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BERGSTRÖM, Gunnar (f. 1921-1994) och
Signe, född Häggström (f. 1919)
En berättelse om hur det gick till att kola och sågverket fungerade vid Östanå såg och
Gunnar och Signes barndomsminnen.
Intervju: 1983-01-16 av Eivor Jansson
Utskrift: 1995 av Karin Jansson

G.B

... tröskverk och lagården.

Intervjuare:
Var det stående här då?
G.B

Ja, när de skulle ha det, då så körde de ut det.

I.

Jaha, på det viset, men då var det uppdelat i två ägare, Mälby och Östanå

G.B

Nja. Inte var de uppdelade, hörre du. Det var före, innan det vart uppdelat.
Det var Östanå alltihop först. Men sen var det Blueher som kom till Mälby
och då tog han hem eget tröskverk, han, och då stod det här kvar här uppe
på logen.

I.

Men själv då. Du är född här i sågen.

G.B

Jaha. Jag är född i Staf.

I.

I Staf vid Munktorp. Var dina föräldrar jordbrukare där då?

G.B

Nej, min farsa jobbade i trädgården nere vid Ro gård.

I.

Jaha, så ni hade ingenting alls med hästarna att göra från början?

G.B

Nej, inte från början. Men sen började han jobba med jordbruket, farsan.
Min rätta far, alltså. Han dog när jag var bara ett och ett halvt, två år.

I.

Jaha du, dog han i en sjukdom eller.

G.B

Ja. Han hade lungsot. Det var en vanligt sjukdom på den tiden och min
farbror dog också i det.

I.

När är du född då?

G.B

Jag är född 21.

I.

1921 i Staf.

G.B

Ja.
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G.B

Ja.

I.

När är du född Signe?

S.B

19 ·

I.

19. Men du född, här då?

S.B

Ja. Jag är född här i sågen. Här har jag bott i hela mitt liv. Flyttat från
den ena kåken till den andra, bara.

I.

Jaha. Det har blivit lite omväxling på det viset.

S.B

Ja, lite omväxling, ja.

I.

Vad hette dina föräldrar, då?

S.B

Vad de hette? Jakob och Frida Häggström, det. Pappa var norrlänning
och mamma hon var från Riala. Spersboda var hon uppväxt.

I.

Var pappa från Norrland, då?

S.B

Ja, 1908 kom det ner här ett gäng norrlänningar och började jobba här.

I.

Vid sågverk?

S.B

I skogen.

I.

I skogen?

S.B

Ja just det. Sen blev det Sågen då.

I.

Så de var flera stycken.

S.B

Ja, det vart så, ett helt gäng. Men många åkte tillbaks igen, men det var
några stycken som gifte sig här nere och blev kvar.

I.

Hur kom det ... ?

S.B

En morbror till mig, också, som gifte med min mammas syster, då.

I.

Det var dåligt med jobb där uppe där då, så de sökte sig neråt.

S.B

Ja, det fanns inga jobb där uppe. Det var en liten faktor där uppe som.
Vad hette han nu då? Var det Bengtsson som kom ner då?

G.B

Ja han kom därifrån och så ...

S.B

Så tog han med sig gubbarna ner då. Så kom de till en kåk uppe vid,
vad hette det nu igen, ovanför Källsmora.
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G .B

Var oppe i Källbacken.

S.B

Källbacken, först ja. Fick de bo i nån kåk där.

I.

Och jobba här nere, dåra

S.B

Var i skogen här, ja?

I.

Jobba i skogen kunde ju gå, men att jobba här då blev det väl långa
vägar.

S.B

Det var det, ja. Sen vet inte jag, för här, där vi bor, där har varit bagarstuga sen gammalt.

G .B

J a, sågverkskontor var det också, säger de.

I.

Men mamma din. Hon jobbade inte? I jordbruket eller något sånt där.

S.B

Nja, inte som jag minns. Nej hon jobbade inte. För hon fick reumatisk
värk när jag var barn.

I.

Ja, just det.

S.B

Hon hade inget jobb när hon gifte sig i varje fall.

I.

Dina föräldrar, de var jordbrukare i alla fall. Din pappa i alla fall.

G.B

Ja, min rätta far han dog ju. Han var 22 år eller vad han skulle vara.

I.

Gifte mamma om sig, då?

G.B

Hon gifte om sig 1923, tror jag, med Kalle Bergström, min styvfar.

I.

Men du var det enda barnet innan, då.

G.B

Ja, det var jag.

I.

Men sen fick du syskon?

G.B

Ja, jag fick Märta och Inga och då. När Märta och Inga föddes bodde vi
i Styrmyra.

I.

Vilket årtal, var det då ungefär?

G.B

Märta är fem år yngre än mig.

I.

Hon är alltså född 26.
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G .B

Inga är tre år yngre än mig, eller hur är det?

S.B

Ja.

I.

Hon är född cirkus 1925 någonting (egen anmärkning, 1924).

G.B

Ja.

I.

Då bodde ni i Styrmyra.

G.B

Ja. Då bodde vi i Styrmyra. Vi flyttade ner hit. Jag var fem år gammal,
när vi flyttade hit. 26 flyttade vi hit.

I.

Hit ner till sågen?

G.B

Ner till sågen. Då var det Erik Ohlin som körde ner åt oss från Styrmyra med hästar och en sån där stor skrinda, som du vet de hade då. Där
plockade de in möbler och alltihop. Så kommer jag ihåg att jag fick
sitta på det där flyttlasset ifrån Styrmyra hit ner. Vi flyttade in där vi
bor nu. Då kommer jag ihåg att när vi kom hit ner, var det ingång på
den här sidan kåken. Det var stuvare här, ifrån Norrtälje med båtar här
som de lastade timmer och de hade legat härinne. Du vet, de hade inga
sängar så de hade lånat halm på golvet. Så när vi kom hit så var det
första morsan fick göra, var att bära ut massa halm här. Som skickade
hon ut genom fönstret. Det kommer jag så väl ihåg.

I.

J a och skura här då.

G.B

Ja, skura. På väggama var blåa. Det var mörkblåa tapeter på väggarna.
Det såg ut som faan. I taket hade de kastat ägg, stora blaffor. Du vet
stuvarna de testade, vet du. Ja, det såg för jävligt ut när vi kom hit. Det
var inte roligt för morsan att ta reda på allting, men var glad. Uppe i
Styrmyra bodde vi i ett rum, som var ungefär som det här och där var
det kök, som var kanske något större än det här. Det var inte mycket
och kallt.

I.

Men ni fick alla rummen här då. Kök och de två tre rummen?

G.B

Ja, alltihopa här.

S.B

Nej, Därinne var det kök och härinne var det rum .

G .B

Det där rummet var igensatt.

I.

J a, det fanns, men det var något annat där innanför.

S.B

Det var kök där.
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G.B

Ja, det fanns. Det var en lägenhet till där. De hade ett rum däruppe i
den lägenheten. De som bodde där hette LundvalL

I.

På det viset.

G.B

När vi kom hit, då bodde de här, LundvalL De hade rum uppe på. Det
hade inte vi. Vi hade rum och kök här, vi. Men det var bra för oss för
vi hade ju bara haft ett rum, tidigare. Men det var så kallt. Det var inga
väggar och golven. Det var ju sånt golvdrag, något hemskt. Men vi har
rustat mycket sen dess.

I.

Då pappa började jobbade i sågen, Vad gjorde ... ?

G.B

Ja, farsan, han kom hit som kolare. Han var kolare som grabb. Han kom
hit och sökte jobb. Då var Axel och Gunnar med då. Axel var bror till
Kalle och Gunnar var gift med en syster till Kalle. Så svåger, det var
han. Då kom de hit som kolare. Sen föräldrarna deras, bodde ju längre
opp. Kom från Kåfalla, hette det. Det låg i Västmanland, tror jag. I alla
fall kom deras föräldrar hit också, Kolargubben och kolargumman.(De
är med på det där kortet). I alla fall .de kom sen, också. Då bodde de
där nere i den där lilla kåken. Kolargumman och gubben och Axel och
farsan. I den där lilla kåken som står närmast. Inte den som där borta.
Utan det var den här lilla. De bodde i rum och kök, det var små rum.
Ett litet rum och litet kök. Sen, så när farsan fick tag i morsan. så
träffades de genom att farsan gick och högg emellanåt, när han inte
hade kolarjobb. Så de träffades visst där bort på väg ner mot Persboda.
Ja, så började de väl prata och så kom de ihop på det viset. Efter jag
hörde henne berätta, det där morsan. Sen fick hon också flytta ner med
mej, hit ner till Kolgårn. Men sen fick de Styrmyra när de gifte sig.

I.

J a på det viset det gick.

G.B

Du förstår vilka kåkar de fick bo i. Det var inte rum och kök det inte,
utan det var bara ett rum.

I.

Tak över huvudet som man brukar att säga.

G.B

Och ingen källare hade vi där uppe i Styrmyra. Det var en grop i
backen med vägen över. Det var som en vägren över. I den slänten hade
de jordkällare. Det var bara en grop med ett lock över.

I.

Och det klarade sig maten i då

G.B

Nja, maten klarade sig det var inget annat man hade inga kylskåp på
den tiden. Ormar, mycket huggormar och orm fanns det gott om, runt
den där kåken. Morsan fick vara med jämt när vi var ute och lekte. Se
efter så att det inte var en massa ormar. För det var massor av ormar
runt den där stugan.
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I.

Men ni klarade er då?

G.B

Ja. Vi blev aldrig huggormsbitna. Hon tala om att det kunde ligga tre,
fyra huggormar på marken, när hon kom ut. Så när hon skulle släppa ut
oss, måste hon mota bort dem. De for ner i den där bäcken. För det
gick en bäck alldeles bredvid kåken. Där nere hade de sitt. De kom
därifrån.

I.

Där det var varmt och gott.

G.B

Javisst. I alla fall sen när vi kom ner därifrån. Det var så att när de
kolade på den tiden, så att de kolade de avfallen från sågen. De körde
ner dem till kolgårn från sågen

I.

Bark och ...

G.B

Nej, inte bark, men ribben. Ribborna som är på sidorna

I.

Ja, när de hade sågat.

G.B

Ja, det kolade de. Ja. När de kom ner till kolgårn då reste de det upp
rått som det var, de första åren.

I.

Vad reste de runt det för något. De måste ha haft en mittpunkt.

G.B

Ja, de satte upp en kung, som de kallade det, i mitten

I.

Var den en grov?

G.B

Nej, det var bara en planka som de satte upp. Sen spikade de runt så att
det blev en trumma oppe i. Som en fyrkant oppe i på den där. Som de
stöttade upp och sen reste de ikring det där kungen. Det blev som ett
hål uppe i den och det var där igenom som de tände milan. Det var inte
bara att resa direkt på backen, utan de reste så att det var ett par meter i
omkrets. Sen gjorde de en bro i under, som de ställde ribben på ...

I.

Jaha. Så att det blev drag under.

G.B

... och som att vi kallade för Vasa. La de under så att skulle bli drag in
under, ända ut. Så det räckte ända ut i kanten. Sen fick vi broa och sen
fick vi resa ribben på den bron sen. Men då på den tiden, då reste de
ribben rå. Kolade den rå och då tog kolningen dubbelt så lång tid, som
det gjorde sen när de började torkad ribben. Men den där kolningen
gick de ifrån sen. De började på att lägga upp ribben för torkning. För
när de kolade ribben rå, då hade de inte jobb mer än i högst fram till
midsommar. Sen fick de gå ut i skogen, gubbarna. Så de gick och högg
på vintrarna till fram i januari, när de började såga igen. Då fick de
börja med att resa milorna, där vart efter ribben kom ner igen. De hade
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ju jämt göra, tre man, och hålla undan när de körde för fullt. Resa upp
det där.
I.

De täcktes väl, milorna?

G.B

Ja, sen när de slutade såga. Då fick de börja toppa av. De reste ju
ribben som den kom lång. Då toppade de uppifrån, så att de blev jämna.
(Som du ser på bilden här.)

I.

Så de sågade av topparna då?

G.B

Ja, de högg av med yxor. Man högg av och la som en bro uppe på
milan. Sen där uppe på, bar de upp spån. Där mitt på toppen, där hade
de en spånvagn, som vi fick spåna upp från sågen. Sen bar vi upp det
där i en korg.

I.

Hur hög var milan?

G.B

Den var en tre meter, den där. Ribben var tre meter lång.

I.

Jaha, det var ribben som bestämde höjden då?

G.B

Ja, just det. De hade så lång ribb. Ja, det där spånet det la de det bara
mitten i själva milan och sen runt ikring kanten på innern som vi sa på
milan i kanterna, där hade vi stybb1 ut efter sidorna.

I.

Vad var stybb, för någonting?

G.B

Det var det här mörka, svarta som blir efter när man kolar, det blir
stybb, sånt där smått, du vet. I skogen, där har de inte stybb utan där
använder de ris och sen torv. För här hade vi det så bra. För vi hade
bräder som vi fräste upp och gjorde hyllor. För vi hade ju hyllor utefter
sidorna ...

I.

Som man kunde lägga stybben på.

G.B

... sen la man bara upp stuvade upp på de där hyllorna. Det gick ju så
fint. De som kolade i skogen, de hade de värre de.

I.

Det här blev enklare då?

G.B

Ja. Det här blev ju enklare på det viset, att det fanns ju grejer. Det var
ju bara att åka upp till sågen och hämta virke och ställa upp sånt där.
Där hade vi en särskild sågbock, kommer jag ihåg, där nere. Då var

1

stybb = söndersmulat och sandblandat kol eller tegel. Källa Svenska akademins ordlista.
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måtten på de där facken, så att det passade precis. Det passade precis på
hur många fack det var. Det var sex fack. Vi hade på de där kanten. Vi
hade sex bryna. De här längst opp, kallade vi för bryna på milan. Sen
när vi stimma, så stimmade vi inte igen de där sista facken nertill. Det
var en meter ner från backen, eller en meter från bron och opp. Så den
stimma vi inte igen, den första tiden fick den där stå öppen. När man
tände milan sen, så första dagen fick den där foten stå öppet. För att det
skulle ta sig bra. Så att när vi tände milan, då var man ju med och
tittade på det där. Det var rätt så intressant. För först hade de ju inte
kol, utan då fick de ta torrved och lägga uppe. Då hade de en bräda
över det där hålet. Där la de kol och ved och sen tände de. Då fick det
där ta sig skapligt. Sen drog de bara undan den där brädan och så for
den ner i botten. Sen fyllde de i torrt virke i milan, ända tills de fick det
där hålet fullt. Sen fick det där ta sig, så att det spred sig ut mot ribben.
Då fick det stå hela dagen, öppet därnere i foten, men sen på kvällen på
eftermiddagen, då fick de stimma igen den där foten nertill, så att det
blev alldeles tätt nere ikring. Sen under första dagen, första dygnet, då
var det värst. När vi hade tänt milan för då slog hon ju. Det blev gaser
inuti, och då kunde hon slå av sig nästan all stybb. Så då måste vi vara
där och vakta och ösa på igen. så då fick man hålla på att skotta, skotta
stybb.
I.

Fick ni vakta på nättema också.

G.B

Ja, i början, första natten, eller nätterna fick vi vakta dem. Men sen var
de nere tio, halv elva. Varje kväll var vi nere och skötte milan. Då fick
man gå upp på milan och hade en sån där klubba, du vet, och klubba.

I.

Ni kunde väl inte klubba hela milan. Såg ni på något sätt att det började
blåsa?

G.B

Sen när det fick brinna ihop och kola ihop. Då blev det ju stora gropar.
De där groparna kunde gå hål och det fick det ju inte bli. För då kunde
ta eld och börja brinna och då brann milan opp för dem.

I.

Så det skulle bara kola där inuti?

G.B

Ja, det skulle kola där inne. Så när det började bli sådär, då måste de gå
upp. Det där var ju ett farligt jobb.

I.

Ja, det har man ju hört.

G.B

Det var ju gubbar som ramlade ner i milorna och blev kvar där. Farsan
och de här gubbarna, de klarade sig, men de var ju öm i benen ibland.
En annan skulle ju vara med också och hjälpa till. Det fick man ju göra.
Man fick en klubba och det var bara att gå det.

I.

Hur gammal var du då?
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G.B

Ja, det där var väl en 37. 36 började jag.

S.B

Sexton år, femton, sexton år.

G.B

Jag började nästan medsamma. 34 började jag jobba här vid sågen. Ja
35,36 som jag var med där nere första åren.

I.

Hur stor var en sån där mila? Längd och bredd? Tre meter hög och hur
... ?

G.B

Jag .kommer inte håg hur många famnar det var på. Hon var i alla
dubbel så stor som det här rummet var milan. De var stora.

I.

Tre, fyra, fem, fem och en halv.

G.B

Vi hade ju famn. Vi gick ju runt och mätte. Jag kommer inte håg hur
många famnar vi hade. Man mätte ju i brösthöjd runt. Som man mätte
träden, mätte vi milan. Man räknade hur många famnar den var på. Jag
kommer inte ihåg.

I.

Hade ni flera milor på gång?

G.B

Tolv stycken

I.

Tolv stycken på en gång!?

G.B

Ja, vi reste en mila och tände den. Sen reste man en ny och tände den.
På det viset hade man en på gång hela tiden. När hon hade kolat
färdigt, då rev man ut den bara och sen kom nästa.

I.

Så ni reste en om dagen eller hur lång tid tog det?

G.B

Det tog tid att resa dem där. När vi stod och reste dem. Det här var ju
rå ribb. De reste dem ju direkt. Det gick på, en vecka kanske de hade
att göra då, jag kommer inte riktigt ihåg. När vi la upp ribborna på tork,
då la vi det i ribb. Då fick man resa dem efteråt, när det var färdigsågat
Då hade vi att göra över en vecka med en sån där mila och då var vi
sex gubbar. Det var mycket plock. Det var ju så smått. Det var ju bara
avbarkningen. Det fick man inte bara kasta upp, utan det måste slås
ihop och då fick man ställa på kant i den. Ju mindre hål och luft man
fick, desto bättre vart det. Ju tätare vart det och ju bättre kolade milan.
Om man reste ribben för risigt, för mycket kors och tvärs, då sjönk hon
ihop så att det inte blev något kvar av henne. Då brann det ju mycket
fortare och då kolade det mycket fortare och då blev det inget kvar utan
det brann ju opp och då blev det inga kol kvar. Så det fick man vara
väldigt noga. Det var noga med den här resningen, att det slås ihop
ordentligt.

lO
I.

Vad slog ni med? Klubbor, stora träklubbor?

G.B

När man var oppe och skötte milan då gick man uppe på milan och slog
med -träklubbor med skaft. Vi var ute i skogen och gjorde klubbor av
ask. De blev tunga och bra nog och då hade man de där och slog med.
På varenda mila låg det en sån där klubba eller två. eller så lånade vi
från varandra så det fick man vara med och sköta från morgon och
kväll. Det sista man gjorde på kvällen, halv elva var vi väl ner. Vi
bodde ju här så vi gick ju ner när vi skötte Då fick man följa med ner
och bulta på milorna.

I.

Det kunde ni hålla på med några timmar?

G.B

Första dygnen, när vi hade tänt dem, då fick man fylla dem, som man
kallade det. Då tog vi opp det där hålet i mitten, för vi hade en bro
över. Så hade vi vakar, stora klumpar, torra, som vi fyllde de där hålen
med. Så att man fyllde milan. Det var bara för att det skulle bli så
mycket som möjligt (kol). Mitt av milan blev det en sån hets. Det var
där som den värsta hettan var. Så det försvann ju, så då måste vi ju
fylla på där, för att det inte skulle bli en för stor grop. Det vart som en
tratt.

I.

Så att det rasade ihop då.

G.B

Ja, just det. Då måste man fylla på där, när den var nytänd, så att det
hann med det här yttre.

I.

Men stillnade elden av torven?

G.B

Det blev bara att det kolnade.

I.

I och med att ni stängde igen nertill, så började elden att stillna och då
bara kolade det.

G .B

Sen när man såg. Det kunde ju hända att milan blev sned, så att det såg
ut som en rygg på ena sidan. Då tog man upp ett drag på den sidan. Det
var ju luft emellan. Så gick man och tittade och då såg man att här
måste man lägga upp ett drag, för här ligger hon efter. Om man la upp
drag en halv dag, då kunde den där knölen gå ner och sen fick man
täppa till draget. Och så fick man gå runt den där ...

I.

Och vakta.

G.B

... man följde milan hela tiden och försökte få henne att kola så jämt
som möjligt. De hände ju ändå att det blev stora pucklar på dem. Sen
när de blev nerkolade var de snea och vinda åt alla håll. Det vart ju så
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I.

Drömmen om äran var att få en jämn mila.

G.B

Ja, det gav ju bättre med kol.

I.

Hur länge stod den och kolade?

G.B

Fjorton dagar, tre veckor. Det var ju olika. De här som var råa, de stod
och kolade länge de. De tog en månad. De skulle torka först och sen
börja kola. Den torra ribben, den var ju torr så den började kola med en
gång.

I.

Hur visst ni att det var färdigt?

G.B

Det kände vi. Vi hade en lång järnen som man gick och körde med. Det
såg man på milan när hon började bli klar för då var det precis som om
hon dog ut mer och mer.

l.

Det rök inte så mycket längre.

G.B

Nej, det låg bara pyrde bara lite, så där. Så att man såg att det rök
ikring. När man gick runt, såg man att det var en sån där knöl, som jag
sa, så gick jag runt och kände med järnstången. När man körde ner den,
så kände man precis när man kom ner på veden, om det inte var kol.
Om det inte var riktigt kolat fick man ta upp ett drag och sen vänta
någon dag. Så det känner man. Det kunde bli lite kvar i alla fall. Lite
sånt där som vi kallar för branda nertill. För det hann inte kola riktigt.
Det kunde komma ner stybb emellan och la sig och dämde för, när man
höll på och kola och då kunde det rasa ihop, så där. Det vart det kvar,
men det gjorde ingenting. Då kunde inte bli kvar så mycket, det var
bara lite. Det hade vi när vi tände nästa mila. Det brann så fint det där.

I.

Ja. Det kan jag tänka mig, torrt och fint.

G.B

... och sen när vi började att riva det där.

I.

Hur gjorde ni då? Började det blossa upp då?

G.B

Nej då. När farsan och jag. När jag var med då var man med som vattenbärare. Det gick åt mycket vatten. Man tog vatten från sjön. Man
hade två hinkar och ett ok och bar med. Då fick man hjälpa till då. Vi
var fyra grabbar som var med, nej vi var tre grabbar bara, som var med.
Det var jag och Holger och Axel. Vi var med och hjälpte till och bar
vatten. I alla fall gick vi två lag när vi rev milorna. Farsan och jag, vi
gick och tog av själva toppen, vi och gjorde henne så vacker. Ja, vi gick
en meter kvar till botten. Sen gick det andra laget och tog det där bottenvarvet, som vi kallade det. Då fick jag gå och bära det där. Han hade
krokar som man drog ut det där med. Man öste upp stybben. Det öste
man åt sidan bara. Sen hade man en krok som man krokade ut kolen
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med. Sen släckte de det där, ibland, om det behövdes.
I.

Jaha, det var det ni hade vattnet till, ifall det skulle flamma upp.

G.B

Ja, det där la vi i en hög sen. Så jag fick bära, då hade man en kolkorg,
som man bar till en hög på sidan. Det gjorde farsan och jag alltså. Det
där gänget som kom efter och tog bottenvarvet, de rev och kastade ut så
att det blev en ring runt ikring där de gick. Den där högen det var bara
toppen på milan. Sen vart det en hel ring ikring.

I.

Var . det olika slags kvalitet på kolet, var det sämre kvalite i toppen?

G.B

Nej då. Det var lika fin kvalite uppe på toppen. Det var bara det, att det
skulle vara lättare för dem där nere. Vi fick lov att riva av i två omgångar. Vi fick ta toppen och sen fick de andra ta andra varvet. Det höll
man på med varje dag. Det ett sotgöra. Man var svart som en neger.
Sen kom man hem och det fanns inget badrum eller badkar. Utan då
fick man värma vatten. Morsan hade varmt vatten och sen fick tvätta
sig. Det var två gubbar som kom hem, farsan och jag, skitiga och
slängde av oss de där sotiga kläderna, vet du, du förstår, hur vart. Man
var direkt som en sotare helt och hållet. Kläderna full med sot, men
inget badrum eller någonting. Man fick tvätta sig i handfatet och sen när
man hade tvättat och gick och tittade i spegel och hade torkat sig var
man lika svart i ögonen ändå och händerna. Det kom fram det där. Då
tyckte man att man var så ren och fin. Då fick man bära in allt vatten
och värma och sen bära ut allt igen. Du förstår, det var inte så mycket
organiserat inte. Sen när vi hade rivit på dagarna, då var det inte bara
att gå ifrån på kvällen, utan då fick man gå kolvakt Jag gick kolvakt
många nätter.

I.

Jaså, så att det kunde börja brinna i den då.

G.B

Ja, när kolargumman levde, gamla farmor. Då gick hon och vaktade. Då
behövde inte gubbarna gå. Då gjorde hon det. Hon gick kolvakt

I.

Din farmor?

G.B

Ja, min farmor. Hon var kolargumma. Hon gick mycket kolarvakt Men
när hon dog, då fick de vakta själva.

I.

Så ni satt hela natten?

G.B

Ja, och vi bodde ju här uppe, men de andra kolarna bodde ju bodde där
nere. Men farsan och jag fick ju gå här ifrån. Då fick man gå och titta
till ett. Då var borta en timme och sen gick man hem. Jag hade en sån
där stallykta och gick genom hagen ner. Då fick man inte vara mörkrädd inte.

13

I.

Då fick man gå och titta till ett då.

G.B

Ja, då fick man titta till ett. Det kunde hända att det hade tagit eld och
då fick man släcka på natten eller på kvällen. Fram till halv ett, ett fick
man gå. Sen räknade de med att de var säkra. Kolvakt har man gått
också.

I.

Hände det aldrig några större olyckor när det började brinna?

G.B

Nej. De klarade sig rätt så bra (alltså gubbarna, inskrivarens anmärkning). Det hände ibland att milan gick upp så där på natten. De
första nättema var ju värst. När hon gick upp, var det som ett eldhav
,när man kom ner där. Då var det bara att vara där och täppa till milan.
Ibland var vi ute alla för täppa till milan, så där framåt tre på natten.

I.

Var det inte otäckt att klättra upp på milan när det ...

G.B

Nej. Vi hade landgångar som en bana upp. Så vi gick upp. Så det var
inte så farligt. Det var klubban och sen hade vi skyffel och kasta upp
stybb och fylla igen de där hålen som vart. Det var inte så farligt. Var
det stora hål fick man fylla i de först och sen . Det kunde hända vilken
tid på dygnet som helst. Det var att man fick hålla ögonen på det. De
som bodde här nere de såg ju bättre än vad vi gjorde för de bodde ju
här.

I.

Då fick de larma flera kolare. Det kunde de inte klara av ensam.

G.B

Ja, ibland så klarade de det själva. Ibland hjälptes de åt. Det var riskabla
jobb. De måste ju för de hade ju ackord på jobben. De ville ju ha ut så
mycket ackord som de kunde få. De var noga att sköta de där, annars
förlorade de på det. Det var ju deras levebröd. De tjänade väl lite bättre
på den där kolningen när de gick (här försvinner rösten i Eivors fråga)

I.

Vet du vad de hade?

G.B

Jag kommer inte ihåg, men de hade inte mycket. De hade dåligt betalt.

I.

Vad fick de för en mila?

G.B

De fick för läkten som vi kallade det. Det var vissa hektoliter kol som
vart då.

G.B

Ja, när vi lastade kol, hade vi vagnarna här uppifrån och de där vagnarna hade vi långa bjälkar på då. Så var det två öppna lådor på varje
vagn. jag minns inte riktigt, jag tror att det var en hektoliter i varje låda.
Vi räknade som läster.
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I.

Vad är läst för någonting?

G.B

Jag minns inte var det var.

I.

Var det kilo, eller rymd.

G .B

Vi sa läster, men det var hektoliter. I alla fall, det där körde vi ner till
en pråm därnere och sen fick man bära dem från kolgårn och opp på
den där vagnen, de där lådorna. De var fyrkantiga lådor, som vi hade
skarvat. Det var två och två som bar det där. Sen körde de ner till
lastbryggan och där låg en pråm från Herräng. En stor kolpråm och där
fick vi bära från kolvagnen och opp och sen var det bara att köra ner
det där och det körde vi hela dagarna och på det viset lastade vi ut
kolen och sen gick en del kol opp till Vira, till smederna, Gunnar i
Vira, bonden, han körde med hästar, och hämtade varje år och då skulle
smederna ha sin kolranson där oppe, så de fick kol skulle de ha härifrån. Allt smide, som de smidde, gjorde de på kol härifrån Östanå. Det
var träkol som var det var de bästa att smida på. Det vill de ha än idag,
smederna.

I.

och det ger en sån hetta.

G.B

Ja visst. Det var så hett att det inte gick att elda med i spis inte. Spisen
höll inte månaden, om man började elda med kol. Det blev en sådan
hetta.

I.

Jasså, så det var det samma med kakelugnarna då?

G.B

Ja, det gick inte och sen ville de inte bära in kol och elda med, för det
var ju så sotigt.

I.

Men de hade en smed här på Östanå med.

G.B

Ja, han använde kol han med. Han hade en kolbod som man körde kol
dit och fyllde. Ja för sjutton det gick åt, men det fick vi betalt för också,
kolarn, det är klart. Allt som gick fick han betalning för. Så att smederna ville helst ha av det här träkolet. Det är ju fint, fint kol.

I.

Hur många gubbar var ·det som jobbade med kolen?

G.B

Vi var tre kolare och så hade de varsin grabb, och vi var tre grabbar
också.

I.

Var bodde alla dessa människor då?

G.B

Ja, vi bodde här oppe och kolarna bodde på kolgårn. Gunnar Karlsson
bodde där oppe, där Anna-Lisa och Loffe bor och Axel bodde i lilla
kåken, kolarkojan. Där bodde de.
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I.

Hur länge varade den här kolningssäsongen då?

G.B

De sista åren vi kolade, då kolade vi fram till ja, jag kan inte säga,
kolning och så utlassning och så skulle man göra ordning bottnarna till
nästa är. Sä vi var inte färdiga förrän framät september, oktober och det
kunde gå in i november ibland, innan vi var färdiga och sen fick vi följa
med ut i skogen.

I.

När började ni på kolningen på våren?

G.B

Vi började inte kola förrän sägningen var färdig, nu de sista åren, när vi
la opp ribben på tork. Då började vi i juni, juli någongång. Vi höll på
bort mot oktober, november. Då var det färdigt.

I.

Vet du hur länge kolningen har pågätt här på Östanå?

G.B

Det har hållit på länge. Kolaren som var före farsan, han hette August
Bodin han och hur länge han kolade, det vet inte jag. Han hade nog
kolat några år han med, fem, tio år. Jag vet inte riktigt.

I.

Hela nittonhundratalet har det varit, i alla fall.

G .B

J a, det har det varit.

S.B

Dagny och Hildurs föräldrar har jobbat också.

I.

De kom från Norrland också.

G.B

Ja, de kom från Norrland och sen flyttade de tillbaks till Norrland till
Husum, igen. Han var här och kolade före, innan de kom. Sen det här
att skicka kol till Herräng, det varade inte hela tiden. De skickade kolen
till Svartä, nu på senare är. Då körde de med bil. Det var en åkare från
Norrtälje här, som hette Walter Jansson, som körde kol härifrån och till
Svartå.

I.

Var det järnverk det med?

G.B

Ja, det var det en sån där masugn där med, där de smälte ner malm till
järn. De hade likadant på Herräng, fastän när Herräng lade ner sitt, fick
de söka sig till andra ställen och göra av med' et. Sä han körde härifrån
och ända ner till Svartå. Det ligger nere i Sörmland någonstans. Det var
en lång resa med det där kolet, men de vart ju av med det. Men sen
vart det väl för dyrt att hålla på med den där kolningen, så då la de
ner ' et. Sen köpte han ribben som den var, den där Walter Jansson och
kolade lite själv och höll på och kucklade lite.

I.

När la ni av med kolningen?
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G.B

Vi la av med kolningen, vad var det för årtal, jag kommer inte ihåg nu,
vilket år det var. Det var nog 1952, 1953 och sen kom ju flishugg här i
sågen, så att allt avfall som vart, det gjorde vi flis av. Det går till
Hallsta pappersbruk nu.

I.

Sä det gick den vägen istället.

G.B

Det gick den vägen. Då blev vi av med all ribb, på det viset. Så går allt
vi kapar dit opp. När jag började jobba här i sågen, 34, började jag
jobba här. Då fick man börja med käppsåg, för vi gjorde käpp. De sålde
mycket käpp till väskfabriker och sånt där. Det gick ibland opp till
Åkersberga. De hade en väskfabrik där oppe.

I.

En väskfabrik?

G.B

Ja, de gjorde väskor där oppe. Då skulle de ha det där som ramar till
stora koffertar. Resväskor, större väskor och lådor och grejor. Så det där
gick dit då. Det var det första jobb man hade, så var det att jobba vid
den där käppsågen. Man hade 2.50:- om dagen, när man jobbade där.
Det var 1934 som jag började där. Det har jag oppskrivet på väggen där
oppe vid sågen. Det står kvar än. Så fick man avancera sen.
Först fick man börja med kanalen och peta in timmer och slå på timmer, snara timmer. Det skulle opp till sågen, vad är en snara, en kätting
och så drogs det opp på den där slipern. Det var det första jobb man
hade. Sen fick man vara oppe i sågen och spela opp det där timret. Det
fick man sköta då och spela opp, så att det fanns timmer i jämnt flöde,
när de sågade. Det var de första jobben man hade. Då var man fjorton,
femton år. J a, sen avancerade man vart efter.
Det var ju så när man var grabb. Jag var mycket för att springa ikring,
när jag var liten och gick i skolan. Första tiden när man bodde här, så
var man nyfiken, så jag var vid sågen jämt. Jag minns att man var med
och titta och brukspatron han kom alltid till sågen en gäng om dagen.
Han hade en tid, precis varje dag som han kom och man visste precis
när han kom, så då sprang man därifrån. Man fick inte vara där oppe
vid sågen. Nej för sjutton, då hade det gått åt pipan. Sen när han hade
gått, då var man där. Då satt man vid den där ramen där oppe, där de
sågade timmer och man satt och tittade på gubbarna. Man såg precis
vad de gjorde för olika grepp.

I.

Vad var det för olika gubbar? Vad hade de för sysslor?

G.B

Det var sågare och hjälpsågare där oppe och stockspelare, de som
spelade timmer, och kantare. Det är precis som det är nu. Det fanns då
också. Det är lite mer automatiskt nu, än vad det var då. Då var det lite
mer handkraft.
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I.

Hur många arbetare var det här då?

G.B

Då var det 25, mellan 25 och 30, när vi sågade.

I.

Hur många är det nu då?

G.B

Ja, 10, 15 högst. 14, 15 kan det vara.

I.

Vad i all sin dar fick alla dessa människor plats. De hade ju familjer
också.

G.B

De bodde ju för fasen långt ikring här. De bodde i oppe i Styrmyra,
torpet bodde en del, i Kopparnäs bodde en del, och oppe i Askvreten,
Huvboda, Vira och ända oppe i Kusboda. Olle i Kusboda, han jobbade
här. Det var roligt när han skulle härifrån och hit, för han hade motorcykel. Det var inte många som hade det, på den tiden och vilket sjå
han hade när han skulle hem på kvällarna. Ibland fick han inte igång
den, då fick han låna en cykel och cykla hem till Kusboda. Han höll på
med den där cykel hela dagarna, både middagar och frukostar för att få
igång den igen då, till dagen därpå och vad han trampade och vad han
grinande och vad han arg han var, för att han inte fick den som han
ville. Oj, han var så arg på den där motorcykeln! Men han var fint
klädd. Han hade läderstövlar med sådana där benläder på, som alla
hade, som åkte motorcykel, motorcykelpjäxor med långa skaft. Han var
så jädra fin oj,oj . Han är med på det där kortet. Jodå de där gamla
gubbarna, du vet, de hade inga cyklar, så de fick gå. De gick från
Askvreten och hit ner.

I.

När fick de starta på morgonen? När började sågen?

G.B

Ja, de började sju och jobbade från sju till sju, sju till sex på kvällarna.

I.

Oj det var långa dagar. Då fick de starta sex hemifrån.

G.B

Ja, det var det senaste det, men en del hade sina ginvägar. De hade sina
gångstigar som de gick, från Gränsta, kom och gick från Gränsta, rätt
över skogen, kom fram här vid gammelgårn. De hade stigar opptrampade. De från Vira, de gick inte om skolan, utan de gick efter
Losjön, efter kanten, hade en gångstig där över.

I.

Men hur sjutton orkade de?

G .B

J a, det var så.

I.

Först jobba tungt hela dagen och så var det inte så hävert med raster
heller.

18

G.B

Jodå, vi hade länga raster. Vi hade för länga raster, tycker jag. Nu har
vi inte med än en halvtimme per gäng. Vi har två halvtirnrnarsraster. Då
hade vi en timme till frukost och en timme till middag. För att det var
så att ramen de hade och allting, det skulle smörjas och likadant så
skulle de posta om ramen, sätta i nya blad i ramen varje rast och för att
sägarna och hjälpsägarna skulle hinna med det, så måste de ha den där
timmen, annars hann de inte med.

I.

Det var kanske tur det, för de där långväga, så att de fick ta igen sig.

G.B

Ja, det var ju det att man sov, mest under den där tiden. Jag kornmer
ihåg första ärena, man var ju ute och hade roligt om kvällarna, sen var
man trött på dagen, då kunde man sova en halvtimme, tre kvart nästan,
på rasten.

I.

Apropå det, hur träffade du Signe och gifte dig med henne?

G.B

Vi var ju barndomsvänner. Vi bodde i samrna kåk. Hon bodde här på
nedre botten och jag bodde här oppe, borta i den där kåken och på det
viset blev det att vi korn ihop, så småningom, fast det tog lite tid, det
var kärvt.

I.

Det blev gediget istället. Var bosatte ni er då?

G .B

När vi gifte oss, då bosatte vi oss här.

S.B

i rum och kök, och så ett rum oppe på.

S.B

Det var en annan familj som bodde här.

G.B

Joel Larsson bodde här, men Hallsten korn först.

I.

Joel Larsson, vem var det då?

G.B

Han var stabbläggare och det var ju jag också. Jag var ju stabbläggare, i
bra mänga år.

I.

Det där med stabblägare, räckte det till för att det skulle vara enkom ett
jobb2 ?

S.B

Ni var väl tre man.

G.B

Vi var tre stabläggare.

2

Eivor undrar om det räcker för att vara ett arbete som är så pass mycket att det täcker
arbetsdagens alla timmar.
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I.

Så det har alltid varit vissa olika jobb, här. Det har inte varit så att först
sågar du och sen går du och gör det och detta ... ?

G.B

Nej, var och en hade sitt jobb och sköta. Det har vi nu med. Vi har en
som kör trucken. Nu är det truck, istället för stabbläggare och som
kantare och det gör ju jag. Jag vet inte hur många år, jag har varit
kantare. Det är många år det.

I.

Vad är det för någonting, då?

G.B

Det .är jag som tar bort de där fula kanterna på bräderna. Så att det blir
olika bredder på dem och det som blir över, det som de kolade förut.
Det tuggas opp nu till flis. Det kallas för kantare. Det ska du komma
opp och titta en gång, när vi sågar så, får du se hur det går till. stabbläggare var Loffe och jag, sjutton var det Lasse Jansson, nej, nej.

I.

Hur gick det till att vara stabbläggare?

G.B

Det kom ut bräder, då var det inte som det är nu att det kom ut självmant utan det kom ut där och sen fick vi lasta på vagn och så körde vi
ut på en hög bana ut på brädgården. Där fick man axelbära sen, ut på
stabbarna. Och det var olika sorter och olika ställen. Då var det stabbar,
som stod närmare banan och sen var det stabbar som stod längre bort.
Vi hade fyra rader. Då fick man bygga ut landgångar mellan stabbarna
och så där och gå och bära på en sån där smal landgång, ut till fjärde
raden, det var långt att bära det. Gå och vingla på de där och högt var
det ju. Det var en sex, sju meter ibland. Vi måste komma ut där och
komma opp på stabbarna ut ifrån banan. Då fick man lägga upp landgångar mellan stabbarna Då fick vi gillra upp höga bockar, som vi satt
emellan stabbarna där. Så fick man gå där och sen när det blåste, var
det bara att gå och hålla sig, så att man inte for ner.

I.

Men hur kom ni upp på första stabben, när den började bli hög, var det
stege då?

G.B

Nej, vi byggde som trappsteg på kanten på stabben så att vi gick på den
opp. Man la bräderna så att de bildade trappsteg som vi klev upp på. Vi
körde på en hög bana. Vi sticka först då ner i botten först. Där nere
hade vi stabbfoten, där· började man. Sen när man kom över banan fick
man göra sådana där trappsteg och när vi kom ut till de andra längorna
kunde vi lägga upp landgångar som gick nästan rätt upp, som en backe
upp.

I.

Man fick inte ha svindel då.

G.B

Nej, det fick man inte ha och där gick man och axelbar. Det är tur att
det är det är borttaget för ...
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I.

Det måste vara tungt för både rygg och ben.

G.B

... det var ju rätt virke. Det var inte torrt. Vi bar två och två. Vi var tre
stabbläggare, en lättade då, så att man kom under med axeln, under
banan. Sä att det var jobbigt att stä och ta frän vagnen och häva opp
den på axeln. Då hade vi hjälp. Det turades vi om med. En gubbe som
lättade. Det kallades för att man var lättare. Det är jag som är lättare
hörde man när man kom ut med lasset, så det där gick för runt. Det vart
man så van med. Det har man jobbat med och burit. Sen kom jag in i
sägen. Jag var ju hjälpsägare också i många är.

I.

Vad innebar det då?

G.B

Då fick man hjälpa till uppe i ramen, alltså. Vi hade sågarn, det är ju
Sven-Erik som är sägare nu, men då var det Pelle Lindström som var
sägaren och han skulle ha två gubbar till hjälp en på var sida. Så man
kunde säga två stockar i taget på den gamla ramen. Nu går det bara att
säga en stock i taget, men den här ramen går ju mycket snabbare. Den
går ju som en symaskin och den ramen gick så sakta, men vi sågade
mycket timmer på den och det fick det lov att vara två hjälpsågare, men
nu är det bara en.

I.

Men vad gjorde hjälpsågarna, vände de på timret?

G.B

Vi rullade på timmer på en vagn, sägaren stod på bakändan han, av
stocken och så rullade man på den på vagn och satt den fast i en
klammer där baki. Sen fick han styra in den i ramen och så skulle man
ha på en stock på andra sidan, också. Man fick rulla på två stockar,
köra in dem i ramen och så var man med och rikta in dem i ramen, så
att de kom rätt in i bladen. Det fick hjälpsågaren göra och sen när de
kom ut på baksidan, den stocken som hade gått igenom, den skulle man
lasta av och lasta ner till kantarn. Sä att han skulle kanta och ta bort de
fula kanterna och så skulle man skruva fast en vagn i bakändan av
stocken, bara för att den inte skulle svänga, Då måste man ha en vagn
baki, också. Det här var efter gammalt det här. Sänt är bort nu. Då hade
vi vagnar. Då fick man skruva fast dem i stocken där, så han gick ju
rakt där, men nu är det annat, för nu är det som en kniv baki som
stocken går emellan, men det fanns inte då. Då var det ju två stycken
hjälpsägare, men nu är det bara en som står bakom, han bara plockar
dän sänt som blir på sidan, bakar som vi kallar det och skickar ner i en
ränna. Han har bara att plocka ner i en ränna ner i ångmaskin, så
försvinner de.

I.

Men jag tänker på vart kom timret ifrån och hur kom det hit?

G.B

Ja, det har vi talat om, hur de körde timmer. De körde timmer oppe frän
skogarna, med häst och släde, häst och kälka. Det gjorde bönderna det.
Arrendatorerna gjorde det. De körde in sina arrenden, mänga, genom att
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de hade de där jobbena och körde ner timmer, för de kom på släde hela
vintern. Så fort det vart snö började de köra ner timret.
l.

Så de högg först och körde sen.

G.B

Det höggs ju då på hösten och då luna3 ihop 'et i skogen, bönderna och
så fort första snön kom, så körde de ner. Det kunde ju hända att det inte
var det någon snö, då fick de köra på vagn. Då hade de det marigt, för
det var ju jobbigare att få opp'et på en vagn. Då kunde de inte köra
raka vägen. De körde rätt fram med timmerlassen, efter gammalt, när de
kun~e köra med kälkar. När de kom på vagnar, då måste de hålla sig på
vägen. För då kunde de inte köra ute på en åker eller gärden, som de
gjorde, så att då vart det sämre.

l.

Hur gick den där vägen?

G.B

De kom över sjöarna uppe vid Fastarby genom Viren och Losjön och så
gick vägen över Kulla bro, över dansbanan och ner om Lo och så Djurgården här och så kom de fram här, nere vid sjökanten här och så fick
vi ta emot det sen när det kom. Vi ute med tre gubbar här, fyra var vi
ibland som tog emot timret.

l.

.. . och staplade opp det då ...

G.B

Ja.

l.

.. . och sorterade det då.

G.B

Nej, det var ingen sortering då, utan det fick de göra sedan, när de
sågade. Det var två gubbar som gick och sorterade ut, ur vättema. De la
bara upp det i vätter när de kom och det kunde komma radvis med
bönder ut ifrån skogarna.

l.

Det kunde nästan var kö här då.

G .B

Det var kö.

l.

Östanååkama de hördes alltid.

G.B

De hörde man för de hade pinglor på sina hästar. Man hörde pinglerna
så väl, på långt håll. Man kände igen så väl pinglerna. Nu kommer den
bonden, nu kommer Brottmo, nu kommer Nybon. Det hörde man på
pinglerna. De hade sina särskilda pingler. Grabballs pingler, Grabb-Olle
hade pingler. Honom hörde man och kände igen också på deras pingler.

3

De drog ihop timret, och förde timret nära vägar. Timmerstockarna drogs på en kälke.
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I.

Jaha, så det var olika stämmor på dem då.

G.B

Men de sista årena, när de hade ångmaskin här förut, nu går allt med
elektriskt, sista åren körde jag ångmaskin där oppe. Jag var den sista
som körde ångmaskinen, innan de la ner ångan. Så jag var med när vi
rev ut gamla ångmaskinen. Vilket ...

I.

När hände det då?

G.B

1963, tror jag det var, som vi började med huggmaskin och ny ram.

I.

Vad innebar det att sköta om ångmaskinen då? Skulle det eldas tidigt på
morgonen, eller skulle de göras på natten med?

G.B

Ja, det fick man göra. Då fick man gå ut på morgonen och sticka fyr.
Jag vet inte, om jag gick ut sex eller halv sex. Då skulle det vara full
fart till klockan sju då. Det var bara att sätta igång maskinen. När
gubbarna gick ut.

I.

Var det kol då.

G.B

Nej, vi eldade med ved. Sen när vi sågade, eldade vi bara med sågspån.
Då hade man det bra, för då gick sågspåna direkt ner i fyrn. Det skötte
sig självt. Då hade man bara att sköta drag och sköta att spånen rann
precis lagom. Det där blev man så van med, så att det nästan gick
självt. Det var bara om sköta om att det fanns vatten i pannan och
smörja maskinen. Det var ett bra jobb. Men ibland kunde det vara
jobbigt.

I.

Med passning och sånt där.

G.B

Ja med passning. Det fick man passa jämt. Det var ju hela tiden. Morgonjobbena det var ju det värsta, för man måste ju opp så tidigt. Ibland
fick man göra rent pannan och då fick man sota på lördagar och söndagar.

I.

Jaså måste du göra det på lördag och söndag.

G.B

Ja, det hade man igen. ·så man gick ut nästan varje lördag eller söndag
och sotade, för det hade man igen, sedan i veckan. För det var mycket
lättare att elda när det var nysotat. Det fick man sota. Man hade långa
viskor, man fick stå dra genom tuberna. Det var ju tuber på den där, en
massa tuber på den där pannan. Så fick man stå och dra där i helgerna.

I.

skorstenen står den kvar eller är den borta.

G.B

Den står kvar, men den börjar på att vittra sönder, nu. Vi har pannan
igång på vintern, när det var is i kanalen. Vi har ju dragit ner varm-
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vattnet till kanalen. Till bassängen där nere där vi har timmer i. Det
elda vi och släpper ner varmvatten, så den håller vi öppen med den. Sä
pannan är igång än, men maskinen har varit borta länge. Den har vi
som varmvattenberedare.
I.

Kunde ni inte ta varmvattnet från ångmaskin och få ha och tvätta i.

G.B

Nej, det var ju saltvatten för det mesta.

I.

Jaså, det var saltvatten i den.

G.B

Ja, på senare tid. De hade en brunn som de tog vatten ur, men sen på
senare tid så vart det mest saltvatten. Brunn låg ju där nere och det kom
ju in saltvatten.

I.

Ni hade dricksvattensbrunn hit opp till husena här i alla fall.

G.B

Ja den fanns här borta. Jacobs brunn som vi sa, här borta i hagen. Så
fick vi bära från den. Det var en sån där stor gårdsbrunn, som de hade
här efter gammalt, som vi hämtade från. Och till sågen, när vi skulle ha
dricksvatten, fick den grabben, som spelade upp timret, springa och
hämta vatten till sågen också. Vatthinken hade vi stod där oppe. Där
drack alla ur en skopa. Det var ingen som blev sjuk ut av det. Det var
ju lock över den där hinken, men den rasade av ibland. Det var fullt av
sågspån, det var bara att karda bort en del av det där sågspånet och så
drack man, var man törstig så. Springa och hämta vatten, det tyckte man
inte var något vidare. Det var ett jädra släpande. Den där hinken den
var nästan tom för jämnan, tyckte jag. I alla fall när det var nytt vatten
då var det många som kom och drack. Man fick bära härifrån.

I.

Ni hade en massa småpojkar som hjälpte till i sågen.

G.B

Ja, då var det mycket ungdomar och många yngre grabbar som jobbade
här. En som hjälpte till och tog ur hyvelspänn ur tunnan, vid hyveln och
så var det vid häcksågen. Sä var det två stycken grabbar och uppe vid
ramen var det en som spelade upp timmer, det var ju en grabb och
likadant vid kanalen var det också en grabb. Det var ju jag nere och
hjälpte, när Jacob var där nere. Han var ju säker där nere vid timret vid
bommen. Du vet det kom mycket timmer sjövägen också. De högg
mycket på Ljusterö och det tog de på sjön och så bogserade de över ett
hem 4 hit. Så det kom inte bara landvägen och så köpte de timmer ute på
öarna och ibland kom de hit med timmer som ögubbarna skulle ha
sågat. Så att vi sågade åt dem. Legasägen kallades vi för. Då fick de
bestämma vad de skulle ha för timmer och sen sågade vi det och sen
fick de komma hit och hämtat när det var färdigsågat, men det gör vi

4

Sett ut Gunnars synvinkel.
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inte nu mera utan nu sågar vi bara åt oss själva.
I.

Det måste ha varit liv och rörelse här.

G.B

Oj, oj det var det. Vi hade roligt på den tiden. Mycket roligare än vad
det är nu, egentligen. Då kunde man komma ihop och prata lite, nu är
det så stressigt så nu står man där man står, man kommer inte från
någonting. Då kunde man få byta av varandra och man kunde få snacka
lite. Det går aldrig nu. Det är aldrig tid med det, det går för runt.

I.

Jag tänkte på fritiden, var det mera rörelse för familjer och det var ju
fullt i varenda stuga här då.

G.B

Oj, oj. Når vi idrotten. Det började med fotboll. På fotbollsplan var det
så folk jämt, jämt och ungdomarna de kom cyklande, det var ju inga
bilar. De kom från Kvistmora och det var grabbar där oppe som spelade
fotboll som kom hit ner, som cyklade hit ner och tränade. Ja så när vi
byggde plan så var de nere ock hjälpte till med den. Jag var ju med när
vi byggde plan.

I.

När hände det då?

G.B

1933, 34 var väl det.

S.B

Det blir femtiårsjubeleum nu.

G.B

Då fick vi låna hästar utav Boström där oppe och så där stor flatbottnade5 som vi kallade det för. Ett tre, fyra par varje kväll och det
lastade vi för hand och korpar och korpare och sprängde loss stubbar
gjorde vi ...

I.

Så det var skogsväxt där då.

G.B

Det var skogsbruk på halva plan, en tredjedel var som en liten äng där
nere och från Loffes hörn där oppe till hörnet vid Löt där var det bara
som en liten äng, men sen var det mycket skog och stora björkar och
hasselbuskar. Så det fick vi låna, det var Boström väldigt bra med och
det var befallningsman också, Gaveln6 , som bönade för att vi skulle få
låna djuren på kvällarna. Så vi hade hästar. Det blev plan där i alla fall,
till sist. Så det var mycket jobb, det var inga maskiner då inte. Det var
hästar och sen så kärrade vi med järnhjulskärror, med en låda på och
kärrade ner jord. Tog oppe från det här hörnet och fyllde neråt sjön. Det
var ett jäkla jobb. Då förstår du, vad mycket folk det var. Vi hade roligt

5

6

?
Befallningsman kallades så.
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på kvällarna. Det var ju kul att vara därnere, det var ju roligt. När de
sköt stubb, det tyckte man var så roligt, när det small så .att stubbarna
for högt upp i luften. Det tyckte man var så kul, vet du. Man var med
och kika och man jobbade och hjälpte till. Det var ju så. Det var inte så
mycket annat att hålla på med.
I.

Det var ju som ett nöje det med.

G.B

Det här med båtarna man gick ju ner till bryggan. Vi hade lite dans där
nere på bryggan ibland. Det kommer du ihåg Signe. Vi hade en sådan
där resegrammofon. Så dansacle vi ungdomar. Den där jädra båten
kommer jag ihåg. Det var folk jämt där nere. När han kom, då sprang
man ner, när man såg att han kom då sprang man ner. Ner till den där
båten.

