag arbetade där som piga. 

Det hette faktiskt så på den tiden!” 

 

50 öre till prästen 

Det var vanligt den tiden att prästen fick en slant efter råd och lägenhet av läs-

barnen och en sådan hade också fru Rönnqvist med sig. 

– Jag hade fått en 50-öring med hemifrån för att lämna till prästen, berättar hon. 

Slanten lämnades inte över genast och i min barnsliga enfald kom jag att tänka 

på, att det var onödigt att han fick alltsammans. Det blev därför ”gotta” för 15 

öre. Så frågade mig förvaltare Rutberg en vacker dag om jag fått några pengar 

med mig hemifrån till prästen. Jag erkände då att jag förbrukat en del av 

pengarna. – Det var inte vackert gjort, sa han. Här får du 15 öre och så lämnar 

du genast pengarna till prästen. 

Det var inte utan att jag skämdes den gången, även om jag i mitt stilla sinne 

tyckte att 35 öre borde ha räckt. 
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Månadslön 5 kr att börja med 

– Nå, lästiden tog ju slut och då blev det fråga om att jag skulle stanna kvar på 

herrgården. Det hade jag ingenting alls emot, ty jag trivdes bra och där fanns så 

mycket att lära. Nu blev det givetvis fråga om hur stor lön jag skulle få. 

– Om flickan får litet gammelskor och gammelkläder får det väl räcka till att 

börja med, sa min far, men då sade jag stopp. Den lönen ville jag inte ha – fick 

jag bara pengar, så nog skulle jag klara sko- och klädfrågan själv. Så blev det 

alltså bestämt att jag skulle få 5 kr i månaden för det första året. Sedan blev ju 

lönen större förstås. 

 

Dans när malningsfolket kom 

När fru Rönnqvist-Nilsson kom till Bodträskfors, ägdes egendomen av ett bolag, 

men den inköptes en tid därefter av förvaltare Rutberg, som nu blev storgods-

ägare. Sågverksrörelsen var på upphällningen men kvarnen drevs för fullt. 

– Man kom körande ända från Jokkmokk för att mala sin säd i kvarnen här, 

berättar hon. Forkarlarna stannade i regel tre dagar och då blev det ofta dans och 

roligheter. Man drog sig ju förstås ibland för att gå ned till kvarnen för att dansa, 

ty då man kom därifrån var man vit av mjöldamm. 

 

– I Bodträskfors fanns också en affär, som ägdes av Rutberg och dit kom man 

från byarna uppöver Bodträskån för att handla mjöl, kaffe, Amerikanskt fläsk 

och andra nödvändiga matvaror. Något flärdfullt fanns just inte att köpa där. 

 

Stort hushåll i herrgården 

Det var ett stort hushåll förvaltare Rutberg hade. Där fanns två döttrar, en son, 

fosterdotter, husmamsell, kassören, Gunnar Lindgren hette han förresten, två 

skrivare, affärsföreståndare, en pensionerad tjänsteman, trädgårdsmästare m fl. 

Allesammans skulle ha bostad och mat. För att klara allt detta behövdes det 

givetvis tjänstefolk. Kokerska, två pigor, ladugårdspiga, kogubbe och kogumma, 

hästskötare och – unikt nog den tiden – kontrollassistent. 

 

– Jag minns än i denna dag att där fanns 21 kor, 35 grisar, ett par tjurar, två 

åkhästar, fyra arbetshästar, en hingst, ungdjur samt får och höns. 

Till ladugården och stallet fanns vattenledning liksom till trädgården och 

växthuset. 

– I trädgården odlades alla de grönsaker man kunde tänka sig. Tomater var 

förstås okända här uppe på den tiden. I drivhuset mognade vindruvorna men på 

äppelträden kom aldrig någon ätbar frukt. Växthuset var beläget ungefär där 

Jonssons affär ligger nu. 

 

Gäster med ”Turist” 

Förvaltare Rutberg och hans fru var mycket gästfria av sig och var alltid glada 

då det kom främmande. Vintertid var det kyrkoherden, doktorn och Lagerqvist 
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på Åminne som var de vanliga gästerna, men sommartid var det livligare. Då 

kom det gäster från Luleå och ändå från Stockholm med ångaren ”Turist”. 

Dignande bord dukades och förvaltare Rutberg sken som en sol. Apropå 

stockholmsfrämmande så har fru Rönnqvist-Nilsson en lustig episod att berätta. 

 

– Det var tre unga stockholmsdamer som gästade Bodträskfors ett par tre 

veckor. En av dem var f. ö. en känd skådespelerska. En vacker dag fick jag se 

dem ligga i parken solande sig helt nakna, endast iklädda rabarberblad på s.k. 

strategiska ställen. Det tyckte man ju var något förskräckligt, att damer kunde 

bära sig åt så och jag kunde inte låta bli att säga det till fru Rutberg. 

– Dom bär sig ju åt som as, sade jag. – Nånå, svarade fru Rutberg, Klara skall 

komma ihåg att dom är fina stockholmsdamer och har andra seder än oss. 

Jag kunde ändå inte låta bli att tycka att dom bar sig förskräckligt åt! 

 

Fru Rönnqvist-Nilsson hade hunnit lämna herrgården i Bodträskfors, då fru Svea 

Engström kom i tjänst där. Förvaltare Rutberg fanns kvar de tre första åren och 

efter honom kom svärsonen forstmästare Gustaf von Sydow. 

 

Lusthuset borta 

– När jag kom dit, fanns ännu affären kvar. Den förestods då av Hugo Sandberg, 

vilken sedermera blev egen företagare. Från inbyarna kom man åkandes med 

häst för att göra uppköp av livsförnödenheterna. Jag minns också att på höstarna 

kom stora varupartier upp med ångbåten och då fanns det tillräckligt för att hålla 

affären igång till dess älven frös till, så att man kunde köra varor från Gullträsk. 

Vanligtvis handlade man ”på räkning” och då gjordes s.k. sluträkning någon 

gång om året. 

 

– Det var ännu livligt på herrgården den tiden. Ofta var det främmande, som 

kom åkande, och ännu denna dag kan jag höra bjällerklangen. Roligt tyckte man 

det var med främmandet, ty då vankades det alltid god mat. På höstarna var det 

alltid livligt på herrgården, ty då jagades det på de vida markerna. 

 

– Ungefär där lärarbostaden nu står fanns det gammalt tillbaka ett lusthus, 

Tempelbacken kallat, berättar fru Engström. Där höll man till i kulörta lyktors 

sken på sena sommarkvällarna och det såg verkligen festligt ut. 

Också fru Engström har enbart goda minnen från livet på herrgården i 

Bodträskfors. Arbeta fick hon men trivdes gjorde hon trots detta. Det måste 

bestämt ha varit en helt annan anda i förhållandet mellan husbondfolk och 

tjänstefolk i gamla tider än nu. 

                                                                                                                Vic. 
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BREV FRÅN EN LANDSTORMSMAN   
Av barnbarnet Ira Baeckström, Luleå  
 
Ferdinand Baeckström (1888-1954) född i Malmö, var kom-  

minister i Harads från 1930 fram till sin död.  

Innan prästexamen var han officer i Södra Skånska  infanterirege-

mentet I 7 med bas i Ystad. 1939 blev han inkallad som landstormsman i första 

linjen och fick lämna sin fru Valborg och sin son Inge (min pappa), 8 år gammal, 

hemma i Harads.  

Från Skåne skrev han många brev, militärbrev på tunt papper i kuvert med den 

tryckta texten ”En svensk krigsman tiger om det som rör försvaret.” Även om det 

de arbetade med i Skåne mestadels var hemligt, får man ändå några glimtar av hur 

det var under krigsåren 1939 till 1942. 

 

Landstormen innefattade de äldre åldersklasserna av alla vapenföra män som inte 

tillhörde armén. Uppgifterna hörde främst till lokalförsvarets område: tryggande 

av fältarméns mobilisering, bevakning av kuster och gränser, tjänstgöring som 

säkerhetsbesättningar i fästningar och skyddande av förbindelser. Varje land-

stormsområde lydde under en officer i reserven eller annan lämplig person. Från 

1940 bar man arméns fältuniform och officerarna hade gradbeteckningar i form 

av blå stjärnor på axelklaffarna.  

Pappa har berättat hur Ferdinand den 1 september 1939 öppnade fönstret på 

övervåningen och ropade ut till pappa och farmor på tomten: ”Tyskarna har gått 

in i Polen!” Ferdinand rycker ut till Rinkaby i Skåne, ett litet stationssamhälle 

nära Åhus med stora tobaksodlingar.  

          Åhus 6/9 1939. 

 Käraste Valborg! 

Vi ha mycket att göra: bevakning och utbildning mitt bland äpplen och 

plommonträd. Jag har över 200 man under mitt befäl: gevärs-, cykel- och 

kulspruteplutoner. Något fientligt ha vi icke sett och hoppas slippa få se det. Vi 

arbetar med att få allt i ordning och gå i lås. Far illa gör vi icke, mat och logi är 

bra. Överstarna har inspekterat, de äro rara och vänliga. Kanske få vi stanna 

åtskilliga månader; intet veta vi nu. Rykten korsa luften om allt möjligt men var 

inte ängslig för mig.  

Det känns litet konstigt att röra sig i det militära men någon ändring går ej att 

få. Vi äro tvungna vara inne i tjänst och många stackars mannar upp till 45 år 

ha fått lämna hus och hem för detta spektakel. P.S. Gör gärna i ordning litet 

skjortor och strumpor, för här går åt mycket med kläder. Vi få ej skrifva 

närmare om vår förläggning, ty det är ju beredskap. 

Till sin son skriver han: 

Kära Inge! 

Nu hoppas jag att Du som är en sådan rask och duktig karl, är mamma 

behjälplig med att sköta hus och hem. Inte tänker jag att Du piper någon gång, 
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ty det få vi karlar icke göra. Du frågar om det blir krig. Ja, det vet jag icke men 

vi ligga i ständig beredskap. I förrgår gick en mystisk flygmaskin över Rinkaby 

och Kristianstad, som troddes vara polsk. Artilleriet skjuter dagligen skarpt och 

granaterna susa som ilskna getingar i luften, men vi få väl hoppas att det icke 

blir allvar. Jag bor i en stenvilla som heter Solkväll, där jag har ett rum. Vi få ej 

lämna orten, så jag har icke kunnat köpa något åt Dig, men skall komma ihåg 

Dig. Jag hoppas att du tänker på Pappa och alla hans soldater någon gång.  

       Din tillgifvne Pappa 

 

Ferdinand kommer iväg hux flux utan att hinna få med sig allt han behöver. Han 

längtar till Harads men de gamla kamraterna håller modet uppe hos varandra. 

Han tycker att de är för gamla för detta liv med marscher och övningar dagarna i 

ända och långtråkigt är det. ”Men slippa vi kriget så må vi ju fara litet illa en 

tid.” Farmor uppmanas att inte handla mer än vanligt – det är osolidariskt – men 

gärna köpa ett kilo kaffe, lite cigarretter och te. Även underkläder, som nog blir 

dyra längre fram. Ferdinand skriver att bara inte ”de förfärliga engelsmännen” 

kommer, så får man nog vara ifred.” Södra skåningarna är helt mobiliserade och 

man har haft övningar nere vid kusten. Ovissheten är stor och mannarna är 

dystra. Blir det veckor – eller månader?  

 

I slutet av september vet man fortfarande ingenting, men officerarna blir hem- 

permitterade – dock med skyldighet att när som helst rycka in, så snart de tagit 

hand om allt materiel.  

Den 9 april anfaller Tyskland Danmark och Norge och Danmark kapitulerar. 

Den 11 april är det allmän mobilisering i Sverige, från 60.000 till 320.000 man. 

Ferdinand rapporterar att den 20 april har de byggt taggtrådshinder och värn, 

”det är inte trefliga dagar.” Det är strängt förbjudet att skriva ortsadress, för det 

finns mycket spioner i krokarna; de måste vara mycket försiktiga. Många 

människor har rest från orten och i Kristianstad har man byggt upp med 

sandsäckar. Stämningen är kuslig. Men, ”det är förstås tysken man icke kan lita 

på, du får säkert rätt, skriver han till sin fru.  

 

Åhus ligger vid Hanöbukten, en vacker ort med slott, ålfiske, hamn, härliga 

sandstränder och stora sommarville-stadsdelar. Men det är synd om bad- 

gästerna, för det blir nog inga bad detta år. Det är dystert och man ligger i full 

beredskap. Anfallet man väntade på veckan innan har dock uteblivit. Ferdinand 

skulle gärna vilja att familjen fick komma och hälsa på, men det går inte förrän 

det lugnat ned sig. Vid truppen får anhöriga inte vara och officerarna får aldrig 

lämna truppen. Malmö och Arlöv har delvis evakuerats. Farmor rapporterar att 

Inge är så duktig och sköter pappas plats i huset. ”Nog skall han slippa heta 

Knappen”, svarar Ferdinand, utan nu ”Stora karlen”.   

I maj stormar det i Åhus, intet ett grönt blad syns. Det är tråkigt och enformigt; 

Ferdinand är less. Han tackar för kakorna farmor skickat ”men de voro som de 
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gått igenom en köttkvarn.” I Harads har man haft vårfest och biskopsvisitation. 

Där är det betydligt lugnare än i Skåne där det är fullt med militärer överallt. Det 

rustas och ”hela Sverige blir som ett getingbo.”  

                                                                                                Åhus, den 12/5 1940        

Kära Valborg, 

Det är ju rysligt vad tysken bär sig åt (Tyskland har anfallit Nederländerna, 

Belgien och Luxemburg). När blir det vår tur? Igår gick ett tyskt plan på låg 

höjd över Kristianstad. Vi får väl hoppas ännu, men allt ser mörkt ut…. 

Farmor måste ta vara på allt som får köpas på kupongerna, säger han. Både tvål 

och margarin ska bort, så detta får hon vara sparsam med och inte ge bort. 

Familjen kan inte hälsa på och något bad blir det inte, för det är bara taggtråd 

och stranden är ”fridlyst” för civila av polisen. Tiderna är onda och här lever vi 

från dag till dag, skriver Ferdinand. En av dagarna ska det bli blodbestämning 

för alla eventualiteters skull och vaccination mot tyfus och paratyfus. Men i juni 

får Valborg och Inge äntligen hälsa på; de ska ta med sig socker och kaffe och 

”en liter”, för det finns inte att få på orten. Fast de får inte ha för stora 

förväntningar – det blir nog inget omväxlande liv i Åhus. Efter vistelsen får hela 

familjen resa hem till Harads. 

 

Den första oktober 1941 är det åter dags att rycka in. Orten är denna gång Kivik 

med korsvirkeshus, fiskehamn och fruktodlingar. Det är vackert men ensamt, 

”borta från allt lif.” Login är på en bondgård och det finns inga andra officerare 

att umgås med. Men maten är bra; de har särskilda kockar och får t o m kaffe en 

gång om dagen av Kronan. Det är mycket att göra: rapporter, visitationer, förråd 

och annat. Farmor berättar att de haft gymnastikfest och firat De gamlas dag i 

Harads. Hon är ängslig över att sova ensam om höstnätterna men Ferdinand 

tröstar: ” Du har ju Inge om någon bof skulle komma.” Ferdinand är nöjd över 

att vara inne i tjänst igen, för att gå och vänta på inryckning är tålamods- 

prövande. I Kivik finns det äpplen och Ferdinand ska ordna en låda åt farmor, 

som uppmanas att inte vara ledsen, utan roa sig då och då. En härlig fet gås ska 

hon också få att festa på. Han hoppas komma hem till jul. När Inge blir sjuk och 

hamnar på sjukhus försöker han ringa hem men telekommunikationerna 

fungerar dåligt, man kan få vänta en till två timmar innan man får samtalet. Det 

är smutsigt, regnigt och kallt. I ena förläggningen har man karbidlampor, för 

elektriskt ljus finns inte.  

 

Arbetet är krävande men inte fysiskt ansträngande. Bataljonen har fått under- 

hållning en kväll i Kivik men annars händer inte mycket. Ferdinand klagar över 

att det varken finns gästgiveri, café eller marketenteri. Dimman ligger tjock och 

ett engelskt flygplan har dalat ned bara en mil från förläggningen. Den 16 

december får han åka hem till Norrbotten och konstaterar: ”Gubben är gammal 

och skröplig, men är ju ändå en gubbe som kommer hem.” I december 1941 

förklarar Tyskland och Italien krig mot USA och förintelsen har börjat komma 
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igång i de av Nazityskland ockuperade områdena i öst. Den 20 januari äger 

Wannsee- konferensen rum, för att organisera och koordinera Hitlers deportation 

och förintande av judar. 

I januari 1942 åker Ferdinand och Valborg till Luleå för att hämta Aira som är 

finskt krigsbarn och vips så har Inge, 11 år, en syster. 

                         Kivik, den 25/2 1942 

Käraste Valborg, 

Har av värdfolket bjudits på äkta kaffe med dopp. Här är en dyster stämning, 

därför att ingen vet hvad som står på. Men allt rusar iväg, som våren 1940. 

Hoppas Du slutat pipa och att Du har det godt med Inge och Aira. Det var fullt 

på tåget, militär och åter militär. Två vagnar finnbarn var också med.  

Ferdinand berättar att järnvägarna ännu är blockerade, fast en dag fick de post 

med hästskjuts. De vet inte varför allt är så brådskande; det är inte manöver. 

Man säger att engelsmännen ska försöka komma via Sverige till Ryssland. Det 

är mycket stora inkallelser litet varstans. Den 18 mars har det inte hörts något 

från Harads på länge. Det rasar en hård snöstorm med stark kyla och telefonerna 

är sönder men man har haft fälttelefon. Även radion har varit borta. De måste få 

mat nedkastad från flygplan och har själva måst slakta en ko för att få litet 

köttsoppa. Ferdinand låter skicka 3 kg ägg och ½ kg smör till Harads och önskar 

sig lite tobak och cigarrer. Till påsk kommer han hem och får vara hemma till 

den 15 juni.  

 

Resan tillbaka till Skåne i juni var besvärlig. Det ska bli stora övningar och 

arbete under försöksmobilisering både dag och natt. Allt syns rätt så lugnt, men 

man vill vara beredd. Så gott som landets alla officerare är inkallade; det är 

jäktigt. Den 28 juni är man i Vitaby på Österlen (där Bombi Bitt vandrade, enligt 

Fritiof Nilsson Piraten), ett litet stationssamhälle. Det är tråkigt: ”Denna 

beredskapstjänst är olidlig i längden. När alla officerare skall vara inne samtidigt 

blir det ju inga avlösningar”, klagar han. Äggen kom fram till Harads men han 

vågar inte skicka fler ”ty polisen blir alltmer närgångna”. Den militära ledningen 

i Ystad ger han inte mycket för: ” Obekanta viktigpettrar och kålhuvuden hela 

högen.” Den 18 juli är Ferdinand åter i Svinaberga utanför Kivik. Den stora 

manövern var påfrestande. Han undrar om han ska skicka farmor en låda salt ål, 

en delikatess, utmärkt att steka och koka. Den 3 augusti får han åka hem igen. I 

juni har Tyskland intagit Paris och den 8 augusti börjar luftslaget om 

Storbritannien. 

 

Det sista brevet från Ferdinands tid som landstormsman skrivs den 6 oktober 

1942. I augusti har slaget vid Stalingrad ägt rum, ett av världshistoriens 

blodigaste slag med förluster på nära två miljoner människor, ett nederlag för 

Tyskland och en av de viktigaste vändpunkterna under kriget. Ferdinand är i 

Tingshög vid kusten, där det finns ett stort militärt skjutfält, Kabusa. Där ska 

han vara elva dagar. ”Det hela tycks ganska intressant med sprängningar och 
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alla doningar, knallhattar, dynamit, trotyl osv. Det är mest att mixtra med tänger 

och smågrejer. De lyckas taga det mycket försiktigt, så jag hoppas inga olyckor 

skall inträffa. Senare lär det nog bli fråga om att utbilda andra. Om allt går väl 

här är det slut den 14 oktober.”  

 

1942 avskaffades landstormen via Försvarsbeslut den 12 juni och Ferdinand 

kunde i oktober återvända till sin prästtjänst i Edefors församling. Min pappa 

Inge fick tillbaka sin pappa och farmor fick tillbaka sin make. Oro och ovisshet 

genomsyrar breven men också styrka och hopp. Att det var ont om för- 

nödenheter och mat framgår med all tydlighet. Genom ransoneringskorten ville 

man att alla skulle få tillräckligt med mat för att överleva. Den kalla vintern 

1942 ransonerades även ved och bensin. Kaffe var det första som ransonerades. 

Sedan följde socker, te, mjöl, bröd, smör, ost, grädde, kött, ägg, salt, kryddor 

och tvål för att nämna några. Mjöl var relativt billigt. Att hamstra ansågs fult. 

Husmödrarna fick vara sparsamma och påhittiga; det gällde att ”trolla” och ta 

vara på allt. Man åt mer grönsaker och försökte sig kanske på att t ex göra falska 

fiskpanetter av mjöl! Det syns också känslor av ensamhet och längtan. Det var 

ledsamt av vara ifrån varandra men man fick uppmuntra varandra, hjälpas åt och 

hålla humöret uppe.  

 

Ferdinand fick leva ytterligare 14 år. Han avled i Harads 1954, 66 år gammal. 

   

     Valborg, Inge och Aira, 1942  Ferdinand, Åhus, 1942 


