Utterbäck en by en plats ett
antal företeelser
Sture Andersson
2010‐01‐01

2

Innehållsförteckning
Utterbäck en by en plats ett antal företeelser ........................................................................................ 4
Bygden ................................................................................................................................................................ 4
Historien ............................................................................................................................................................ 5
Helheten ............................................................................................................................................................. 5
Verksamheter i byn ....................................................................................................................................... 6
Tidigare verksamheter ............................................................................................................................. 11
Personer i byn............................................................................................................................................... 11
Föreningsliv ................................................................................................................................................... 24
Händelser ....................................................................................................................................................... 26
Hur var då livet ............................................................................................................................................ 27
Byns tillväxt ................................................................................................................................................... 28
Utforska ........................................................................................................................................................... 31
De som stod mig nära ................................................................................................................................ 34
Skolgången. .................................................................................................................................................... 45
Ut i skogen ...................................................................................................................................................... 46
Frigörelsen ..................................................................................................................................................... 47
Min yrkesverksamma tillvaro................................................................................................................ 50

3

Utterbäck en by en plats ett
antal företeelser
En bygd går genom en rad epoker, var tid har sina förutsättningar och förväntningar.
Vad jag här kommer att skildra är de stora förändringar som skedde på landsbygden
strax efter krigsslutet 1945. Jag var nyfödd och har blivit förärad ett gott minne redan
från tidiga år. Många av de minnen jag här kommer att berätta om är mycket tidiga och
är enligt vetenskapen inte möjligt att vara annat än efterkonstruktioner. Själv hävdar jag
att så inte är fallet.

Bygden
Älvdalen
Med sitt ursprung i sjöar och tjärnar på Kilsbergen letar sig Imälven fram genom bygden,
tidigt en källa till försörjning genom sin rika tillgång på fisk och kraft. Dalgången har tro‐
ligen haft ett liv före det vi kan följa historiskt i dag. Troligtvis slogs all etablerad befolk‐
ning ut då digerdöden härjade på 1300 talet. Bygden återbefolkades efter hand under
1500 talet för att få sin nuvarande utbredning någon gång under senare delen av 1800
talet. Teorin om ett liv före detta har jag fått då jag besökte länsarkivet och tittade på
gamla handlingar. Utbredningen av de båda hemmanen Utterbäck och Sibberboda (Sib‐
bo) var av sådan omfattning på tidigt 1600 tal att det hade krävts stora maskininsatser
för att bruka upp den mängd jordbruksmark under den tid älvdalen varit befolkad enligt
gängse uppfattning.

Skogen
Utterbäck är inget stort hemman, den skogsmark som var knuten till hemmanet bestod
till större delen mossar eller myrmark. Fiskevatten fanns i en sjö som heter Fågelsjön
vilken och är snarare är en utbuktning av Elgsimmen efter uppdämningen. Sibberboda,
eller vad det dagligen benämns Sibbo, hade det bättre beställt med både skog och fis‐
ke9vatten. Skogen var en förutsättning för bergshantering, både vid framställning av
tackjärn och vid malmbrytning.
Utöver detta var skogen betesmark för byns kor sommartid, hur betet fördelades och
vem som betade är en vetenskap i vilken jag inte har full insikt. Helt klart är dock att
man inte släppte ut korna hur som helst. Det finns en stor utredning upprättad omkring
hur man stänger mellan olika skiften, den gjordes i samband med en hemmansklyvning
på senare del av 1800 tal.
Utterbäcksskogen har gått under benämningen ”braen”, vid två tillfällen runt sekelskifte
tände den smalspåriga järnvägen skogen, vid sista tillfället var det mycket nära att gå in i
bebyggelsen. Man kunde även då jag växte upp se på tallarna hur elden svept fram.

Laga skifte
Runt 1840 genomfördes laga skifte, det som en gång var två hemman hade då blivit
splittrat i små lappar i vanlig ordning. Utterbäck blev delad i fem enheter en i norr som
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senare blev föremål för hemmansklyvning, tre gårdar låg kvar i bykärnan och en gård i
söder. Den södra har efterhand delats upp dock utan hemmansklyvning.
Sibbo blev delad i fyra delar och är än i dag kvar i den delningen. Vad som laga skifte
ställde till med var att bryta upp gamla nära och invanda bygemenskapen. Visst levde
den kvar men hur det var tidigare kan man bara ha fantasier omkring.

Skolan
Sibbo fick egen skola någon gång på andra hälften av 1800 talet och den kom att vara en
samlande punkt i samhället under 100 år. Den dagen som skolan lades ner någon gång
runt 1960 var det slut med samvaron i byn. Det fanns ingen naturlig neutral plats där
alla kunde gå utan att känna påverkan. Dessutom var barnen ett gemensamt intresse och
de försvann in till Karlskoga inte alltid till samma skola.

Historien
Bakgrund
Som jag tidigare nämnt är bygdens ursprung inte helt klarlagd. Det är svårt att hitta nå‐
gon tidig dokumentation. Skrivkonsten fanns inte ute i skogen förrän på 1500 talet och
vad som fanns därförinnan var vad klostren noterade och det begränsade sig till deras
ekonomiska svär. Banden med Brickegården var starka, närmast för att deras skogs‐
marker låg på östra sidan Svartälven och att det på så sätt var ett naturligt samband i
bergshanteringen. I sydlig riktning dominerade bruken Valåsen och Villingsberg.
Banden fanns också starka öster ut, många transporter utfördes till hyttorna på östra
sidan av Kilsbergen. Pulsådern ”smalspåret” fraktade malm från Dalkarlsberg och en
omlastning skedde på malmtorget vid Rösimmen. Bebyggelsen var omfattande på ”sko‐
gen” utkomsten var knutet till bergshanteringen, överbefolkningen var påtaglig och ett
sätt att ta sig fram var att bygga sig en backstuga. Så länge det fanns ett ömsesidigt utby‐
te var det inga markägare som hade invändningar, någon skada gjorde bebyggarna inte
och bosättningen lämnade inga större spår efter sig. På så sätt kom byarna Utterbäck
och Sibbo att vara lite vid sidan av Karlskoga.
Genom byn gick också häradsvägen, vägen från Karlskoga kyrkby till Nora. Under tiden
som bygden hörde till Nora domsaga var det troligen riklig trafik på den vägen. I dag
finns minnen i form av två valvade stenbroar säkert tillverkade under tidigt 1600 tal.

Befolkning
Banden med Närke har varit påtagliga, industritorpare var i stort alla som bodde i byn
då jag växte upp. Många av innevånarna hade sina rötter i Närke och hade av olika an‐
ledningar hamnat här. Med en tradition av att på egen hand klara försörjningen var före‐
tagsamheten utbredd. I varje torp fanns det en ko och några höns, efterhand som för‐
sörjningen säkrades på annat håll blev kon överflödig. Andra värden kom till, man kunde
inte vara bunden av en ko, begrepp såsom fritid och semester började ta plats ute i stu‐
gorna.

Helheten
Vad man är och hur man tänker är färgat av den omgivning man har vuxit upp i. Helt
klart är att mina referensramar finns djupt förankrade i bygden och de personer jag
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ständigt kom i kontakt med under mina uppväxtår. Att det var en stor brytningstid har
jag senare kommit till insikt om. Jag har fått möjlighet att få mig berättat saker, händel‐
ser och företeelser från en tid som redan var svunnen. Att få en helhet som bygger på
hundraåriga traditioner och levnadsöden. De personer jag växte upp med hade med sig
muntliga traditioner från en sedan länge svunnen tid. En tid då det inte fanns tillgång på
annan information än den man delgav varandra.
Ett samhälle där alla var beroende av varandra, alla var en del, ung som gammal. Bygden
hade en självförsörjande tradition och hade klarat sig genom kriser och framgångar.
Större och större inflytande från utanförliggande samhällen trängde genom. Bofors väx‐
te och blev även i denna bygd påtaglig. I tidens anda kom frikyrkan och nykterhetsrörel‐
sen in i byn och jag fick uppleva de sista åren av dess storhetstid.
Från att vara ett samhälle med egen själ har byn blivit en del en del i ett större samman‐
hang. Allt detta smyger sig på, tiden går fortare och fortare. Ingen märker att allt bara
försvinner ut i något nytt och okänt. Ingen har längre något behov av bygden för sin
trygghet. Kontaktnäten är byggda långt utanför byns ramar och byn är nu bara ett om‐
råde bland andra i Karlskoga.
Vad jag nu försöker att fånga är lite av den puls som fanns, personer företeelser och lite
observationer. Dessutom kommer lite av direkta händelser i och omkring livet här i byn.

Verksamheter i byn
Hyttan
Mycket tidigt byggdes en hytta i Sibbo, den var i drift något hundratal år innan den nå‐
gon gång runt 1700 flyttades till Immetorp. Där har den funnits på två platser, övre och
nedre, den övre var i drift fram till slutet av 1800 talet. Nedre platsen har tagits i an‐
språk av en mera bruksliknande verksamhet och hur övergången skedde vet jag inte. Jag
kommer ihåg husen efter det som under ett antal år Elfström stortillverkning av jord‐
bruksplogar som fanns på nedre hyttplatsen. Av den övre fanns bara stybb och landfäs‐
ten för dammen kvar. Sibbohyttan har återtagits av naturen men än i dag kan man tyd‐
ligt se masugnen.
Något namn finns kvar, man kan ana var bebyggelsen låg, stybben är påtaglig och malm‐
torg och varphögar är inte svåra att se.

Gruvorna
Under minst två perioder gjordes försök med gruvbrytning i Utterbäck, det finns ett an‐
tal vattenfyllda hål i Utterbäcks sydöstra hörn. Vad jag minns från uppväxten var att dess
gruvhål var använda som dumpningsplats för allehanda avfall från Bofors. Ett av hålen
var använt till att bränna tvivelaktiga oljeprodukter. Då dessa eldningar skedde förmör‐
kades hela byn under en svart och oljedrypande rök. I och med dessa dumpningar förgif‐
tades marken på ett stort område. Trots att endast ett gruvhål användes spred sig de
ämnen som dumpades till övriga hål. Det var en vit sörja i alla hål. Enlig vad jag har fått
mig berättat har min farfar vid något tillfälle varit ner i gruvorna och konstaterat att det
finns åtminstone en ort i någon av gruvorna
Gruvdriften blev aldrig någon framgång, dels var halten låg dessutom fanns bättre kvali‐
teter att tillgå. Under sista försöket var trots allt tilltron stor och det gjordes stora inve‐
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steringar i gruvkonst för att hålla gruvorna fria från vatten. Även här användes kraft från
Imälven.
På den tiden myntades uttrycket ”Allt har sin övergång men Utterbäck har två under‐
gångar”. Stånggången krävde nämligen två undergångar under den smalspåriga järnvä‐
gen som passerade mellan älven och gruvorna.

Skjutfältet
Alldeles öster om byn finns Bofors skjutfält, där testas alla nya pjäser och ammunition. I
väster avgränsas det av smalspåret, den gamla järnvägen som numera är lansväg, i öster
av Villingsbergs skjutfält. Hela skjutfältet är mer eller mindre obebyggt. Det finns ett an‐
tal för proverna nödvändiga anläggningar utplacerade och hela området är inhägnat och
avlyst för allmänheten. Till den gruppen räknade man sig inte under uppväxttiden. Vi
som bodde i byn räknade fortfarande markerna som allmän egendom. Marken var av‐
styckning från byn och de regler som var brukliga gällde fortfarande.
En vårvinterdag i dessa marker kan inte beskrivas, den måste upplevas. Här finns ett rikt
djurliv och en orörd natur. Varför ska man färdas långt då allt detta finns inpå knutarna?

Kvarnen
Kvarna och sågbacken har varit byns spontana samlingspunkt under alla år. Låt vara att
det i dag inte gör det, nu samlas man på helt andra sätt. Kvarna och såga var en gemen‐
sam angelägenhet. Dess placering mitt mellan byarna och där vägen delade sig gjorde
det naturligt.
Kvarnen var det första som kom i privat ägande. 1860 köpte dåvarande mjölnaren ut
den samägda kvarnen och den mark som hörde till. Efter några år köpte farfars fosterfar
mjölnartorpet med vidhängande kvarn. Någon gång under slutet av 1800 talet blev
kvarnen tullkvarn. Detta innebar att mjölnaren tog tull av malningen, i klartext en viss
del av det som maldes fick mjölnaren. Det räckte till att hålla en gris och till lite bröd.
Något ytterligare blev det sällan. Kvarnkammaren var värmestuga och samlingsplats.
Där träffades man för att spela kort, berätta senaste nytt och svepa en och annan öl.
I kvarnen fanns plats för en snickarbod, min farfar försörjde sig som bysnickare innan
han blev mjölnare. Bysnickrandet var ett ambulerande yrke, när någon skulle bygga var
det att samla verktygen i en jutesäck och knalla dit. Ofta var det att stå på någon kall loge
vintertid och tillverka dörrar och fönster. För detta fick han mat och uppehälle, möjligen
lite underhållning och kamratskap. Än i dag finns vissa av verktygen kvar. I dessa kan
man finna egentillverkade hyvlar med vilka man hyvlade fram profiler på fönster och
dörrar.

Sågen.
Även sågen har sitt ursprung i ett gemensamt ägande. Riktigt hur den kom i privat ägo
kan jag inte redogöra för, vad som är klart är att 1916 fanns den och kvarnen i gross‐
handlare Johan Dahlins ägo. Han gjorde då en stor investering, i stället för de båda vat‐
tenhjul som drev anläggningarna installerades en turbin för gemensam drift. Dessutom
en generator så bygden kunde få elektriskt ljus. En stor händelse i bygden.
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Innan den genomgripande
moderniseringen
fanns
egenhändigt
tillverkad
utrustning. En sågram
med ett sågblad lagom
snett placerat i sin ram för
att äta sig in i stocken den
bit som stocken med ett
ryck matades fram då ra‐
men fanns i sitt översta
läge. Dessa ramsågar stod
modell för sågverksindu‐
strin långt in på 1900 talet.
Även nu installerades en
sågram nu med senaste
teknik, turbinen kämpade
Såglaget på -20 talet
och det blev konkurens
om kraften med kvarn och
belysning. 1925 köpte Erik Jonsson sågen, efter ett antal år visade det sig att kraften från
turbinen var för liten och en ny installerades. Det visade sig att tillgången på kraft fortfa‐
rande var för liten varför ett drastiskt beslut togs. Man byggde en högspänningsledning
från Skråmforsen, sedan var kraften inte begränsande. Man utrustade sågen med dubbla
ramar och kapaciteten blev stor. Nästa begränsning blev brädgården att lägga upp virke
för torkning i. Platsen var luftig och efterhand fick åkermark träda tillbaka. Delar av den
nerlagda järnvägen började dyka upp på marken för att stabbläggarna inte skulle behöva
gå och bära långa sträckor.
När jag börja minnas har sågen några år på nacken och är ganska nergången. Det mesta
är på ett eller annat sätt fixat för att hjälpligt hänga med. Trallorna i brädgården har bli‐
vit ersatta av något nytt, en lyfttruck, en skapelse framtagen på andra sidan vägen.
Trucken ställde krav på markens bärighet och underlager var inte det bästa. Mer än en
gång tappade trucken sin last eller satt fast i leran. Kort sagt, det har sina sidor att vara
sågverksägare.
Wikers AB, ett dotterbolag till Bofors, hade en såg i Björkborn som inte låg bra till med
tanke på omgivning. Den var dessutom nergången och otidsenlig. Wikers hade skogarna
på skjutfältet och kunde inte garantera att allt virke var fritt från skrot, med påföljd att
det var svårsålt. Av den anledningen och att moderbolaget Bofors förbrukade virke i sina
anläggningar behövdes ett sågverk. Utterbäckssågen passade som hand i handske. Detta
ledde till ytterligare 25 års sågverkshistoria och det är den jag har med mig.

Kraftstation
Den store entreprenören Johan Dahlin hade intressen i byn och ägde både kvarn och såg.
Han insåg att det vore intressant att vara med tiden och investera i en rejäl industrisats‐
ning. Både kvarn och såg försågs med en gemensam kraftkälla, en dubbel Francisturbin
som utvecklade 30 hästkrafter. Vad vore lämpligare än att samtidigt förse bygden med
elektriskt ljus? Generator sattes in, effekten var stor på turbin och mycket kraft gick till
spillo tyckte man. Det blev en likströmsgenerator, små distributions‐områden täcks
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bättre då spänningsfallet blir
mindre. Ett kraftnät byggdes ut
med ett 100 tal abonnenter, till en
början abonnerande på ett antal
ljuspunkter och betalade för det.
Min far var den som såg till att allt
fungerade, ledningsgator var det
inte tal om utan trådarna fick leta
sig fram mellan grenverken. Åtskil‐
liga var de turer som fick göras får
att ta bort grenar från ledningarna,
Kraftstationen 1917
ifrågasättandet av det nödvändiga i
åtgärdandet var en regel. I samband med att min far köpte kvarnfastigheten följde kraft‐
nätet med. Lamporna lyste över allt, folk vande sig vid att använda elektriskt ljus och
skaffade flera och starkare lampor. Inte alltid åtföljt av att ändra villkoren. Situationen
blev med tiden ohållbar, först satte min far in effektbegränsare, det lärde man sig snart
att koppla förbi. Nästa steg blev att installera mätare, då blev det mörkt i hela byn, ingen
hade råd att betala.
Efter hand lärde man sig att koppla förbi även mätaren. De lite större bönderna skaffade
mjölkmaskin och alla skulle mjölka vid samma tid. Vedkap liksom tröskverk skaffades in
gemensamt, allt detta skulle drivas. Den motor som fanns för ändamålet var flitigt igång.
Snickeriverksamheten blev lidande och ledningsnätet var i dåligt skick, 1947 bestämde
sig min far för att det får vara nog. Gullspångs kraft tog över nätet, ersättningen för det
hela var betalning för två nya kreosotimpregnerade stolpar som hade satts upp året in‐
nan.
Jag kan minnas vad jag tyckte det var underligt att det kunde blåsa utan att min far hals
över huvud fick springa ut och vakta ledningarna.

Snickeri

På taket satt en lampa och några isolatorer. Därifrån utgick elen.
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Tidig snickerimaskin

Redan tidigare har jag nämnt om att kvarnen
hade en snickarbod. Vid moderniseringen
blev även den delen föremål för anpassning.
Nu var den inte avsett att vara mer än för
husbehov, min far var tillsyningsman åt Jo‐
han Dahlin trots sin ringa ålder och fanns
alltid på plats. Efterhand kom han att syssel‐
sätta sig med att snickra vid sidan om sitt
uppdrag att se till kraftverk, kvarn och såg.
Dahlin hade egen snickerifabrik, han insåg
att här fanns resurser och än det ena än det
andra lades ut till min far.

När detta pågått ett antal år bestämde sig
min far för att köpa ut anläggningen på den sidan om älven. Några år tidigare hade Erik
Johnsson köpt sågen och korsägandet kom att bli lite svårhanterligt. Starten kom att
hamna under depressionen på 30 talet, den gick tämligen spårläst förbi, byggnationerna
tog fart och någon arbetsbrist var det aldrig. Hela anläggningen drevs via remdrift från
turbinen och det fanns kvar då jag kom in i bilden. Inriktningen på tillverkningen fram
till dess var byggnadssnickerier. Verksamheten sysselsatte av och till 2‐4 personer. Lo‐
kalerna hade byggts ut sju gånger fram till dess jag tog över.

Åkeri
Byn var under några årtionden förärad ett åkeri. Efter dåtidens mönster var det relativt
stort. I samband med att Jonssons sålde sågen till Wikers AB blev deras basnäring förut‐
om gården och skogen denna åkerirörelse. Ett nytt garage byggdes med plats för fyra
bilar och plats för en liten reparationsdel. Dessutom var hela övervåningen en verk‐
stadshall där det under ett antal år bedrevs mekanisk industri.
Åkeriet omfattade en fjärrbil med fast linje mellan Södertälje och Karlskoga, mestadels
smide från Kilsta. Två bilar var ”virkesbilar” varav en transporterade timmer till sågen
och den andra transporterade massaved till Skoghall. Den fjärde lilla bilen benämnd
”rôtta” var stationerad på sågen. Efterhand minskades transporterna av skogsvara och
man koncentrerade sig på oljetransporter. Främsta anledningen var att skogstranspor‐
terna gick hårt åt bilarna och krävde mycket reparationer.
Någon gång under mitten av 70 talet avyttrades all åkeriverksamhat, lokalerna används
som uppställning av husvagnar mm.

Mekanisk industri
Byn har under åren haft innovativa innevånare, Mårten Hansson hade gått på en teknisk
utbildning och lärt sig grunder i hydraulik. Med sågen tvärs över vägen och ett antal tek‐
niktidningar började ritandet av hjälpmedel för sågen. Efter ett antal försök fanns där en
truck som kunde utföra sin uppgift mycket bra. Någon storindustri blev det inte, men
åtskilliga truckar levererades i grannskapet. Med tiden blev tillverkningen kapitalkrä‐
vande och tröskeln lite för hög. Först bedrevs verksamheten hemma på gården i den då
tomma ladugården. I samband med att Jonssons byggde sitt lastbilsgarage fick Hansons
mekaniska ny lokal. Det fanns även en del andra produkter med i sortimentet. Lönsam‐
heten var inte så god och en dag kom ett erbjudande om en bra anställning.
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Kort där efter kom en annan tillverkning till bygden. Denna gång inte sprungen här men
den tog plats i lokalerna ovanpå åkeriet. Det var muttrar, muttrar mer fjäderbrickor in‐
satta. Byns hemmafruar blev helt plötsligt maskinoperatörer. Det pågick ett antal år, se‐
dan flyttades tillverkningen och vad det blev av det hela vet jag inte. Nya produkter kom
och konkurerade säkerligen ut muttrarna.
Efter det har det varit bilverkstad och emballagefabrik, emballagefabriken var en utväxt
av sågen.

Båtskrapor
Jag nämnde att bygdens innevånare var innovativa. I slutet av 1940 talet flyttade det hit
en familj med, visade det sig, rötterna i byn. Åke Waleryd med fru och två söner, dessut‐
om hade han med en idé om att tillverka båtskrapor. Sagt och gjort, där satt det inte fast.
Källaren fylldes med nödvändiga maskiner och ut kom der båtskrapor. Efterfrågan var
stor, hela tillvaron för familjen bestod i båtskrapor och en vacker dag kom en lastbil och
hämtade allt. Åke hade lyckats med att sälja sin idé och dessutom fått betalt för den.
Någon mera tillverkning i byn blev det inte för Åke. Han hamnade så småningom i Bofors
med några turer av och till på Johanssons press & hejarverktyg.
Idéer testades under åren, ett tag var det snudd på att alla stenar skulle försvinna. Det
var smyckestillverkning. Det rasslade i uthusen och stenarna snurrade i slipmedel så de
intog helt nya former.

Tidigare verksamheter
I Sibbo har det funnits både skräddare och spinnstolstillverkning. Skräddar Hane hade
även ett kontor i Örebro för måttagning. Han var en ansedd skräddare och var eftertrak‐
tad leverantör. Anders Ohlsson i Gluggängen han med att tillverka ett stort antal spinn‐
rockar. Tittar man på en spinnrock i trakten står det säkerligen AOS instämplat.
Ett tag var det på gång att bryta svartgranit i Sibbo. Stora insatser gjordes för att få till en
brytning, det hela föll på att kvaliteten på stenen inte höll. Någon hade hitta sprickor,
mycket små men dock. Vi kan säkert hitta mera, det har ryktats om att skulle ha funnits
en hammare, föga troligt då det var reglerat vad man fick hålla på med ute i bygderna.

Personer i byn
Filemon
Filemon var min farfar, jag hade förmånen att lära känna honom under hans sista 10 år.
Filemon var mjölnare, men egentligen inte. Hans yrkesbana var bysnickare. Han kom till
byn som fosterson hos mjölnaren. Så vitt jag kan förstå hade han kunskaperna med sig
och han fortsatte med det till dess att hans fosterfar dog och han fick ansvaret för kvar‐
na. Han släppte aldrig detta med snickrandet, det blev en och en annan möbel tillverkad
medans kvarnen malde.
Nu är jag ute på okänd mark, detta pratades aldrig om utan det är vad jag har pusslat
samman. Min farmor dog då min far var tre år, i samband med det hade boningshuset
byggt upp. Det uppfördes i tidens anda, ett hus som skulle räcka till. Huset inrymde även
en affär som tillskott för försörjningen. Hur det nu var klarade inte Filemon av förlusten
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av sin fru och omsorgen av de två barn de hade tillsammans. Han
sökte stöd i flaskan och allt han hade gick från honom.
Hans liv blev i fortsättningen i händerna på andra. Först blev det
hans halvbror som blev ”förmyndare”, på den tiden förklarades
personer som bett sig så för omyndiga. Efter hand blev han i hän‐
derna på min far. Grosshandlare Johan Dahlin hade varit stor ford‐
ringsägare och på så sätt blivit ägare till kvarn och tillhörande
kvarntorp. Min far och Johan Dahlin kom att stå varandra mycket
nära. Trots att min far knappt slutat skolan fick han ta över ansva‐
ret för det som Johan Dahlin ägde. Kvarnen drevs vidare med Fi‐
lemon som mjölnare och efter ett tag byggdes anläggningarna ut.
Det jag kommer ihåg av Filemon är att han alltid var uppe med
tuppen. Skulle det malas något var det tvungen att ske före all an‐
nan verksamhet på snickerifabriken. Han hade oerhört svårt för att gå, det blev bara fot
för fot. På dagarna var han med på verkstan, grundmålning och en borrmaskin var hans
sysselsättning. Dessutom städade han. Sommartid såg han till att allt gräset blev slagit
och samlat. När han var ute fanns nästan alltid en lie på axeln.
Filemon Karlsson

Jag har mycket funderat på vad det var för liv han levde. Han hade en plats tilldelad och
det var soffan i ”Annas” kök. Där tillbringade han all tid han vistades inomhus. På da‐
garna halvlåg han på sofflocket iklädd urtvättad blåblus och blåbyxor. Nattetid hade han
lyft av locket och tagit av blåkläderna. Stockholmstidning läste han allt som gick att läsa.
Någon konversation var det inte tal om. De försök han gjorde besvarades bara med ett
snäsande. Han ville gärna prata och var informerad i allt som hände. Anna var missnöjd
med allt och alla. Min syster Inger stod på god fot med Anna och märkte inte av farfar
Filemon. Jag däremot hade ingen förståelse för Anna och var inte välsedd i köket. Därför
blev de stunder Filemon kunde få prata med mig hänvisade till de få tillfällen vi befann
oss på samma plats utanför ”Annas kök”. Nu var det inte var dag som Filemon hade haft
tillfälle att prata med barn så konversationen blev lite konstlad. Barn lär sig fort och jag
kunde trots allt förstå honom tämligen bra.
Jag måste ha varit något oerhört för honom. Jag har inte några direkta kopplingar men
jag märker att jag bär med mig oerhört mycket av hans sätt att se på tillvaron. Han ville
gärna prata. Däremot hade han inte lärt sig att man ska titta på den man talar med utan
han pratade ofta frånvänt. Situationens komik var han en mästare på. Han och Tage
kunde hitta på otaliga upptåg.
Som sagt, åldern tar ut sin rätt, dagarna före att han skulle fylla 90 lämnade han oss. In‐
nan dess hade han utbildat mig till mjölnare så att jag kunde föra traditionen vidare.

Jonssons
Erik Jonson eller som det han heter på byns dialekt ”Erk Jonsa” var ägare av byns största
gård, handelsbod och sågverk. Jag minns honom bara som en mycket tärd man sittande i
en gungstol och vänta på att han skulle få slippa pinan. De sista åren av hans liv och det
är vad jag har möjlighet att minnas, var sådana vi alla helst vill slippa. Tärd av lungkan‐
cer var han bara en skugga av sin forna storhet.
Han hade dominerat byn och hans söner fortsatte i hans spår. Tämligen snart insåg de
att sågen var för tung att driva. När en köpare uppenbarade sig kunde man inte försitta
tillfället och sågen avyttrades till Wikers AB ett dotterbolag till Bofors AB.
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Till sågverket hade funnits en transportdel, den avyttrades inte. I affären ingick ett avtal
omfattande transporter för sågverket. Åkeriverksamheten utvecklades en del och omfat‐
tade även andra kunder, en verksamhet jag tidigare beskrivit.
Handelsboden såldes till en entreprenör som drev den i ett antal år innan han tvingades
att lägga ner. Bilen hade blivit var mans egendom och det blev bara vad man glömt som
handlades i byn. Jordbruket levde kvar ett antal år men gick även det mot en avveckling.
På 60 talet krympte alla gårdar. Det som tidigare hade försörjt flera familjer kunde nu‐
mera möjligen ge ett bidrag till en månskensbonde.
Det som jag minns av Jonssons är ”barnen” Alvar, Holger och Karin. Holger med familj
och barn i min ålder, Alvar var gift men inga barn, lika var det med Karin. Mer om dessa i
andra sammanhang.

Julia Jonsson

Frun Julia levde kvar några år och så länge hon levde var ladugården
full av kor. Vi hämtade mjölk där under en period. Det blev ett och an‐
nat berättat vid dessa hämtningar. Här i byn har det aldrig funnits några
ålderskillnader, barn och vuxna har alltid samtalat på lika villkor. Julia
var berättarens mästare, det var en fröjd att hämta mjölk även för en
liten unge. Dessutom fick man alltid senaste nytt. I och med att affären
drevs av dottern Karin och att det säkerligen hade varit någon av chauf‐
förerna som varit inne och fått sig en kopp kaffe, så var hon ständigt
uppdaterad.

Gårdshuset var nybyggt, några år före att jag föddes hade den gamla gården brunnit ner
till grunden. Den hade varit en gammal bergsmansgård men nybygget är uppfört i en
mycket egen stil, svår att härleda annat än till byggmästaren.

Hansson
Otto Hansson kommer jag endast ihåg genom två saker som inte har att göra med ho‐
nom direkt. För det första, till hans begravning kom en inbjudan till mina föräldrar ” An‐
ders med fru Andersson” stod det i den. Det andra var att min far hade drabbats av det
som även jag lider av, kläderna krymper i garderoben. Smokingen som tjänat som be‐
gravningsklädsel under alla år var helt plötsligt för liten.
Däremot kommer jag väl ihåg hans fru Ida och hans söner. Mårten och hans bror Nisse
var de som tillverkade truckar En mycket intressant plats för oss ungar och båda tyckte
om barn och det var välkommet då vi kom.
Ida satt i fönstret och höll utsikt, det gick inte att passera utan att komma in och få saft
och bullar. Ida var syster till Julia även hon berätta gärna och mycket. Vi fick oss berättat
om hur livet hade varit under hennes tid och vad hon hade fått sig berättat. Tänk om
man hade satt ner allt detta på pränt, men det var inte att tänka på för en unge på 9‐10
år.

August
När jag började förstå vad detta var för person hade jag haft kontakt med honom mycket
länge. Han var vår närmsta granne och kom på så sätt att bli en del av tillvaron. En i byn
betydelsefull person trodde han, väl förankrad i frikyrka och nykterhetsrörelsen.
Allt eftersom jag blev medveten om att personerna omkring mig hade en karaktär börja‐
de en mycket speciell person framträda. I vår relation ärvde jag mycket från min farfar
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Filemon. August och Filemon hade inte de bästa relationer. Kanske för att de var var‐
andras motsatser då det gällde dryckesvanor och i tron på ett högre väsen.
Nåväl, det var en historia som med tiden växte fram. August, på bygdemål. ”Agust Ocha”
var en till åren kommen man, dessutom var han mäkta stolt över det. Hans åldersräk‐
ning låg ett år före då han talade om vad gammal han var. Han hade förmånen att nå den
aktningsvärda åldern av 94 år och han var hela tiden kapabel att sköta sig själv. Han slu‐
tade sina dagar snövintern 1966 ute i en snödriva alldeles utanför dörren efter ett natt‐
ligt besök på huset. En mycket kall natt, jag passerade fram på småtimmarna samma natt
efter ett besök i en granstuga. Kölden var skarp, något anmärkningsvärt såg jag inte då.
August bodde i undantag hos sonen Tage under 15 år efter att hans hustru hade lämnat
honom.
Fruntimmer var en gudagåva. Med tanke på all den frälsning dessa varelser behövde fick
de ofta besök av August, till sin hjälp medförde han alltid sin gitarr och några skrifter.
Om besöken skedde efter schema vet jag inte men alla hans gunstlingar fick regelbundet
besök. Avfällingar av annat kön eller mindre villiga hamnade snart på listan av de som
hade en helt annan betydligt varmare framtid att vänta.
Han hade talets gåva. Han verkade som predikant i Metodiskyrkan och var ett stående
inslag vid varje sammankomst med ett bibelcitat och en bön. Alla viste när detta skulle
komma, i god tid rättade han till tänderna högt och ljudligt, ingen kunde ta miste på vad
som komma skulle.
Far till sex barn, uppfödd i en backstuga på skogen, innehavare av ett torp med plats för
tre kor och några höns. Dessutom smed i Bofors var han trots allt en man som visste vad
livet innebar. Tidigt överlät han hemmets bestyr på sin hustru, han hade viktigare saker
att uträtta och på den tiden fungerade arbetsfördelningen fullt ut. Frågan var om han
någonsin insåg vad han blev servad med. Nu fanns det barn i huset och de såg till att un‐
derlätta i allt det arbete som skulle göras.
Det finns många anekdoter berättade om hans framfart. Efter att
fyllt 60 skulle han bjuda till kalas. Enklast var att ta motorcykeln
och på ort och ställe inbjuda. Hade han tur kunde det bli en prat‐
stund och en kaffetår. Nu bar det sig inte bättre än att han åkte
av vägen och bröt båda benen. Hur det nu var kom han på cykeln
igen och begav sig till sjukstugan. Där träffade Karlskogagas ene
läkare doktor Wiman. Väl inne beklagade han sig för att haft otur
nu när han skulle ha kalas och allt ting. ”Det finns en del som har
tur också” kommenterade Wiman med tanke på sjuktransporten.

August på styltor
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Att August inte var blödig och småaktig var känt. Då han skulle
lägga om taket på logen var det dags att hyvla takspån. I sågen
fanns en spånhyvel för byns behov. August installerade sig och
en trave virke och började hyvla. Det är en kniv som går fram och
åter och hyvlar lagom tunna spånor för att lägga på taket av ved‐
träsliknande ämnen. Normalt brukar man använda två gamla
filar att hålla ämnet med. Man slår fast handtagsändan av filen i
ämnet och håller. I och med detta kan man inte utnyttja hela äm‐
net utan det blir lite kvar. Sådant tjafs, man har ju fingrar att hål‐
la med resonerade August. Hur det bar sig så tog ämnet slut, en
skiva fingertoppar försvann, men inte blev August hindrad av

det. Han slickade av ned jämna mellanrum av fingrarna och arbetade sig genom högen.
August var bärare av många gamla traditioner från hyttiden. Till bergsbruket hörde att
kola och hantera träkolet. Alla skulle ha ett ”såll” som August hade gjort, det fanns ingen
som hade en sådan snits på sållet. Så snart August hade en liten stund över kunde man
se honom sittande i dörröppningen på logen och fläta. Jag fick äran att få en förevisning i
hur det går till. Min far var stor beundrare av hanns teknik och beställde några extra såll
när tid var med villkor att vi skulle få vara med vid tillverkningen. August hade fixat till
en glödbädd och ett antal granvidjor en vass kniv sedan bar det av. Vad jag kan minnas
var det snart gjort, jag var inte så gammal men jag klarade att vara med hela tiden.
Jag kommer ihåg lite av tiden från då hans hustru levde. Av och till bodde någon av dött‐
rarna hemma och då togs allt från torpet omhand. Jag minns ”separatorn” en stor sak
som stod på bordet med en pip som det kom grädde ur och en där det kom blåmjölk ur.
Detta togs sedan omhand till smör och messmör. Nu var jag inte så gammal när August
fru dog. Jag minns ändå den dagen, det var en gråkall vårvinterdag och jag var i själv
hemma med min syster och farfar Filemon. Alla andra var på begravningen.

Tage
När jag nu vari inne på ämnet August kan det vara lämpligt att berätta lite om en av hans
söner som bodde i byn. Tage tog över torpet då August fru dog och August fick som jag
tidigare nämnt ett rum på övervåningen som undantag.

Tage och Greta

Tage var anställd hos min far på snickerifabriken. Han slutade i mit‐
ten på 50 talet för ett arbete på skjutfältet på vilket han var kvar till
den dag han gick i pension. Han bodde med sin fru Greta som närms‐
ta granne till mig fram till dess att åldern tog ut sin rätt och han flyt‐
tade till ett bekvämare boende inne i Karlskoga. Tage hade berät‐
tandets gåva, han kunde dessutom ta tillvara och på ett mycket må‐
lande sätt återberätta.

Hans fru Greta var född i Stockholm. Hennes föräldrar bodde där ett antal år, annars var
de bördiga från trakten. Då Greta var tre år övertog hennes far en gård i Sibbo. Såsom
född Stockholmare hade Greta hela livet kvar språket därifrån. Släktskapet med stock‐
holmskan var lika liten som med övriga språk. Tage och Greta var uppväxta tillsammans
och då de gifte sig var det inbjudet till stort kalas. Gretas far var ju som sagt gårdsägare
och det förpliktigar. Byns innevånare var samlade och efter ett tag var det tid för att hål‐
la sedvanliga tal. August som far till brudgummen tog till orda, van talare från sina pre‐
dikningar. Efter en målande inledning om hur barnen lekt och vuxit upp tillsammans
avslutade han med; ” Ja du Erik, inte hade jag trott att dina barn och mina barn skulle ha
barn ihop”. Där reste sig bruden hastigt och lämnade rummet. Det var en dåligt bevarad
hemlighet att det redan var så ställt. Om det nu var någon som tvivlade blev detta be‐
kräftat. Hur kvällen förlöpte sedan var mindre intressant.
Tage älskade att vara ute i naturen, vad jag kan förstå har det alltid varit så. Tidigt om
söndagsmornarna bar det av ut i markerna. Ville det sig väl hade man äran av att få bli
med ut och titta på både tjäder och orre en tidig vårmorgon. Helst ville han vandra själv,
har man sällskap blir det att man pratar och det skrämmer bort vad man ska se. Nu var
det inte bara naturen som intresserade, han var en flitig föreningsarbetare också. Kassör
och tillsynsman för byns bad och tvättstugeförening. Med i arbetet redan från grunden,
trogen i byns Blåbandsförening samt ett antal andra föreningar utanför byn.
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Historieberättare av guds nåde, alltid kom det något om mor Karlgren, eller om Sätter.
Under en tid var han brevbärare, det passade som hansken för Tage. Alltid blev det någ‐
ra ord växlade när han passerade.
Tage var född till jägare, han och hans bröder var ute och hämtade mat långt innan de
kunde bära bössan sa min far. Rågångar var till för andra, guds fria natur hade vi fått för
att livnära oss. August var uppfödd under backstugsittarens karga förhållanden och viss‐
te vad som skulle till. En episod för att understryka det hela var när skogvaktare Gustav
Karlsson behövde hjälp för att ta hand om en skadad älg mitt i rötmånaden. August lade
ner älgen och skogvaktaren kommenterade till August ”vid den här tiden har du aldrig
skjutit älg förr?” ”Skulle vara det” kom svaret från August.

Nyman
Byns forne brevbärare, skomakare och orgeltrampare. Jag minns honom
från när han kom på nyårsafton och betalade den elektricitet han förbru‐
kat under året. Han kom alltid vid samma tid på dagen, när kaffet servera‐
des. Det var även ett äventyr att komma dit och få nya sulor på skorna.
Alltid skulle det bjudas på något. Nyman bakade själv, de var bara det att
han åt inget av det för egen del utan det var bra att ha om det kom någon.
Med tiden blev bakverken lite anfrätta av tidens tand.
Nyman

Nyman älskade att spela orgel och sjunga, han spelade alltid en takt efter.
Hans favoritsång var ”ett, ett, tolv” (112) i missionsförbundets sångbok. Då han fick
sjunga den lyfte taket på bönhuset. Han var alltid en trogen deltagare på alla symöten,
ensam karl bland alla tanter.

Petersson
Erik Pettersson är tidigare omnämnd som far till Greta. När jag kom i kontakt med ho‐
nom var han redan gammal. Han hade lämnat gården och köpt ”Karlgrens”. Tage och
Greta hade en tid bott i huset under mor Karlgens sista år. Det han att bli något år till
innan de flyttade in i Tages föräldrahem. Petterson var en vital man, han kunde inte sit‐
ta still. På gården fanns ”Kalgrens snickarbod”, den blev föremål för restaurering och
blev en liten bostad.
Husrestaurering var något som han höll på med långt upp i åren. Han köpte ”Lovisas
stuga” alldeles vid brofästet här vid kvarna. Samma dag som han fyllde 80 år hade han
hjälp med att spika underlagstak på den tillbyggnadstomme han hade fått upp av egen
kraft. Stugan hade växt till dubbla ytan och plats för ett par rum på övervåningen. Efter
några år var huset inflyttningsklart och han och hans fru flyttade in. Där levde de ytterli‐
gare ett tiotal år.

Hjalmars auktion framför hans undantag.
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Petterson var en stor fiskare, sina vatten hade han i
Rösimmen. Tidigt om mornarna bar det av med
moped. Det blev en och en annan gädda. Tage kom
förbi en gång när han kom hem från en fisketur,
”blev det nått?” undrade Tage, ”jag fick två” blev
svaret. ”Men vad är det där då?” frågade Tage, ur
väskorna på mopeden stack det upp ett stort antal
gäddstjärtar. ”Det är några agn” blev svaret, så små
fiskar räknades inte den dagen. De två som räkna‐

des vägde åtskilliga kilon.
När det inte längre fanns arbete kvar på husen blev det annan tillverkning som tog över.
Han hade tillverkat ett antal minkfällor för eget bruk. Detta hade blivit allmänt känt och
det var många som ville ha av hans fällor. Talgoxarna skulle ha holkar, tillsamman blev
det heldagsjobb. Tidigt på mornarna startade han, sommar som vinter, här var inga lat‐
mansdagar.
Hur som helst, inte ens gubben Petterson kan leva i oändlighet, en vacker dag stod han
inte i boa. Han överleva sin fru med ett par år. Erik Petterson blev 95 ett drygt år mer än
August.

Hjalmar
Hjalmar Pettersson hade fått ta hand om föräldragården i Sibbo. Alla han syskon var ut‐
flugna, nu är inte detta riktigt sant. När hans mor levde var det alltid någon av systrarna
som bodde i huset med sina familjer. Hjalmar strävade på oförtrutet och när det skulle
skördas hö kom alla syskon hem.
På det här sättet pågick det ända till mor Fia dog. Då köpte Hjalmar ett litet hus i Utter‐
bäck och flyttade. Bostadshuset hyrde han ut till sin bror Harald och fixade ett rum år sig
i ett uthus.
Nu var inte Hjalmar fallen bakom vagnen, han blev snart ankare i sågens verksamhet.
Först den som rycker in där det behövs. Snart blev det tillverkning av emballage för Bo‐
fors räkning och det sysslade han med till den dag han fick pension. Satte man samman
Tage och Hjalmar en kväll behövdes ingen mera underhållning. De drog den ena histori‐
en efter den andra. Helt klart är att det hände saker ute i bygderna förr.
Ofta blev det historieaftnar efter bastubadet. Hjalmar badade karbad men kom in till oss
andra i omklädningsrummet då vi satt och ”relaxade” som det skulle heta i dag. Det var
åtskilliga år vi satt där, jag tror inte att vi hörde samma sak någon gång. När hans bror
Harald kom till byn blev det ytterligare tillskott.
Under tiden då han var hemma på gården var vi ungar ofta där, en av hans systrar som
bodde hemma hade tvillingar i min ålder. Hjalmar hade häst, en stor kraftig ardenner,
den var intressant men ingen leksak. Möjligen att man kunde få titta, men där gick grän‐
sen. Det var en regel som var genomgående, hästar var inga leksaker. Hästen gjorde sitt
pass i skogen om vintern, var det mycket snö blev det kanske bara att få ta en vände med
plogen. En stor och kraftig träplog. Varje morgon som det kommit snö kom Hjalmar och
plogade upp vägarna, även en runda på gården här hemma.
Hjalmar hade planerat sin pension väl. Han hade alltid varit en renlevnadsman, aldrig
slitit ont, rört sig och inte missbrukat. Kort sagt, han hade levt ett idealt liv. Några måna‐
der efter det att han gått i pension fick han en blödning, låg som ett paket något år och
dog lugnt och stilla.

Harald
Harald Pettersson hör inte till dem som fanns i byn då jag växte upp, men fanns trots allt
med i bilden hela tiden. Hans fru Olga var någon gång i tiden hushållerska åt Erik Petter‐
son och någon gång var hon här och hjälpte min mor. Ett tag bodde de i Höglunda ett
litet torp på kanten av skjutfältet alldeles intill Utterbäcksgruvorna.
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Harald flyttade som jag nämnt till det hus som hans bror Hjalmar hade köp och bodde
där till dess han dog.

Sjöstrand
Axel Sjöstrand var arrendator på kronotorpet Sibbofors vanligen kallat ”Gata”. Han hade
nyligen tillträtt men kom in i byns gemenskap på en gång och jag känner honom som en
del av bygdens genuina innevånare. Han var mycket social, blev drivande i ”Bastuföre‐
ningen” han hade talets gåva och var inte rädd för att prata. Dessutom var han neutral
gentemot de föreningar som var etablerade.
Med två hästar ett antal kor och 40 tunnland inte allt för bra mark skulle han försörja sig
och sin familj. Vintertid gällde det att ligga i och få fram det virke som avverkades på
domänverkets marker. På 40 och 50 talet byggdes ett stort antal bostäder av domänver‐
ket för att de skulle klara av att hantera sina skogar. ”Gata” var en av dessa bostäder el‐
ler körartorp. Axel hade en son som var klasskamrat till mig och jag deltog ofta i somma‐
rens sysslor på den lilla gården. Det var inte så vanligt att vi barn vart insläppta i arbetet
på gårdarna, men här låg vi och rensade rovor och körde hö. Nu handlade det bara om
någon timma då och då, men det var nyttigt. Axel var dessutom en god kamrat, han var
alltid med på våra upptåg och satte in oss i vad ansvar innebar.
Ser vi sedan att han verkade i byns gemensamma intressen och att vi på så sätt vart in‐
volverade. Man kan så här i efterhand konstatera att han var en god företrädare för ett
demokratiskt samhälle. En del av det politiska arv jag bär med mig kommer säkert även
därifrån. Han var mera aktiv politiskt än min far, däremot delar vi inte åsikt.

Karl Annecha
Han var en av byns bönder. Var gränsen går mellan att vara bonde och bergsmän sitter
troligen i huvudet. Han hade en gård med häst och några kor och han blev änkeman un‐
der spanska sjukan och hade tvåbarn. Dottern var gift och bodde i Karlskoga, sonen var
ensamstående och bodde hemma. De hade alltid en hushållerska i huset. Den senaste i
raden var min faster som fått sänka sig så lågt då hon inte längre behövde ta hand om sin
far Filemon.
Nu var det inte så illa, både Karl Annecha och Folke stod högt i kurs. Karl var byns slak‐
tare och varje höst slaktade han årets kalv. Folke var flitigt inbjuden att sköta diverse
körningar och allt detta var de höjdpunkter som min faster Anna såg fram emot.
Karl var en gammal man då jag lärde känna honom, inte så särdeles meddelsam men inte
avvisande. Man såg honom oftast på vägen gående efter sin häst. Hästen rustad med
dyngkärra och en skvätt grus uppkastat på den. Karl var vägfogde och hade tillsyn på
vägen. I det ingick att hålla vägen farbar. Håligheter som blev av trafiken skulle fyllas.
Som sagt dagen tur hade inletts, hästen knallade till dess att några håligheter fanns,
stannade och inväntade att hålorna skulle fyllas. När Karl kastade upp skyffeln på kärran
gick hästen till nästa. En tämligen samstämmig övning mellan två väl sammansvetsade
individer.

Folke
Har vi nu tagit den ena får vi ta den andra. Folke var en av dem som hade bil i byn. Nu
kommer jag inte ihåg vad det var för märke men det var en amerikansk förkrigsbil. Se‐
dan bytta han upp sig till en BMW med 6a från 50 talet, skulle inte förvåna mig om den
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inte finns kvar än i dag. Folke var fodervärd för en arméhäst, en grann ardenner, med
den körda han i skogen och även i jordbruket. När hanns far hade kommit in på ett vård‐
boende bestämde sig Folke för att bygga om huset, en riktig helgenomgång. Huset drogs
av grunden, ny källarvåning med verkstadsdel kom till. I övrigt var det bara stommen
och trappan kvar.
Jag tror att redan innan hade Folke gått över till att vara grovarbetare inom byggnad.
Där var han kvar till dess han fick pension. Hans stora livsuppgift var att processa med
AB Bofors. En lång historia var fisket i en av sjöarna som låg på hemmanet Utterbäck.
Den tvisten varade i över trettio år och hade under resan ett antal tolkningar. Slutsatsen
blev att det var Bofors som hade alla rättigheter. Marken som hade sålts var en samfäl‐
lighet och tolkningen var att fisket följer grunden. Ett annat ärende var att bolaget hade
satt upp en bom på hans mark över en väg som mynnar ut på smalspåret, Folke gick re‐
solut och skar ner bommen varvid bolaget stämde Folke. Tingsrätten fällde Folke för
egenmäktigt förfarande!
Det som var störst och där han gick segrande ur var de föroreningar som skedde i sam‐
band med dumpningen i gruvorna. Det har fått göras oerhörda saneringar efteråt, ska‐
dan kommer att bestå men kan kanske hindras från att sprida sig.
Folke lämnade sina dagar en vacker vårvinterdag. Efter en lyckad jakt sträckte han ut sig
på sängen och vaknade inte mera. En granne skulle hämta utlovad smakbit och fann ho‐
nom.
Nu skulle historien kunna vara slut här men så blev det nu inte. Hans systerson skulle
ärva gården. Allt var klart då det plötsligt dyker upp arvingar till en son skriven på Fol‐
ke. En av hushållerskorna hade fått en son då hon arbetade där. Hon hade gett i uppdrag
till några väninnor att bevaka, både hon och sonen var döda. Det fanns inga noteringar
på Folke att han var far men det framgick tydligt på moderns sida. Helt plötsligt var det
ett ungt par i västra Sverige som fick veta att de hade en gård. De kämpade tappert ett
par år men gav upp. Nu har gården till vissa delar hamnat i händerna på det bolag som
Folke stridit med. Illasinnade rykten hävdar att det inte kunde utredas vem av herrarna i
huset som var far till barnet.

Valdemar
En liten knepig man, han var en typisk industritorpare. Varje morgon spände han för
hästen och for till Bofors. Där körde han ved till pancentralen från vedgården. Ett myck‐
et fritt arbete efter vad det gick rykten om. Elaka tungor ville påskina att då han åkte till
Bofors satt han på lurstången, hem kom han med planvagn. Det jag minns av honom var
hans sista år vid Bofors, då var han mestadels sjukskriven så att allt arbete på torpet
måste ske på helgerna. På vardagarna gick han alltid finklädd. Blev det bara fredag kväll
kom blåkläderna fram.
Hanns dotter Anna var en sort för sig, hon hade två pojkar i min ålder som hon använde
till slagpåsar. Hon var yrkesarbetande och hade svårt att få livet att gå ihop. Detta fick till
påföljd att de båda pojkarna i princip bodde när Valdemar och Teresia.

Annerch på kuel
Han hade ett litet torp som hete Kullen. Han bodde där tillsammans med Leontin, hur
deras förhållande var är svårbestämt. Jag hade alltid trott att Leontin var hushållerska,
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men det var hennes dotter som fick ärva. I och för sig inte fel med tanke på vad som va‐
rit.
Annech var en allt i allo, han klarade av det mesta. Ofta var han ute och snickrade ute på
gårdarna. Fanns inget var han hänvisad till att dra sig fram på vad som torpet gav.

Hallgren
Nils var den borne kommunalarbetaren. Det krävdes inte mycket åt honom att göra. Det
fanns en och en annan skröna om hans insatser. Nu ska vi lämna dem därhän, han behöll
sitt jobb fram till den dag han fick pension. Ofta var vägen smal då han kom hem på lör‐
dagarna. Kvällens förtäring var i allmänhet avsmakad.
Han var gift med sin motsats, Edla, hon var städerska i skolan och såg till att allt gick rätt
till. Ofta fick hon freda skollärans son för sin far, den och Annas son var lovligt byte att
avreagera sig på. Nisse och Edla hade tre söner och en dotter, en av sönerna bodde i byn
de andra var utflugna längre bort. Den som bodde i byn hade en son jämngammal med
skolläraren son, härav Edlas uppsikt.

Skolläraren Olle Hansson
Olle Hanson har redan fått sig en känga, han var en mycket duktig pedagog, tyvärr hade
han en del annat på gång vid sidan av skolan. Han hade fyra klasser parallellt och i skol‐
salen fanns i allmänhet trettio elever så då vill det till att hålla disciplin. Ofta var han
barnvakt för sonen. Sonen fick sitta i skolsalen tyst som en mus. Var det något som lät
var det enkelt att utreda vem, ja det fanns två att slå på. Annas pojke behövde få stryk
och sonen var liksom självskriven.
Nåväl, de överlevde skolan, inte omärkta ska gudarna veta.
När Olle Hanson kom till Sibbo skola höll han på med att sjunga ”Negro spirituals”. Han
var oerhört duktig och hans stora favorit och förebild var George White. Med en band‐
spelare och flitigt övande blev det ingen som kunde höra skillnad. Det var så långt kom‐
met att då han sänt en demo för en inspelning fick han svaret att det var ointressant då
han inte kunde skiljas från originalet. När Olle fått svärta i ansiktet och en gitarr kunde
det bli högtidstunder för ortens befolkning.
Olle hade en del annat att syssla med de åren jag hade honom som lärare. Ofta kom han
från sina nattliga äventyr på cykel tidigt på morgonen och han nätt att svalna av innan
det var dags för lektion. Bostad hade han intill skolan så frun han att servera frukost in‐
nan. Helt klart var att många blev lidande. Efterhand övergick motionsbehovet i mera
rumsrena former, skidor och vasalopp blev vad han sysslade med. Han kom att vara en
mycket uppskattad skollärare. De elever han har haft har fått en bra grund i livet.

Svensson
Tor Svensson var en Värmlänning som var sågare i sågen. Det innebar att han matade in
stocken i sågramen. På den tiden var det en mekanisk anordning som krävde stor kraft
att hantera. Så länge ingen visste något annat gick det. Miljön var bullrig, språket var
ännu värre, att så många svordomar fanns kan ingen tro. Nåväl, med extra förtjänst som
morot gällde det att få in timmer i ramen. Det fans en transportör som drog in timret i
såghuset från älven. På en liten spång över älven stod en man och petade på. Det gällde
att lägga stockarna med rätt avstånd. Var det för tätt krokade stockarna i varandra vid
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avläggningen och skulle det vara för långt fick man vänta. I båda fallen kom Svenssons
huvud ut ur såghuset och tömde hela förrådet av svordomar. Röstnivån var inställd på
den bullriga miljön i såghuset så ingen i byn kunde undgå budskapet.
Frånsett språket var Svensson en duglig man, han blev ”bas” för sågen i slutet av sin kar‐
riär och det var säkert de bästa åren i sågens historia.

Axel Nilsson
Axel hade en av Sibbogårdarna, en gård som var hans frus uppväxtgård. Den köpte han
efter att den varit i annan ägo ett antal år. Han har i dagarna passerat de hundra och bor
på ett av kommunens sjukhem. Han har barn som är i min ålder och sonen Nisse har
övertaget och bor på gården, Nisse har även köpt grangården och där bor hans dotter.
Det är lite av ett under att Axel har överlevt så länge. Han var en bruten man då jag växte
upp. Krämporna var många och han var mager och eländig. Alla världens bekymmer
hade samlat sig kring honom. Nitisk bonde med noggranna analyser av vad som vore
bäst, detta tog tid och han kom igång sent. Han drygade ut levebrödet med att ”köra i
skogen.” Det blev i allmänhet korta dagar då han inte mäktade med att göra fulla dagar.
Men skam den som ger sig, inget kunde hålla honom stilla. Det är säkerligen inte mera än
15 år sedan jag såg Axel på knä i potatisåkern och rensade ogräs. Det var sol och säkert
30 grader varmt, bra för då vissnade ogräset fort.
Trots alla krämpor var Axel mycket social, han var trogen på alla sammankomster i byn,
han läste mycket och var väl informerad i vad som hände. Han ville gärna vara lite mitt
emot för att få igång debatten och framhävde alltid att han var fattig. Vad som hade varit
och hur folk hade levt var han väl insatt i. Han var uppfödd som torpare i Kortfors någon
halvmil norr ut och hade lärt sig livets villkor med några år i Bofors.

Edit och Karl
Edit hade fått komma hem, hennes bror hade rustat upp ekonomidelen av gården när
han plötsligt dog. Edit var gift med Karl och de hade flyttat till Göteborg och Karl drev
bilverkstad där.
Vad jag har kunnat förstå var det långt hemifrån för Edit och Karl ställde upp på att flytta
hem och ta hand om gården. Karl var aldrig någon bonde, han var intresserad av bilar
och motorer. Trots allt höll han sig till att ta hand om gården, eller rättare sagt utföra
arbetet. Det var Edit som var den som hade kunskapen men hon var däremot inte så rör‐
lig.
Under några år var jag mjölkkund, man visste då det fanns mjölk i krukan så då såg man
till att vara där. Båda ville prata, Edit var nyhetsförmedlaren nummer ett, dessutom be‐
rättade hon mycket om vad som varit. Alltid saklig, alltid med humor i blicken och aldrig
illa om någon. Uppvuxen i självhushåll och lantbrukartradition var hon mycket kunnig i
vävning. Under en period var det lösningen på alla de problem som uppstod då bygdens
flitiga damer skulle väva. Hon var ärketypen för en ”bondmora”.

Ragnar, Rune Rudolf
De med flera var söner till Emil i Sibbo, Emil var den som hade Axels gård innan Axel
köpte den. Emil syntes inte mycket, han hade ett hus alldeles intill Nyman. Det huset
hade han köpte som undantag. Sonen Ragnar med nybliven fru flyttade in i huset då han
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gifte sig. Det blev ganska snart trångt i huset och Rune började bygga ett nytt krypin åt
Emil alldeles intill. Så snart Rune vände ryggen till hade Ragnar flyttat in i det nya huset
och Emil var åter i sitt gamla. Efter åtskilliga turer blev det ordning på det hela, Emil fick
bo några år i sitt nya hus men så snart han dog tog Ragnar över.
Ragnar var skogshuggare men blev med tiden sågarbetare. Som skogshuggare var han
anställd av Wikers och kom på så sätt över till sågen. Rune hade häst och traktor, han
körde ut virke ur Wikers skogar ute på skjutfältet. I ett stort antal år var Sundsbroa bas
för hanns verksamhet. Ingen fick ut så mycket virke ur skogen som Rune. När Wikers
köpte Sibbo skola kom Rune att bo några år där. Rudolf var snickrare, upplärd av sin
farbror Henning liten, lika ivriga på att arbeta båda två. Rudolf var inte mycket synlig i
byn men han fanns i alla fall i bilden.
Emil var krasslig i hela sin ålderdom, han var sällan utanför dörren. Brodern Henning
var i stället aktiv in i det sista. Han tillverkade ekor i parti och minut. Båda blev mer än
90 år.

Holger
Holger var son till Erk Jonsa, Han fick vara tusenkonstnär. Första minnet av honom var
de sista åren de hade sågen. Han låg alltid under någon trasportör eller maskin som var
trasig. Dygnet runt, var det inte trasor skulle han pröva något nytt. Dessutom hade de ett
antal bilar som krävde både service och reparationer. Sysslorna blev inte mindre bara
för att de släppte sågen. Åkeriverksamheten krävde sitt, jordbruket blev mekaniserat
med nya bekymmer.
När Julia dog var det slut med ladugården och korna. Den ladugårdskarl som alltid fun‐
nits fanns det inte längre plats för och Holger blev mera engagerad i gården. Holger hade
alltid en cigarr i mun, den krympte stadigt trots att den ytterst sällan var tänd. Trots att
han hade egna barn i min ålder hade han inte växt ifrån pojkstrecken. Man var tvungen
att hålla sig undan om cigarren var tänd. Var så säker att man mötte den väl glödande
om man vred på huvudet.
Holger var en genomsnäll man, var det bara så att han kunde hjälpte han till. Hans yngs‐
ta son Curt och jag umgicks mycket långt upp i tonåren. Enligt byns tradition var vi med i
allt. Fanns det bara plats hängde vi med. Det kunde vara ut i skogen eller till den gården i
norra Karlskoga som de ägde eller bara att hämta en trasig bil långt inne i skogen.
Byns tvättstuga krävde ständigt underhåll. Såsom den som kunde ta hand om allt var
Holger självskriven reparatör. Tvättverksamheten var stor dessa år och frestade på ma‐
skineriet.
I och med att Holger hade detta rörliga arbete ”fanns han bara” i byn. Då var det inte så
att man tog bilen hur som helst. Cykel eller gå var det som gällde och på så vis blev man
mera synlig och kontaktbar. Mobiler fanns inte, var man utom räckhåll för telefon fick
man vara ifred. Många var de som skulle ha tag på Holger, undrar om han skulle fått nå‐
got uträttat i dag.
När jag fick ta över snickerifabriken var Holger ett verkligt stöd. Någon gång i veckan
kom han förbi. Han var väl förtrogen med maskineriet i och med att han liksom jag vuxit
upp i det hela. Optimist och idérik, man fastnade inte i bekymmer när Holger fanns i
närheten. Holger lämnade oss alldeles för tidigt, han hade fyll 65 dagarna innan och hela
byn hade varit och gratulerat honom.
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Melander
Erik Melander var lastbilschaufför åt Jonssons. Han bodde med familj i en liten arbetar‐
bostad strax intill, hans barn var mina lekkamrater i mina tidiga uppväxtår. Jag kommer
ihåg när den siste är blev född och hur han anslöt sig.
Melander var en arbetsmyra och stark som en oxe. Då fanns det inga hydrauliska kranar
utan det var en mekanisk vajerkran med en sax i ändan. Man fick dra ut vajern för hand
och motta in saxen på stocken och sedan spela in vajern med hjälp av en bromstrumma.
Oftast var de två på bilan men Melander var envis och körde ofta ytterligare ett skift
själv. Massaveden lastades för hand och det kunde bli högt på slutet.
Efter ett antal år blev Melander sin egen och skaffade egen bil, då hade hjälpmedlen bli‐
vit bättre och han hade ett par bra år. Dessvärre drabbades han tämligen illa av MS och
var invalidiserad de sista åren.

Abel
Abel hör egentligen inte hemma i den här samlingen, han kom in sent i bilden och har
ingen historia knuten till bygden. Norrlänning invandrad under Bofors storhetstid under
de första åren på 40 talet. En enstöring utan kontaktnät kom att köpa Hansons gård då
Ida dog och barnen inte hade något intresse av att ha den kvar. Med sig tog Abel två
nödbostäder från Bråten. Han hade tidigare bott i den ena. Vi såg inte mycket av honom
till att börja med, han samlade på allt. Till och från arbete eller ska vi säga anställningen i
Bofors tog han sig på en motorcykel, en röd Husqvarna. Abel var ingen arbetsmyra, han
utryckte själv att han hade så bra arbetskamrater, ”de körde kranen själva”. Skulle ar‐
betskamraterna få uppsatt i maskinerna någon gång och dessutom inte få sönderslaget
både arbetsstycken och maskiner var det säkrast. Abel letade tidningar och satt undan‐
krupen någon stans.
Han blev påkörd och illa tilltyga på väg till Bofors och kom aldrig mera tillbaka till arbe‐
tet. Han blev en vanlig syn runt sågen, tid och rum fanns inte. Ofta hände att han helt
plötsligt stod bakom när jag var och eldade i verkstan kalla vinternätter. Det var bra att
ha honom springande, det var ingen objuden som kunde husera fritt i byn då.

Waleryd
Åke Waleryd har jag nämnt i samband med båtskrapor. Han flyttade till byn några år
innan han fyllde 30. Min far och hans far var kusiner. Det hade blivit ett hus ledigt i Ut‐
terbäck som min far tyckte skulle passa Åke och så blev det. Åke hade två pojkar i min
ålder och vi kom att vara tillsamman från början då vi redan var bekanta.

Åke Waleryd

Åke var driftig, han hade egna projekt, dessutom
var han känd som en bra arbetsledare och organi‐
satör. Han vandrade mellan Johanssons press &
hejarverktyg och Bofors. Med tiden kände han att
det fanns viktigare att göra och hittade en lugn ar‐
betsplats i Bofors och stannade där till dess att han
kunde sluta några år innan att han pensionerades.
Lägger vi till att han kom till Sverige från Amerika
och satt i skolan som åttaåring, mitt under ett skol‐
år. Hans språk var engelska och han kunde förstå
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svenska men inte prata. Det blev fem och ett halvt års skolgång. Med det i ryggen funge‐
rade han som problemlösare och verktygsupphandlare i Bofors under de sista10‐15
åren.
Åke var flitig fiskare, han var gärna ute och fiskade i sjöarna öster om Valåsen. En period
hade han en plats vid Vänern där han satte upp ett hus, även det med en väl genomtänkt
bakgrund. Det tillverkades i delar på övervåningen i min fars verkstad och transportera‐
des på släpkärra och eka ut till byggnadsplatsen.
Alltid var det något nytt på gång som skulle testas. Något år var det höns, som vanligt
blir det inte i liten omfattning utan snart räckte inte husen till. Nu blev det inget utbygge
utan det tog tvärslut. Nästa år var det ankor, osv. När han inte hade något som betade av
gräset konstruerade han en elektrisk gräsklippare. Jag hade några gärden som jag inte
brukade och Åke blev intresserad, ”alltid blir det något” sade han. Det blev det, det blev
får, i mängder. Där skulle klippas ull. Jag kom dit en dag som han hade klippt, det satt
plåster på var och vartannat får. Även den övningen hade en ända.
När pojkarna hade flyttat ut kom han på med att huset var alldeles för stort. Han satt och
ritade och hade hittat en som tillverkade timmerhus i Ludvikatrakten. Tomt hade han
och det blev byggnation. Jag var involverad i det hela med att vara med under resningen
av stommen och att tillverka snickerier. En starkt bidragande orsak till att jag började
med att bygga hus.
Åke fick en plats där han verkar trivas, han har ordnat det kring sig och njuter fortfaran‐
de av sina pensionsår.

Föreningsliv
Missionsföreningen
Johan Dahlin är flitigt nämnd, han var med och
grundade missionsföreningen i Sibbo någon
gång de sista åren av 1800 talet. Föreningen
var verksam under åren fram till min uppväxt.
Det var söndagsskola varje söndag under
sommarhalvåret, där föstes traktens barn in
och blev undervisade av ett par medelålders
herrar från Karlskoga. De kom troget trampan‐
Missionsförbundets syförening
de på cykel och hade assistans av August. Nu
var jag inte så våldsamt intresserad av deras hemska berättelser utan stannade helst och
oftast utanför.
Det var några bönemöten och en syförening, det
fanns några få som höll samman det hela. Frivilli‐
ga krafter högg fortfarande ved och eldade. Det
var de sista åren av verksamhet jag fick ta del av,
de gamla trotjänarna hade efter hand lämnat byn
eller dött. De få som var kvar var till åren och
ingen tillväxt fanns. Så här i efterhand kan man
fundera på viket budskap som gavs. Nu var Au‐
gust inte missionsförbundare utan metodist, men
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De trogna samlade

det ska inte göra någon större skillnad. Något glädjebudskap var det inte, ingen kärlek,
någon sammanhållning kan man inte tillskriva. Lägg därtill den falskhet som August till‐
förde finns inte mycket kvar av den grundtanke verksamheten skulle vara byggd på. Den
glädje och den naturlighet som finns inom missionskyrkan kom jag inte i kontakt med
vid dessa möten.

Blåbandet
Blåbandsföreningen levde längre. De fick
lokalen i gåva av missionsförsamlingen och
rustade upp lokalerna ordentligt i slutet av
50 talet. Man installerade oljekaminer och
de gamla träbänkarna byttes mot stolar.
Medlemskåren var splittrad i Karlskoga
men det blev en plats att samlas på i Sibbo.
Den utåtriktade verksamheten var blygsam,
60 års jubileum 1949
det hände någon gång årligen att man an‐
ordnade något för allmänheten i oftast i syfte att samla in pengar.
Då min far levde var han flitig med att anordna studiecirklar. Hela bygden deltog i dessa
cirklar som inte sällan berörde bygden och dess historia. Den verksamheten genererade
även lite bidrag som användes till att bygga upp att tämligen omfattande bibliotek, flitigt
använt av ortens befolkning.

Bastuföreningen
I mitten av 40 talet väcktes ett förslag om att byn borde ha en bad och tvättstuga. Ur‐
sprunget var i blåbandsföreningen men man insåg att detta inte skulle gå att driva från
den plattformen. Det bildades en helt fristående förening med enda syfte att bygga en
tvättstuga med bastu och bad. En ganska vanlig företeelse på den tiden min kanske inte
riktigt på det här sättet.
Styrelse bildades och man satte igång med olika aktiviteter. Logdanser, teaterföreställ‐
ningar, auktioner och allehanda upptåg. Man fick löfte av staden att den skulle bidra med
lika mycket som man samlat in.
Efter ett antal år kunde spaden sättas i marken. Då var det spaden som gällde, hela ur‐
grävningen skedde för hand och materialet fraktades bort på dyngkärra. Det var semes‐
tern 1953 för många av byns innevånare. Huset tog form och ett halvår senare kunde
första tvätten tvättas.
Bastun kom att bli en samlingsplats där vi samlades varje fredag ung som gammal.
Gemensamt bad blev det aldrig trots att det var på tal för att öka frekvensen på damsi‐
dan. Föreningen levde vidare och höll samman byn ett bra tag efter att byggnaden var
färdig.

Byalaget
Byalaget är bara ett nytt namn på bastuföreningen. Av och till har den försökt att få liv i
föreningsverksamheten i byn. Tyvärr ligger byn för nära Karlskoga och de flesta är en‐
gagerade i annat.
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Händelser
Yrväderstisdagen
Detta hände år 1850
Några klipp från nätet:
Den förödande stormen efter ”yrväderstisdagen” den 29 januari dödade minst 100 männi
skor i Södermanland och Östergötland. Mild luft lockade ut folk att arbeta, men i en plöts
lig nordlig storm med tätt snöfall hittade många inte hem utan frös ihjäl.
Från Åmål kan man läsa detta.
Detta "olycksår" hade börjat med en vinter, hvars make ingen då hade upplefvat. "Yrvä
derstisdagen", den 29 jan. blef för långliga tider en skräckdag för hela Sveriges befolkning,
och icke minst för dem som bodde på Dal. Under en temperatur af 25 till 30 grader hopade
en våldsam nordanstorm ofantliga snömassor ute på vägar och stigar. De vägfarande kun
de för snömörkret icke se handen framför sig, under det att kölden förlamade dem. Det
sades efteråt att i hela riket öfver hundra människor, förutom en mängd djur, skulle ha
frusit ihjäl.
Denna händelse hade satt sina spår även i Utterbäck. Det blev mig berättat om och om
igen hur man hade gått ut denna vackra januaridag, solen värmde från en klarblå him‐
mel och det var säkerligen en och en annan plusgrad.
Malmkörarna passade på att transportera malmen över sjöarna då det var bra före, va‐
nan trogen i tåg så de var åtskilliga ute på sjön. Folk passade på att göra saker som fått
vänta i vintermörkret och många var ute på vägar och stigar.
Helt plötslig utan någon som helst förvarning skulle ovädret ha kommit. Man kunde inte
förflytta sig ur fläcken. De malmkörare som var ute på sjön blev kvar där. De återfanns
där de stod då ovädret kom över dem frusna till döds både häst och körkarl. De som be‐
fann sig utomhus hittade inte in. Man pratade om någon som var på väg hem mellan två
torp, kanske 3‐ 400 meter, man fann honom ett 50 tal metet från hemmet. Det fanns ett
otal sådana specifika händelser med i deras berättelser. Vad man kan slås av är hur
mycket sanning det fanns i dessa muntliga traditioner. Tydligen var man strängt fostrad
att inte förvränga och som ett led i detta berättades händelserna om och om igen. Låt
vara att händelsen hade drabbat trakten väldigt hårt.
Ingen av de som berättade detta hade upplevt det hela, trots det var inlevelsen så stor så
man kunde inte ta miste. Jag hade fått uppfattningen av att detta skulle ha skett någon
gång under 1860 talet, men här finns samstämmiga uppgifter på när det hände från flera
platser i landet.
Säkerligen fanns det berättelser som var ännu äldre bland dem som återberättades. Som
barn fäste man sig inte så mycket vid detta och dessutom fanns redan då konkurens i
informationsflödet.
Jag har nämnt om att man hade studiecirklar i ämnet hembygden. Detta skedde vid
minst två tillfällen och varade ofta mera än en termin. Vid alla var Julia och August med,
det ena gav det andra. Jag var med vid några gånger och hörde hur man fördjupade sig i
händelser och hur man kunde se hur svunnen bebyggelse återuppstod. Tyvärr finns ing‐
et nerskrivet utan allt har försvunnit i takt med att den generationen har lämnat oss. Vad
jag däremot kan se är att vårt handlande i mycket bygger på erfarenhet inhämtad under
århundraden.
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Någon gång de sista åren på 50 talet kom en forskare från Uppsala universitet hit till
byn. I och med att min far var känd som folkbildare blev han kontaktad. Man var ute för
att dokumentera dialekter. Min far vidtalade August och han var inte nödbedd. Jag kun‐
de följa det hela från ett hörn och hur August ingående in i minsta detalj redogjorde för
hur det gick till att resa en mila. Dessutom vad det innebar att ansvara för den. Säkerli‐
gen finns allt detta i något arkiv väl bevarat för kommande generationer.

Hur var då livet
Bastuföreningen var mycket central i allt som hände i byn på den tiden och var det som
allt kretsade omkring. Axel Sjöstrand var ordförande och lät sannerligen ingen ligga på
sofflocket. Föresten det var ingen som ville det. Lisa i Sibbo spelade dragspel, Karl i Sib‐
bo och Tage hanterade fiol, Helge Karlsson gitarr och om det fans piano var även Margit
med.
Detta var bastugänget, de spelade på logdanser och fester ibland var de engagerade även
utanför byn. Vi hade också ett teatersällskap, låtvara amatörer, men de agerade på sce‐
nen som proffs åtminstone vad vi ungar kunde bedöma.
Logdanserna var många, några barnföreställningar var det inte så man fick nöja sig med
alla de rykten som florerade. En episod i samband med detta var när det inte burit sig
bättre än någon trampat snett och brutit be‐
net. Närmsta telefon råkade vara här, några
hade tagit mod till sig och kom för att tillkalla
läkare. Efter att fått tag på provinsialläkaren
och någorlunda samlat redogjort för ärendet
ställdes följande fråga. ”Var gick benet av?”
rappt kom svaret ”mitt på gatgärdet”.
Juldagsmorgon var det julotta, endera i sko‐
lan eller i bönhuset. Missionsförsamlingen
och kyrkan turades om, var det kyrkan som
ansvarade för julottan var det samling på
Teatersälskap 1949
eftermiddagen med missionsförsamlingen.
De här övningarna dog mycket snart ut, ville vi från byn höra något guds ord fick vi ta
bilen.
Annandag jul var det julfest i bönhuset, då kom alla, det bjöds på musik och underhåll‐
ning. Efter en stund kom Tages älgar fram. Han hade täljt två älgar och satt dessa på en
liten platta, bundit fast ett snöre i plattan och i andra ändan fanns en rundstav. Här blev
det dueller. Älgarna ställdes bridvid varandra, snörena sträcktes ut och sedan gällde det
att snabbast rulla in. Man fick endast snurra pinnen med händerna så det gällde att vara
fingerfärdig. I detta deltog ung som gammal. Segrare korades och den fick något extra i
påsen med sig hem. Det blev efterhand varmt och gemytligt, lotterier gick som smör i
solsken och pengarna strömmade in.
Fram på vårkanten blev det stor auktion. Då såldes alla de alster som under höst och
vinter skapats vid välbesökta symöten. Ryktet var gott och här dök en och annan främ‐
mande varelse upp. Ingen snålade på buden, oavsett hur mycket det fanns på borden när
det startade var det många som inte fick vad de ville med sig hem. Bakom klubban fanns
Axel Sjöstrand, den svingade han på ett sätt så att ingen kunde smita.
Fram på de mörka höstkvällarna var det dags igen, denna gång var det paketauktion. Det
gjorde det hela mera intressant. Buden var många och överraskningarna desto fler då
paketen öppnades. Alla hade tagit med sig några paket när de kom, ingen tog med något
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skräp. Det var alltid full valuta för det man köpte. Fika serverades, på den tiden fanns
bara träbänkarna så det gällde att balansera.
Sammanhållningen var stor i byn under dessa år, allehanda övriga upptåg anordnades.
Födelsedagar firades i tid och otid. Klart är att detta var en tid alla såg tillbaka på. Utöver
de här aktiviteterna som var mera permanenta kunde man se sådant som fotbollstur‐
neringar, skidtävlingar m.m.
1953 var penningpungen så stor att man kunde börja bygga, med gemensamma krafter
tog man i, var och en efter sin förmåga. Efter ett halvår stod bygget klart, ortens tidning‐
ar fanns på plats och följde hur smutsad tvätt kunde återfå sin ursprungliga färg.
Här började näst epok, bastubadandet, nu kunde man bli ren varje vecka året om. Dess‐
utom gavs tillfälle till en social samvaro under former vi inte prövat tidigare. Jag minns
än den första dagen man tänt i kaminen. Budkavlen gick, snart var lavarna fyllda och
svetten rann. Det blev inledningen av ett stort antal år på bastulaven. Efterhand kom
andra engagemang mellan, leden glesnade, och snart blev det svårt att hålla värmen.
Bastuföreningens verksamhet dog inte ut bara för att bygget stod klart, det krävdes un‐
derhåll och intäkterna räckte inte. Nu var det ingen som ville att det skulle gå ihop. Då
mister vi det roliga. Rester finns i dag i vad som kallas för byalaget, det blir en våreld,
julfest och ett par pubbaftnar. Bastun är i dag samlingslokal. Tvättutrustningen finns
kvar och någon tvättar sina mattor där. Alla har i dag tillgång på vatten och tvättmaskin i
hemma. Badandet ska ha andra kvaliteter i dag, framför allt råder almanackan över till‐
varon.

Sågbacken
Sågen och sågbacken var fortfarande byns knutpunkt. Under sommaren tuggade sågen.
Älven var full av timmer, en del var upplagt. Där låg stora vältor med timmer, det fanns
en basäng med timmer som buffert till skiljet lite nedströms. Varma sommarkvällar var
det en sport att jumpa på timret. Från stock till sock, det gällde att se skillnad. En illa
vald stock kunde leda till ett bad. Övningen var inte populär bland föräldrar, desto mera
intressant för oss.
Nu låg detta avsides. Man bestämde sig att gå dit, oftast blev man kvar på sågbacken. Lite
beroende på vad som anslöt sig utformades kvällen. En övning som vi ungar tog till när
inget bättre bjöds var ”pien går”. Det går till så att en står vakt vid en pinne och andra
gömmer sig. I brädgården fanns alla förutsättningar. Vakten ska avslöja de andra, dess‐
utom vakta pinnen. Efter hand som vakten avslöjar blir sannolikheten större att han ska
klara sig. Om någon av de som ska avslöjas kan slå bort pinnen innan vakten avslöjat
honom går det hela om.
Ofta satt man bara och pratade, eller drog iväg som en flock någon stans. Många gånger
blev det att vi spänner bôll. Då bar det av till skolan, där fanns en gräsplan lämpad för
ändamålet. Nu var inte jag någon bollspelare, det spelade ingen större roll det var alltid
flera med som inte delade bollintresset.

Byns tillväxt
Sågen ligger mycket nära och blev tidigt en central del av tillvaron. Först kom jag i kon‐
takt med det som var utanför och efterhand som nyfikenheten tog överhand kom man
längre och längre in i såghuset. Först i vuxnas sällskap men på några år var man hemtam
i alla dess skrymslen.
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Först togs timret in via dammen, alltså efter att flottats under vägbron. På den tiden låg
stora vältor i snedden uppströms bron och man lade i timmer efterhand som man för‐
brukade. Flottningen bestod då till större delen av att vända stockarna rätt inför såg‐
ningen. Till viss del kunde man sortera men i mycket begränsad omfattning. Hela denna
hantering var tung och man tog resolut och breddade älven uppströms och anlade ett
skilje. Då byggdes en spång över älven där det stod en man och petade på. Intaget hade
dragits under vägen och blev på så sätt mindre sårbart då stockarna kunde gå i rät linje
in i såghuset. Det är i den tillvaron jag har växt upp.
Mitt i älven en bit uppströms stod en ”tummare” och mätte in stockarna. Efter hand lade
han in stockarna i skilda bås. Ofta fick han välvilligt bistånd i arbetet av oss uppväxande
ungar. Det var en sport att bestämma grovlek på stockarna innan de mättes in, man blev
rätt driven efter några dagar. Det var möjligen en tredjedel man missade och oftast var
det hårfint. Sommartid var det ofta dålig ström i älven och då fick vi ungar fatta en tim‐
merpik och dra stockarna genom båsen.
Efterhand som båsen fylldes kom de på tur att så‐
gas. Mängden täckte oftast sågning mellan två ras‐
ter När rasterna kom var det bara för sågarna att
posta om, alltså sätta in nyslipade sågblad med rätt
delning för största utbyte ur socken. Så länge jag
var medveten om sågningen fanns där två ramar.
Den första var en blockram, där man sågade ut ett
block ur stocken och ett antal sidobräder. Sidobrä‐
derna gick till kantaren som breddade bräderna i
maximal bredd och blocket gick över till delnings‐
ramen. I delningsramen blev det i första hand
plank och även här några bräder på sidorna.
Ut ur såghuset kom fyra saker, spån, plank, bräder
och ribbved. Virkesbärarna var numera ute ur ti‐
den. Trucken hade tagit vid och man strölade intill
såghuset och efterhand som paketen blev fulla
hämtades de av trucken. Nu var detta ingen ge‐
nomtänkt lösning. Ytterst sällan gick det jämt ut i
sågningarna utan det blev halvfulla paket stående
lite över allt. Vid ett annat hål stod en man och tog
Timret togs in via dammen
hand om ribbveden. Den var kapad i enmeters‐
längder och staplades i paket lagom stora att rôtta skulle kunna köra ut dessa till hugade
vedspekulanter.
Sågspånen lades på hög via en transportör, det var mycket bark med i spån så det dröjde
inte många dagar förrän det blev varmt i spånhögen. Ingen oäven plats att rumla om på.
Ute på brädgården tornade virkesstabbarna upp sig. Allt efter hand som säsongen gick
växte antalet staplar och man lärde sig vilka stabbar man skulle undvika. Alldeles för
ofta trillade någon stapel på grund av att uppställningen var dålig, eller att ströläggarna
lagt ströna fel.
Ute på plan stod ofta en man och doppade virke i ett gult bad och efter ett tag blev virket
grönt. Vi visste att både det som var i karet och det som varit i karet var giftigt. Svårare
än så var det inte, det skulle inte ha fallit någon in att frivilligt röra vid detta.
När nu Wikers AB blivit ägare kom upprustningarna slag i slag. Ramarna byttes ut mot
nya kraftigare. In i bilden kom två snickare som kom att bli de som utförde allt arbete av
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denna art. Vi fick bekanta oss med sme Bernhard och snår‐ Harald. Dessutom var Hjal‐
mar med som resurs. I mån av tid var han med och utförde allehanda uppdrag. Det var
nya fundament formades till och vi ungar var naturligtvis med och såg till att allt blev
rätt. Vi följde att armeringen blev utförd enligt norm och att formarna var väl förankrade
så att de inte skulle spricka när man fyllde i betong. Det var stora mängder betong som
skulle i och det var många urtag som formats till för att ge utrymme för ramdetaljer. Vi‐
bratorn fick göra sitt och döm om vår förvåning, formen höll.
Nu kom nästa moment, den nya ramen skulle på plats. Nya intressanta gubbar kom och
plockade samman ramarna. Nu var det ingen av oss som hade hanterat sågramar tidiga‐
re så det blev en ny upplevelse, dessutom lärorik. Det fanns inga toleranser för skevhet,
minsta avvikelse ledde till varmgång. Den nya blockramen hade alltid en egenhet att dra
krokigt, det löstes inte under hela den tid den var i drift. Nu spelade det inte så stor roll
men visar att även en så robust maskin har sina små egenheter.
Transportörerna i underhuset byttes ut. Det blev drivor av ståltråd efter alla provisoris‐
ka lagningar som inte längre behövdes. Det blev möjligt att gå mellan transportörerna
och rensa. Rensat hade man gjort tidigare också men då varit förenat med både risk och
akrobatik.
Nästa stora projekt blev att bygga en råsortering. Alltså där man tar hand om det virke
som kommer ut ur sågen och lägger det i paket för att lufttorka i brädgården.
Efter att marken rensats från hindrande detaljer kom en pålningsmaskin och en massa
järnvägsräls. Pålningsmaskinen dunkade ner räls i marken flera veckor. På vissa stum‐
par skulle det vara transportörer, andra blev det sorterbord och inte minst ett körbart
plan där trucken kunde hämta virket.
Nu blev vårt engagemang inte så stort den här gången, ingen av oss kunde det här med
räls. Dessutom var det mycket svetsarbeten och då fick man titta bort hela tiden. Trots
detta blev det ett gediget arbete utfört. Rälsen står kvar i marken fortfarande och mycket
trä är friskt trots att det varit otäckt under alla år.
Nu blev virkespaketen bra lagda och kunde staplas fritt, däremot var upplagen i bräd‐
gården erbarmliga. Nu var det bara att se till och få ordning på det hela. Man planade ut
hela ytan. Man sköt ner de gamla massorna i en dalgång som gick genom brädgården
tills man fick en plan yta. På denna yta lade man ett lager med hyttslagg och toppade
med bärlager och grus. Resultatet blev mycket bra och man kunde bygga permanenta
stapelbäddar.
Nu börjar vi komma så långt fram i tiden så att vårt engagemang blev tämligen litet. Li‐
vet består inte bara av att bygga sågverk. Skolan ville ha lite av vår tid, andra intressen
likaså. Nu blev inte verksamheten i sågen nämnvärt lidande. Dessutom blev det alltid
någon stund över att hålla uppsikt på vad som föregick. Utbyggnaderna fortsatte utan
vårt deltagande och med tiden blev det ett sågverk värt namnet. Då var det dags att läg‐
ga ner.
Vi ungar hade haft bra förutsättningar för att lära oss hur byggnation skulle gå till. Först
byggde Jonssons ett nytt garage för sina lastbilar. Nästan samtidigt byggdes tvättstugan.
Med dagliga inspektioner och konsultationer blev vi med tiden tämligen förtrogna med
byggandet. För egen del kom jag i kontakt även med lite annat då jag ofta blev insatt i
bilen när min far skulle leverera snickerier. De här åren var Domänverket stor och näs‐
tan ena kunden på snickerifabriken. Alla Domänverkets bostäder skulle få en enhetlig
standard med centralvärme och toalett och badrum. Jag hade inte förstått att det var en
bristvara med toalett i huset. Jag hade inget annat att jämföra med än vad jag växte upp i.
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Det var intressant att komma ut och se hur det hela fortskred. Ibland var det bara ett
skal med bjälkar att hoppa på. Hade man tur fanns det plankor utlagda att gå på. Det
fann små och stora projekt, ibland byggde man hela områden med hus. I Karlsdal var det
Varvet och i Valåsen Valåshagen. Alla dessa stora byggnationer han knappt bli klara in‐
nan de var inaktuella. Mekaniseringen kom med först motorsågen åtföljd av motorise‐
ringen av transporter till att skördarna gjorde sitt intåg. På mindre än ett årtionde var
alla bostäder överflödiga.
Erik Pettersson var som jag tidigare nämnt också flitig med att bygga. Mycket tidigt kun‐
de jag följa när han omvandlade Karlgrens snickarbod till bostadshus. Där fick man ock‐
så lära sig att ta tillvara vad som finns att tillgå. Jag kan knappast tänka mig att det var
något som inhandlades, inte ens spik. När Petterson var klar med det huset köpta han
Lovisas stuga och den fick genomgå samma förvandling. Denna gång blev det även källa‐
re byggd, fortfarande med samma regler att inget skall köpas. Nu var detta bygge föga
intressant men man kunde inte undgå att se vad som skedde.
Här hemma var det sista ombyggnationen av verkstan som jag kunde följa. Nu var jag
inte mer än dryga tre år och i ett tidigt skede passade jag på att trampa på en spik, blev
sjuk och hamnade ett antal dagar på lasarettet. Hur det var tillfrisknade jag men av nå‐
gon anledning var det hela inte intressant. I övrigt minns jag när köket fick nytt golv. Då
var jag inte fyllda ett år men kommer ihåg att jag fastnade på en spik så att strumporna
fick ett hål. Något år därefter byttes luckorna ut mot släta fina saker i björkplywood. Yt‐
terdörren byttes mot en fin sak i ek som varit med på en mässa som hantverksförening‐
en anordnat uppe på paviljongen uppe på Rävåsen. Då hete den Bredablick och flyttades
några år därefter till Folkets Park och där har den gått under benämningen Kupolen.
Hjalmar var det intressant att hälsa på och se vad som var på gång. Han skötte gården åt
sina syskon och det var säkert inte riktigt vad han skattade högst. Fanns det någon an‐
ledning att snickra hade det företräde. Uthusen var alltid i perfekt skick, redskap i fullt
trim så alltid kunde man få vara med på något intressant.
Med tiden blev vi även mekaniskt intresserade, Mårten byggde lyfttruckar i den gamla
ladugården på föräldragården. Han och hanns bror Nisse och Kjell Svensson arbetade på
med att få till bra lösning på sina idéer. Man började med ett gammalt lastbilschassi som
man vänt växellådan i och växlat om så att man fick lämpliga hastigheter att röra sig
med. Nästa steg var att möblera om i hytten så att föraren satt vänd åt rätt håll. På detta
ska sedan komponenter sättas. Först ska en hydrauliskpump till för att driva lyft och
tiltfunktioner. Sedan ska tornet på, gafflar och rörelseförmåga. Allt föll inte på plats vid
första försöket. Många gånger vi kom var det ett välkommet avbrott i problemlösandet.
Vi ställde intelligenta frågor och fick till en annan vinkling på tillvaron. Nu var vi säkert
inget tillskott i kunskapen men bara att få lyfta blicken från dagens problem kunde vara
bra.
Mårten fick flytta in i nya fina lokaler ovanpå Jonssons nya lastbilsgarage. I och med det
blev det andra krav på verksamheten och man blev tvungen att koncentrera sig på verk‐
samheten. Vi ungar var inte någon verksamhet. Allt efterhand fick vi snällt stanna utan‐
för. Hur som helst, vi var väl insatta i hur en lyfttruck är uppbyggd och skulle säker kla‐
rat egen produktion om tiden så hade tillåtit.

Utforska
Någon tid måste man ha för eget utvecklingsarbete. Vi hade ett stort och intressant vat‐
tendrag flytande genom byn. Där kunde man fiska och bada. Hela sommaren stod till
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buds och den var lång och härlig. Nu var det här fråga om avkoppling från det dagliga
slitet så vi var tvungna att se få möjlighet till att slappa.
Vi hade ofta stora projekt på gång, farvattnen måste utnyttjas. Kontikiexpeditionen var
högaktuell och många av oss hade sett den film som visades runt om i landet. Material
var det ingen brist på, sagt och gjort, en tillverkning av ett flytetyg startades. Vi var sä‐
kert drygt en handfull ungar som tog oss an projektet. Ganska snart fanns en farkost och
det bar av. Farkosten var anpassad till farvattnet, manövreringsdon i form av långa stö‐
rar fanns. Var och en hade försett sig med en stör. Jungfrufärden skulle gå av stapeln. En
efter en bordade farkosten varvid den försvann ner i djupet. Någon längre färd blev det
inte för farkostbyggarna. De flesta fick ett hastigt påkommet bad några klarade sig kvar
på farkosten som återfick flytförmågan varefter passagerarna valde att simma iland. Nå‐
gon expedition blev det inte, vi insåg att bygget var tämligen illa planerat.
Ska man erövra världen måste genomtänkta verktyg och farkoster till. Efter ingående
studier fann vi lösningen. Gruppen som överlevt alla sorger och bedrövelser från första
projektet beslutade sig för att inleda ett nytt. Två tämligen breda bräder hade ”påträf‐
fats” utan synbarlig ägare och dessa blev så att säga grundplåten i det hela. Med gemen‐
samma krafter samlade vi ett kapital så vi kunde investera i övrigt material, en maso‐
nitskiva. Nu fanns alla ingredienser, efter noggranna beräkningar lade vi ut tillsågandet
av sidostyckena till Tage. Han fanns fortfarande kvar på min fars verkstad då. Lång
pappnubb fanns att tillgå någon stans och bygget kunde börja. Det tog inte många minu‐
ter förrän farkosten låg i vattnet. Tämligen snart kunde konstateras at det krävdes insat‐
ser för att få vattnet på utsidan. Efter överläggningar kom vi fram till att lösningen. Den
fanns inte allt för avlägset. Holger höll på att bygga till och Curt var delägare i farkosten,
han fixar tjära. Grunden till huset var just klar och man höll på att isolera med asfalttjära.
Tjära som tjära, Curt hade uppdraget. Kommande dag hade Curt försett sig med kaffe‐
burk och hämtat nödvändig mängd vid obevakat tillfälle (vår ekonomi tålde inte ytterli‐
gare inköp). För att undgå upptäckt av tilltaget gömde han burken under tröjan och tog
vägen över gärdet i stället för att gå som normalt var på vägen. Då vi efter åtskilliga år
pratade om händelsen tillsammans med våra föräldrar kom kommentaren från Curts
mor, ”då kan jag begripa varför du sprang på gärdet”
Vi hade förärat oss ett alldeles eget båtskjul. Den gamla tvättstugan på vår tomt stod all‐
deles oanvänd och vi hade fått tillstånd att använda den för ändamålet. Huset hade ett
förflutet som garage och hade blivit flyttat ner till älven och tjänat som tvättstuga under
några år. Nu blev det ett nytt liv i huset, farkosten låg med botten upp och väntade på sin
strykning. Vi hade kommit en bit in på hösten, alla tidigare projekt hade tagit sin tid och
skolan villa ha sitt av vår knappa tid. Dagen för strykningen var en lördag, vi slutade före
middag så vi kunde hinna med strykningen före matintag. Tjäran kom på plats, vi gick
hem och fick lite mat. Efter en timma satt vi på plats och väntade på att få testa resultatet
av utfört arbete. Timmarna led, snart riskerade vi att mörkret skulle lägga sig utan att vi
fått något svar och det kunde vi inte leva med. Efter att gjort grundlig bedömning kon‐
staterade vi att tjäran var nog torr nog för ett test. Tydligen blev det något kvar på far‐
kosten, den var faktiskt tät. Om det var för tjäran eller att den legat i vattnet dagen före
brydde vi oss inte om. Vi kunde ta den efterlängtade turen och kunde konstatera att vi
hade enorma ytor att utforska.
De kläder vi hade på oss var betydligt bättre insmorda med tjära än vad farkosten var
vid dagens slut.
Efter hand förädlade vi vårt flytetyg i den grad att det blev svårt att hantera, vi byggde
både bryggor och ramp för att klara av hanteringen och vartefter blev vi riktigt drivna
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båtfarare. Som sagt, allt har sin tid, flytetyget såldes med god vinst till några som stått på
älvkanten och beundrat vår framfart. Själva hade vi nya vilda planer, vi skulle bygga var‐
sin båt.
Vi fick till varsina båtar och hade mycket roligt med dem under kommande sommar.
Detta till trots allt det var inget hav vi hade att hantera, skulle man vara ärlig var det
knapp att det gick att vända båten. Nya utmaningar hägrade och båtarna fick nya ägare.
Visst hade vi haft en del på gång även då vi hade våra båtar, mera om det i annat sam‐
manhang.

Ut i livet
En av somrarna var det dags att lära sig att simma. Om jag inte minns fel var det en all‐
män företeelse den sommaren. Vi var så många från byn så att vi inte fick plats i samma
grupp. Hur som helst, det var Axel Sjöstrands son Conny och jag som gick tillsammans.
Det var att ta sig till badhuset via cykel, det var lite drygt en mil i vardera riktningen och
ett antal kilometer gick på den starkt trafikerade Örebrovägen. Man lärde sig snart hur
man skulle bete sig. Hemma i byn var vi väl förtrogna, svartbacken var lite okänd till att
börja med. Så lång var det inte vanligt att vi rörde oss. Rätt snart lärde vi oss att det gäll‐
de att ta till vara medlutet. Med att trampa på ordentligt före och krypa samman ordent‐
ligt utför kunde man rulla över gamla Svartälvsbron och en lång bit in på Källmossvägen
utan ett enda tramptag. Sedan var det bara att passera Sunds kiosk, besök här fick anstå
till hemvägen. Ut bland lastbilarna på Örebrovägen, här gällde det att hålla tungan tätt i
mun. Vägen var inte bred och lastbilarna kunde knappt mötas på den tiden. Hänsyn till
cyklister var inte att tänka på, dessutom kom Saxlyckebacken och då gällde det att ha
fart. När vi väl kom fram till ”vegårn” kunde vi lämna stora vägen och gena via Bofors.
Det bar av via dammbron, brukstorget, genom Hyttåsen och Grönfältshagen. Väl så långt
var det bara att svänga ner på Hertig Carls alle och så var man framme vid badhuset. Vi
hade fått noggranna instruktioner och förhållningsregler inför första turen. Vi kom väl‐
behållna på plats och stod helt plötsligt tillsammans med en skock andra ungar och vän‐
tade utanför. Vad vi gjorde minns jag inte, på något sätt lärde de oss att simma, om vi nu
inte kunde det innan. På hemvägen var det alltid stopp vid Sunds kiosk, tio stycken
femöreskola inhandlades och de räckte lagom uppför Svartbacken.
Det här måste ha varit femtiofem och då var jag elva år. Samma sommar började jag
nämligen på ”verkstan”. Arbetsdagarna var begränsade till förmiddagarna och det var
inte alla dagar det fanns något att göra. Första arbetsuppgiften var att grundmåla föns‐
ter, bågarna var det inga bekymmer med, de gick att hantera. Däremot var karmarna lite
tunga, till en början fick jag hjälp men det höll inte i längden. Ska man så ska man.
Hur det var så lärde man sig snart att klara av ett arbetspass på förmiddagen. De andra
ungarna sov i allmänhet så det blev inget som blev lidande i umgänget med kamraterna.
Dessutom var det så att jag hade beting. Ingen fick på färg som fort som jag på den tiden.
Jag använde obehindrat båda händer och kom på så sätt åt över allt. Jag minns en gång
då det var en handelsresande inne på verkstan. Han stod länge och väl och tittade, sedan
kom kommentaren. ”Kan det bli nått på de där”, svaret kom reflexmässigt från min far,
”det har inte fattats nått än”.
Efterhand utökades ansvarsområdet till att omfatta även beslagning av skåpluckor. Då
blev det att använda verktyg på ett annorlunda sätt. Gångjärnen skulle fällas in och
skruvas fast. Det fanns bara tryckskruvmejsel och spårskruv på den tiden. I dag kan man
inte få i skruv på det viset. Det var tickareglar som gällde då, ett hål skulle borras lagom
snett och putsas till. Regeln skruvas dit lagom hårt så att inte det blev bugglor i plåten.
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Luckorna skulle justeras in på plats och slutblecken sitta på rätt avstånd så att det fanns
plats för färg. Det var inte inlärt i en handvändning men övning ger färdighet och även
detta blev en specialitet.

Ut i vildmarken
Ett år hade Conny och jag sett en ritning på en koja som stod på pålar. Det någon av tid‐
ningarna som fanns då som publicerat den. Det var en rolig lösning som vi ansåg vara
genomförbar. Vi inventerade vad som behövdes och vad som fanns att tillgå. Vi kunde
konstatera att det fanns bra tillgång på material lämpat för ändamålet. Axel blev tillfrå‐
gad om det gick för sig att använda och han hade inget att invända mot det utan blev
bara allmänt intresserad även han. Hela konstruktionen var baserad på slanor och stol‐
par. Vi fick till en plattform en dryg meter över mark, ett par långväggar några decimeter
höga och gavlar att lägga en ås på. Taket bestod av slanor och ovanpå detta lade vi halm.
Golvet täckte vi med halm och det blev riktigt ombonat. Det blev en och en annan natt
som vi övernattade i boningen och det var bas för allehanda upptåg den sommaren. Det
var den sommaren vi fick pröva på att arbeta i jordbruket med att köra hö och rensa ro‐
vor.

Sommar och bad.
De här åren då vi gick i skolan var vår badplats vid vad vi kallade ”Gatbolandet”. En liten
göl och en grusbank i älven med en betesvall att vara på. Ett utomordentligt badställe för
ungar i den åldern. På sitt djupaste ställe dryga en och en halv meter, relativt branta
kanter och fin grusbotten att gå ifrån för den som inte ville dyka i. Här fanns vi av och till
under dagarna hela sommaren. Solen gassade, gott om plats mellan korukorna. Gräset
var betat i lagom längd för att ligga på och bina surrade mellan klövern. Korna hörde till
Axel Sjöstrand och de stördes inte av vår framfart. Då vi var där flyttade de snällt på sig,
skulle det vara att korna blev törstiga fick vi sällskap.
Nu var det inte bara där vi kunde bada. Ville vi sträcka ut fanns Elgsimmen. Det var bara
att ta cykeln och trampa de tre kilometrarna. Där var stranden inte så bra men en bit
bort fanns en gräsplatt. Där var också stora stenar i strandkanten att vara på. Botten är
bra med fin sand långt ut slät som ett golv en utmärkt plats för allahanda lekar och spel.
Stranden är lång och djup så någon direkt trängsel blev det inte i vattnet även om vi ofta
var många på plats.
Sommarkvällarna var ofta långa och fyllda med allehanda upptåg. Vad jag kan minnas
drev vi omkring som en fågelflock från plats till plats. Ibland var det något att studera,
nästa gång behövde vi ge ett hantag, ofta stod vi bara och munhöggs.

De som stod mig nära
Far
Man väljer inte sina föräldrar heter det. Visst det är sant och behöver inte ifrågasättas.
Vad man däremot inte riktigt tar med är att föräldrarna har en egen historia som präglar
deras sätt att vara.
Liksom jag nu försöker beskriva vad som har påverkat mig har jag efterhand fått klarhet
i varför min far handlade och var som han var. Av fragment och lösrykta delar kommer
det fram en helhet. Min far hade nyss fyllt 47 då jag föddes. Han stod på höjden av sin
karriär. Vad bestod då hans tillvaro av? Lycklig familjefar, fabrikör, föreningsaktiv i Blå‐
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bandsföreningen, Föreläsningsföreningen
och Hantverksföreningen. Dessutom var
politiskt intresserad och folkbildare.
Räckte då tiden till för allt detta. Svaret är
ganska enkelt. Tiden räckte inte till.

I trädgården

I dag är det enkelt att säga att man ska
göra så eller så. Inte ens i dag handlar
man rationellt trots att vi har betydligt
bättre förutsättningar. Man står alltid in‐
för val, det är fritt att välja och de val man
gör får man ta konsekvensen av. Har man
helheten och alla eventuella framtida
scenarier med sig vid beslutstillfället.

Knappast möjligt.
När han gifte sig fattade han ett vad man kan tycka ett ganska logiskt och rimligt beslut
som kom att ha tämligen stora konsekvenser in i framtiden. Hans far var då sjuttio år
och hade ingen möjlighet att klara sig på egen hand. Tillsammans med min mor kom han
överens om att så länge Filemon levde skulle min fars syster Anna bo kvar och ta hand
om honom.
Nu hör det till saken att det hade varit Anna som varit herre i huset. Hon hade levt ett
behagligt liv med hjälp av alla tillbuds stående medel. De båda herrarna hade lärt sig att
bästa sättet för husfriden var att vika undan. Förr eller senare lade sig lugnet. Var och en
höll sig på sin kant och Anna var nöjd med att njuta av frukterna. Skulle nu inte allt gå
efter hennes pipa var det bara att hota med att gå och dränka sig. Det var inte så besked‐
ligt som vad det kan verka för en den som inte kan bakgrunden. Längre fram kommer
jag in på detta. Min far hade en icke färdigbearbetad händelse med sig och kunde inte
svara mot.
Den nya ordning som kom att bli behagade inte Anna. Här blev nu min far satt i en roll
han inte hade någon som helst möjlighet att hantera. Detta kom att få konsekvenser för
min mor och som följd därav även för min far. Att Filemon skulle bli nittio år var det ing‐
en som hade tagit med i beräkningen. Anna gottade sig och utnyttjade sin ställning. Hon
levde för sina kor och min far såg till att hon kunde hålla dem vid liv.
Nåväl, man får gilla läget. Det blev så att verkstan tog tillvaron från tidig morgon till sen
kväll. Avbrotten blev föreningsmöten och söndagsutflykten. Var han där hade han visst
skydd.
Min kontakt med far blev styrd av detta. Jag fick hänga på och leva med efter bästa för‐
måga. All disponibel tid var intecknad på något sätt av aktiviteter och det inte gick att
råda över. Vid de tillfällen vi satt vid matbordet var det maten och väsentligheter som
gällde, allt annat fick stå tillbaka.
Nu kan detta låta hemskt, men ur allt detta kom förmågan att ta tillvara stunden. Det
blev alltid tid över. Bara det att far alltid fanns till hands. Även om det kan synas vara
små kontakter oss emellan är det få i dag som har möjlighet till bättre kontakt. Vi lärde
oss ganska snart hur vi skulle lösa det hela. Jag var nästan alltid med om det var något
ärende utanför verkstan. Det var turer till Aurtur Jansson eller Malbergs i Kristinehamn.
Det var Nordemalm i Örebro osv. Dessutom var det många turer med väntan föranledda
av både min mors och min systers hälsa. Jag fick insikt i vad det gällde med att vara före‐
35

tagare. Jag hade förmånen att vara med vid upphandlingar och beslut och lärde mig vad
som skulle tas hänsyn till.
Lördagar var avsatta för leverans. Efter att arbetarna gått hem var det ofta en tur med
några snickerier. Sedan var det att handla först på Dahlins och därefter Torsten Anders‐
son. På Torsten Anderssons arbetade min moster Dehla fredagar och lördagar och kom
man strax före stängning kunde man få slatten med räkor lite billigare.
Om vi ska ta några tidiga minnen från våra äventyr på lördagarna. Det första är strax
före jul. Tydligen kunde jag gå så jag var säkert knappt två år. Vi var på torget i något
ärende. Säkert hade far träffat Hindersson, han var gift med en kusin till far och fanns
alltid på torget. Jag hade fått syn på en halmbock på andra sidan torget. Knallat över och
hämtat den. Det var inget annat för far än att snällt köpa bocken. Allt sedan dess har
denna bock stått under granen varje jul. Ett annat tillfälle inte för avlägset den förra
händelsen var när vi var inne på Kontinental och handlade kaffebröd. Innanför dörren
stod två gräddtårtor för avhämtning. Gräddtårtor var inte vanliga då. Ransoneringen
gällde fortfarande. Hur det nu var såg dessa tårtor väldigt mjuka ut. Jag måste känna hur
det kändes. Den dagen fick vi gräddtårta med vante.
Som jag nämnt var far en trogen folkbildare. Ofta var det fö‐
reläsningar och de var i allmänhet i skolan. Det var far som
såg till att dessa föreläsare kom på plats. Förutom föreläsa‐
ren skulle det också med något att visa bilder med. Allra först
var det ett skioptikon med ljusbåge. Stor som en kamin med
ett väldigt sprakande. Hur det nu var så fungerade det. Vi fick
se bilder från världens alla hörn. Kunde nu inte föreläsarna
komma till Sibbo skola var det att åka till stan. Bofors sam‐
lingshus eller folkhögskolan var det som var vanligast.
Far var mycket intresserad av böcker. En tid i sin ungdom
prenumererade han på skrifter. Det var delar av böcker som
det gick att binda samman. Han har bundit en hel del böcker
och dessa finns fortfarande kvar. Man kan se dem som tids‐
dokument, dels var det dåtida författare dessutom var det en
Far intill dammen i Elgsim‐
mycket tidstypisk företeelse med danna utgivning. Han hade
också en uppväxtkamrat som var bokhandlare. Där fick an
råd och dåd om vad han skulle inhandla till blåbandsbiblioteket och för egen del. Far var
liksom jag dyslektiker, men hade även han läsförståelse. Skrivkunnandet var det lika illa
ställt med. Han hade försökt sig på att skriva med maskin utan nämnvärda resultat.
Även om han nu inte hade fått någon större skolutbildning klarade han sig bra. Då han
gick i skolan skiftade man. De första åren gick ungarna på sommaren medan de äldre
gick vintertid. Troligen för att det fanns mycket arbete att utföra på sommaren och att de
lite äldre barnen måste hjälpa till. Skolgången var säkert inte mer än fem år då. Sedan
var upp till var och en att efter egen förmåga skaffa kunskap. Kunskapstörsten var stor
då och det fanns många kanaler att tillgodose behoven från.
En bra källa till kunskap var att titta på vad andra har gjort. Fanns det någon visning el‐
ler mässa i närheten var han den förse som var där. Vad som hade visats tog han till sig
och det som gick att omsätta i hans vardag kom snart till användning. Gammalt var han
inte så intresserad av men däremot kulturbyggnader. Då vi var ute och åkte kunde vi
aldrig passera en kyrka utan att noggrant studera den. Stockholm var också en plats han
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ofta återvände till. När tunnelbanan invigdes eller då Vällingby centrum stod klart tog
han ”Värmlänningen” upp över dagen. Annars kunde det bli en tvådagarstur med bil. Vi
kom aldrig längre in i Stockholm med bil än till Slussen eller Bromma beroende på vil‐
ken väg vi kom. Resan med bil tog tid, ofta startade vi tidigt om mornarna. När syrran
flyttade till Stockholm var vi där under lite längre perioder och ett av det sista vi tittade
på var Farsta centrum.
Min far var ingen friluftsmänniska, det skulle mycket till för aktiviteter utomhus. Han
såg till att det var någon annan som utförde vad som skulle göras. Vad jag kan förstå
hade han fått sin avmätta del då han växte upp. Allt efter att åren går känner jag det
samma. I sin tidiga ungdom var han ute och kontrollerade kraftledningen mellan
Skråmmen och Örebro. Det skedde till fot bärande på ett verktyg fäst på en lång stång
för att ta bort grenar som hotade att få kontakt med kraftledningen. Detta skedde året
om ett par gånger i veckan. De var alltid två och han var kompis med Djupfält från Fältet.
Kraftledningen gick tvärs över vad som i dag är Bofors och Villingsbergs skjutfält. I dag
är det obebyggt men på den tiden var det små torp lite varstans efter sträckan. Standar‐
den på överföringsledningen blev bättre och dessa patruller kunde dras in.
Lägger man till att ledningsgatorna i Utterbäck och Sibbo skulle hållas fria. Vattnet regle‐
ras i sjöarna och att Anna skulle ha in foder till sina kreatur är måttet säkert rågat.

Far efter femtioårsdagen med alla blommor

Föreningsmänniskan kom fram med jämna mel‐
lanrum. Han var inte den som ville stå på barri‐
kaden och synas. Han var en vad vi i dag säger
”doer”. Kassörskap och cirkelledare hamnade
ofta i hans knä. Likaså om något skulle beredas
och planeras. Han var mycket intresserad och
var hela tiden aktiv i samtalen. Han hade vad
man brukar säga ”pondus”. Då han sagt sitt var
det i allmänhet färdigresonerat. Det var väl inte
alltid så bra men det var aldrig någon som ifrå‐
gasatte.

Bilen kom tidigt in i hans tillvaro. Om jag inte tar fel skaffade han sin första bil, en T
Ford, 1926. Den körde han i 5‐6 år och bytte till en nyare sak. Hans livs dummaste affär
enligt egen utsago. Bättre bil har han inte haft efter det och han fick inte många kronor
för den. Bilen var allt från den stunden en del av hans liv. Många blev turerna ut på mö‐
ten. Ett bra verktyg i arbetet och sparade mycket tid. Förutom att laga däck och tvätta
gjorde han aldrig något själv vid bilarna. De kördes regelbundet till verkstad för under‐
håll.
Jag hade förmånen att få vara med då han fyllde både femtio och sextio år. När han fyllde
femtio minns jag att det kom en massa folk med blommor. Huset var fullt i folk som
drack kaffe och pratade. Vi bodde på övervåningen då och jag insåg att bästa nyttan jag
kunde bidra med var att vakta trappan. Det var något i farstun så jag tog mig ner. Mycket
riktigt, där stod mer besökare med blommor. Högt och tydligt sade jag då ”vi har fått
blommor förut så vi behöver inga fler”. Det var Hantverksföreningen som kom och de
tog beskedet med ro. Med eller utan blommor fick de lite kaffe. Efterföljande middag var
jag alldeles för liten att övervara men jag vet att den hölls på Centralhotellet.
Sextioårsdagen var inte fullt så mäktig, däremot var jag med på det kalas som hölls på
Godtemplaregården i Aggerud. Alla var samlade där, byns innevånare Blåbandister från
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Närke och Karlskoga, släkt och övriga
i bekantskapskretsen. Det var en
mycket gemytlig tillställning och min
far njöt i fulla drag. Hur vi kom dit
mins jag inte riktigt, det var mitt un‐
der Sueskrisen och man fick inte köra
bil hur och när som helst.
Sextioårsfesten med några utterbäckare

Jag han med att arbeta tillsamman
med honom på verkstan i nästan fyra år förutom det jag gjort under somrarna innan.
Visst han försökte hålla gnistan uppe. Det var tungt att hålla igång och med en unge med
vilda idéer dessutom. Han hade gjort sitt, ville helst slippa och hade troligen redan lagt
av. Mycket tidigt blev saker överlämpade på mig. Var det bara möjligt, bad han mig han‐
tera bilen. Släpkärran hade han aldrig lärt sig att hantera och det viste han att jag kunde.
När något skulle levereras fick jag ta mor som chaufför och åka ut och leverera. Det
fanns mycket han ville se och någon gång kommer det att ges tillfälle. Allt utvecklades
mycket fort under 50 talet. Marknaden blev en helt annan, tekniken ändrades och han
orkade inte följa med i svängarna. En del hade han hunnit med att lära mig, men mycket
återstod. Men det är en annan historia.

Mor
Hon kom till Utterbäck i och med att hon gifte sig. Uppfödd i en arbetarfamilj och för då‐
tiden hade hon gjort något så ovanligt som att ta realexamen. Det var ytters få barn från
arbetarfamiljer som hade den förmånen. Någon erfarenhet från yrkeslivet hade hon inte
med sig. Några månader på Posten annars hade det blivit att ta hand om barn. Hennes
yngre syster hade fått en son och själva hade de fått ytterligare en syster. Fritiden hade
hon i tidens anda knutit till Godtemplarerörelsen. Där träffade hon också min far tidigt.
Han hade bil och det blev åtskilliga turer. Åldersskillnaden var stor men då var det inte
ovanligt. Han var hade nästan dubbla åldern då det började umgås ‐31.
Snart kom hon att installera sig i ett
uppfräschat hus och fick ta hand om sitt
eget. Efter ett år kom min syster och
efter ytterligare nio år dök jag upp.
Krigsåren blev tydligen jobbiga. Min far
var ofta inkallad och Anna såg möjlighe‐
ten att återta förlorad makt.
Hon lade sig i och kommenterade. Tek‐
Besök hos mor i Tranås
nikerna kunde hon då det gällde att han‐
tera maktmissbruk. Mor klarade inte trycket utan fick söka hjälp. Här kommer nästa ka‐
tastrof. Hon söker hjälp mitt under psykvårdens blomstringstid. De tyngsta narkoma‐
nerna i dag utsätter sig inte för sådan behandling. Hon fick ett par decennier förstörda
av vad som skulle kallas sjukvård.
Av och till fungerade hon. Oftast var hon svag och behövde beskyddas. Vändningen kom
då farfar dog och Anna kom ur huset. Bit för bit kom hon åter men glädjen varade inte
många år. Far dog knall och fall, där stod hon utan att ha tagit hand om sig själv någon
gång. Handarbete och böcker var hennes stora intressen. Så blev det även i fortsättning‐
en. I mitten på femtiotalet tog hon körkort. Det blev ett steg i rätt riktning. Hon fick ofta
vara ute med bilen och far lämnade gärna över nycklarna.
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Detta var en stor tur i bedrövelsen. När far dog hade jag dagarna innan fyllt sjutton. Att
köra bil och klara leveranser var inte möjligt. Det var en bra ingång i tillvaron igen. Som
privatchaufför fick hon en roll. Mer och mer kom hon in i det hela och när jag lumpade
var hon den som tog de första stötarna. Jag hade två anställda i verkstan under hela ti‐
den.
Syrran fick samtidigt en dotter och då blev det åtskilliga turer till Stockholm om vi nu
inte hade flickan här.

Syrran
Min syster var som jag tidigare nämnt redan etablerad i familjen då jag föddes. För hen‐
nes del blev det en konkurrent. Dessutom var hon ett verktyg i den strategi som min fas‐
ter Anna bedrev. Inger hade alltid fått vara tillsammans med Anna. De hade mycket
gemensamt och det hade varit bra att rikta uppmärksamheten från det stora nederlaget.
Jag uppfattades som mycket svårhanterlig. Att bli ombedd att ta hand om mig var inte
vad som stod högst. Nu ska vi inte belasta henne för det allt för mycket. Hon hade då fullt
upp med att klara sig själv. Hälsan var inte den allra bästa under de här åren. Hur det nu
var kom hon tämligen snart ut i livet. Året efter att hon slutat folkskolan tillbringade hon
med ytterligare några utbildningar. En husmodersskola och något mera. Då bodde hon i
Rosendal hos våra tidigare närmsta grannar som året innan flyttat. Efter det blev det
Folkhögskola i Karlskoga under två år och även då bodde på skolan. Nästa steg var yr‐
kesskola i Örebro och snart var det Stockholm.
Mycket tidigt fick Inger ta hand om hushållet. I stort sett varje sommarlov var det hen‐
nes uppgift att förse far och mig med mat. Mor var oftast ute på något hem för att vila
upp sig om det nu inte räckte med att vara hemma.
Våra intressen var mycket olika. Föreningsliv var min fasa. Inger däremot tyckte att det
var det bästa som kunde hända. Fanns det möjligheter att komma ifrån besökte hon sin
väninna som flyttat från byn. Då Inger gift sig och fått en lägenhet i Stockholm var jag
ofta där. Efter vad åren har gått har vi lärt känna varandra på ett helt annat sätt än då vi
växte upp.

Morfar
Vad jag kan minnas var det skillnad på veckodagar och söndagar. Det var aldrig samma
aktivitet på en söndag och ofta skulle man följa med föräldrarna. Vi var ofta och besökte
mina morföräldrar på söndagarna om inget annat var på gång.
Besöken hos morföräldrarna var ofta förknippade med mycket berättande. Morfar hade
ett helt liv i Bofors och han berättade gärna om hur det varit i verkstäderna. Ingående
berättade han hur de slitit med att få räfflingen av eldrör att bli bra. Hur man provat allt i
försöken med att få material till eldrören att vara både segt och slitstarkt. Kampen mel‐
lan avsyning och arbetarna om mängden kasserade produkter. Avfällingar som förstörde
ackorden eller hur man manipulerade ”verkarn” för att få bra betalt. Tristessen med att
stå i ”kulraá” och svarva kulor (projektiler). Ett ställe där man stod dag ut och dag in och
gjorde samma moment timme efter timme dag ut och dag in. Nu var morfar en aktad
yrkesarbetare och slapp att stå på de där platserna, han var en tillgång och fick vara
problemlösaren. Handlade det bara om maskinarbete och hantering av maskiner visste
man var hjälp fanns.
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Morfar hade varit bonddräng i sin ungdom, li‐
kaså hade han hunnit vara med som handräck‐
are åt en byggmästare. Det var under en expan‐
siv period i kyrkbyns historia under åren allde‐
les efter att Alfred Nobel kom in i Bofors. Han
hade hunnit lära sig grunderna i dåtiden bygg‐
nadskonst och delgav den gärna. Hans far var
lagerförman åt Johan Dahlin och han fick den
vägen bra kontakter med övriga i kyrkbyn.
Kyrkbyn var inte så stor på den tiden morfar
Morfar med delar av familjen tidigt 30 tal
växte upp och han hade växt med samhället.
För egen del hade han byggt sitt eget hus med stöd från Johan Dahlin. Den som ville byg‐
ga sig ett eget hus pratade med Johan Dahlin. Fann han att det var ett seriöst förslag var
det bara att starta. Man hämtade ut det material som krävdes, bidrog med egen arbets‐
insats och finansieringen ordnade Dahlin. Ingen hade under alla år detta pågått blivit
utnyttjad, villkoren var bättre än vad sparbanken erbjöd.
Morfar blev pensionerad från Bofors efter att han gått några år på övertid. Han fick en
sopkvast som ursäkt men anledningen var att han skulle föra vidare sin kunskap till
andra. Vad jag kunde förstå var dessa år mycket hedrande för morfar.
Han hade en välskött trädgård, vare gång man kom dit under växtperioden var det stå‐
ende att gå en inspektionsrunda. Välskötta rabatter med intressanta växter, bärbuskar
och grönsaksland. Här kom erfarenheterna från tiden som bonddräng väl till pass. I och
med att han nu blivit sin egen och inte behövde gå till Bofors om dagarna blev det till att
se över huset. Han grävde ut källaren lite mera så det blev plats för syltburkar, huset
målades både utanpå och på insidan. Han kunde till och med hinna med att vända om i
trädgården här i Utterbäck. Nu var det föranlett av något annat som vi inte ska ta upp
här, men det blev ordning på trädgården och mycket mera gräs att klippa.

Söndagsutflykter
Andra saker som ofta hände på söndagar var att åka en tur med bilen, det brukade bli
några timmars tur till avlägsna platser som Lindesberg, Hällefors, Mariestad eller Asker‐
sund. Vägarna var bara grusvägar och farten var inte så hög. Det kunde dra ut på tiden
till långt fram på kvällen. Inte sällan var morföräldrarna med på dessa turer. Höjdpunk‐
ten var alltid ett besök på något konditori för att inta någon bakelse.
Andra mindre trevliga turer var alla föreningsmöten. Då blev man meddragen och satt
på en stol för att under ett stort antal timmar åhöra när ett antal helt ointressanta per‐
soner skulle prata om ingenting. Enda avbrottet var att man fick en skvätt kaffe och en
torr bulle. Ville det sig illa kunde det bli eftermöte.
Nu var inte allt lika bedrövligt, någon enstaka gång kunde man hamna på övningar som
rent av var intressanta. Dessutom var det avhängligt av vilken grupp det handlade om.
Hade man tur var det några av våra bekanta med, särskilt Gunnar som var polis. Vi hade
en hel del att behandla så då försvann tiden fort.

Semester
Ett av mina första minnen av att vara ute på förlustelser var när min mor skulle vila upp
sig på ”Holsbybrunn” i mörka Småland. Min syster var med för att ta hand om mig. Re‐
dan bara tanken var omöjlig. Troligen kom vi dit med tåg, jag har inget minne av hur.
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Vad jag minns är matsalen. Redan vid vårt
första besök i restaurangen var det några
högblå tanter som tog anstöt. Så små besö‐
kare kunde inte få störa matron för gäster‐
na.
Avtalet om barntillsyn var inte ömsesidigt.
Det hade aldrig gått att ha min syster som
barnvakt och detta var inget undantag.
Konflikten kom i dagen tämligen snart och
gick inte att lösa. Räddningen var en vakt‐
mästarfamilj som tog hand om mig. Dess‐
Min syster som barnvakt
utom så de till att vi fick mat något före
övriga så att deras matro inte stördes. Vi bodde i ett litet hus vid sidan om anläggningen
så vi var inte i direkt beröring med övriga gäster. Kallt och ruggigt var det men det gick
att bo där. Tvättade sig fick man göra i ett handfat i kallt vatten. Hur det nu var förlöpte
veckan och fram mot helgen kom min far med bilen och hämtade oss.
Det här var sommaren ‐47, fortfarande var gummi en bristvara och innerslangar till
däcken var mycket dåliga. Under färden hem hade vi 18 punkteringar. Det var bara att
sätta sig vid vägkanten medan min far lagade. Fram med domkraft. Hissa upp bilen och
få av hjulet. Sedan var det att med bräckjärn få loss däcket för att komma åt slangen.
Hade man tur gick det att laga. Först hitta hålet, sedan på med lapp och in med slangen
igen. Nu skulle däcket på fälgen igen utan att det blev nya hål i slangen. Fram med fot‐
pumpen och i med luft. Det var som tur var inte riktigt samma volym på däck då som nu
men inte långt ifrån.
Sista punkteringen var strax utanför Medevi alldeles på östgötagränsen, det var sent på
kvällen och det hade börjat skymma. Jag somnade och vaknade hemma på gården. Det
hade gått ända hem utan en enda punktering.
Som en liten parantes kan jag nämna att man åkte inte förbi en gummiverkstad utan att
fråga efter om det fanns innerslag att tillgå när man var ute och åkte bil dessa år.
Något år senare var det Skummeslövsstrand som var målet. Det var första gången jag
kom i kontakt med havet och en solnergång i havet. Vi hade tydligen anlänt sent på kväl‐
len. Hittat någon stans att bo och tagit oss till en restaurang för att få mat.
Jag minns än hur stor och röd solen var. Nästa morgon då vi kom till stranden för att
bada var det någon som tappat ur vattnet. Där kvällen innan gått vågor var det nu bara
sand, mängder med sand.
På de få dagar vi var där han vi med att besöka Hallans Väderö, Hovs hallar och Båstad.
Resan hem var oändlig. Min far ville åka genom Dalsland och det gjorde man inte i en
handvändning på den tiden.
Ett år bar det av till Öland. Det var inga längre
planeringar utan det bar i allmänhet bara av. En
episod från den resan jag kommer ihåg är att ute
på Alvaret stannar far mitt i vägen framför en bil
och går ut. Den vi mötte var en byggmästare vi
dagarna innan stått och pratat med på verkstads‐
golvet.
Under den resan var jag fotograf, syrran var några
dagar i Eksjö och vi hämtade upp henne på vägen
Någonstans på Öland
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hem. Dessförinnan hade vi lämnat mor för ytterligare semester i Timmernabben.

David Norén och sonen Alf.
Alf Norén började som lärling på snickeriet i mitten på 50talet i samband med att Tage
slutade. David hade en lite speciell plats i min fars tillvaro. Han var bror till min fars bäs‐
ta vän. Vad hans namn var vet jag inte, men de båda var tydligen som ler och långhalm
när de växte upp. En dag när min far kom i vanlig ordning som ungdomar gör fanns inte
vedboden kvar. I vedboden hade Davids bror undersökt en granat hemtagen från skjut‐
fältet av någon bekant. Granaten var aktiverad och skarpladdad och hantering den utsat‐
tes för var tillräcklig för att den skulle detonera.
Min far var den förste som kom till platsen. Inget fanns att hämta och på den tiden visste
man inget om att hantera sådana händelser. Allt från den dagen drabbades min far av
panik så snart det var något som kunde smälla i närheten.
David hade tre barn, varav en flicka skulle ha varit änglalik och älskad av alla. En dag i
ett obevakat ögonblick välte hon en kastrull med kokande vatten över sig och blev så illa
bränd att hon avled.
David var missionsförbundare och hans fru Eva var pingstvän, vad jag har förstått fick
de oerhört bra stöd från sina församlingar.
Nu blev det en liten utvikning men jag tyckte att det var av vikt i sammanhanget. Vad jag
skulle in på var de sommarkvällar jag följde med Alf till Skråmforsen. Alf hade fått en lite
speciell roll, även om både David och Eva hanterade det hela bra blev Alf beskyddad.
Han var mins 4 år äldre än mig, men ändå var vi i stort jämgamla. David var maskinist på
kraftverket och var ofta ledig. Han ville vara ute och fiska på svartälven och var inte sen i
att sätta både mig och Alf i ekan. Det blev ofta minnesvärda turer, David tog sig tid, han
var en tänkare och hade all tid att fördjupa sig. Under timmarna i kontrollrummet gavs
tid för eftertanke. Jag tror att mycket av mitt sätt att närma sig problem har han bidragit
med. Han var alltid klarsynt och analytisk. Inget godtogs utan kritisk granskning. När
han en gång var övertygad var det en sanning.
Alf var några år äldre än de övriga i Skråmforsen. Jag blev på så vis en brygga för honom
att få kontakt med övriga i det uppväxande släktet. Ofta gick tiden fort och inte sällan
fick jag cykla hem i mörker.
Skråmforsen och fältet hade varit min fars domäner i många år och blev så även för min
del under några år. Min far hade säkert betydligt starkare band, men de tappade bety‐
delse vart efter åren hade gått.

Hobbyarbeten
Klart är att bäst var att få vara på hemmaplan och skrota. Det fanns mycket outforskat.
Modellbygge var sådant som var inne och alla med lite självaktning skulle syssla med,
även jag. Vad jag kan minnas fick jag till ett antal segelflyg några båtar men när jag tagit
hem en fullriggare tröt energin och den blev aldrig färdig. Det blev en och en annan
plastmodell dessutom gjorde jag några utan något som helst till förelaga. Modellbygget
övergick i att bygga radioapparater, en period med radiodelar både högt och lågt. Fick
man ihop något som fungerade dröjde det inte länge förrän det skulle testas en annan
lösning. Det gick åt mycket lödtenn, koppartråd och radiorör. Jag fick ett hum om hur
tekniken fungerade och fick en bra skola i att söka kunskap. Det här var under perioden
som TV introducerades. Jag var väldigt sugen på att bygga mig en egen apparat men som
tur var fick jag lite annat som tog min uppmärksamhet så någon TV blev det inte.
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När vi nu är inne på ämnet TV kan vi fortsätta. Skolläraren skaffade TV inför fotbolls VM
58. Då fick han fullt hus, byns befolkning turades om att titta på snöfallet. Någon bild
värd namnet var det inte fråga om, men vad spelade det för roll. TV hade gjort sitt intåg
och skulle snart vara var mans egendom.

Älven
Älven har varit en central del av tillvaron, kraftstationen har ju alltid funnits där med allt
vad det hör till. Tidigt blev jag involverad i dess olika stadier. Att vattnet är en kraft lär
man sig efterhand och att om man ska tygla kraften måste man känna hur den arbetar.
Mycket tidigt var jag med och reglerade sjöarna. Elgsimmen ligger nära och dit blev det
tämligen täta turer. Rösimmen ligger lite längre bort och blev inte föremål för besök så
ofta, den är dessutom mycket lättreglerad och klarade sig med två besök årligen. Det var
endast vid extrema år man behövde ändra och reglera. Amplituden hjälper till att reglera
och något skibord har aldrig funnits. Elgsimmsdammen byggdes om i början av 50 talet,
jag kommer ihåg hur det förbereddes. På den tiden fanns Elfströms i Immetorp med i
bilden och sonen Nils kom från Stockholm en regnig dag för att resonera lösningar. Jag
kommer ihåg hur vid efter att suttit fast ett antal gånger kom upp till sjön. Regnet vräkte
ner och sjön visade sig inte från sin bästa sida. Nils var tekniker och väl förtrogen i äm‐
net, han och min far kom fram till en gemensam
ståndpunkt gentemot Wikers AB som skulle vara
huvudansvarig för byggandet. Man var helt över‐
ens och byggnationerna startade. Entreprenör var
Skånska Cementgjuteriet och de visste hur dammar
ska byggas. De synpunkter man varit överens om
åsidosattes helt, nivån på sjön blev 20 cm högre,
utskovet otillräcklig dessutom försedd med galler
för att bedriva ålfiske i sjön. Skibordet blev på tok
för litet. Kort sagt hela bygget var en stor miss.
Lägger man till att dammen ligger på osäker grund
Vårfloden ‐66
och inte klarar eventuella genombrott. Därför skul‐
le ha kompletterats med en spont mitt i jordvallen varav det inre blivit någon.
Behovet av att rusta dammen blev påtaglig några år tidigare. Helt utan påtaglig belast‐
ning hittade vattnet en ny väg genom dammen. Bara att vattnet fått minsta fäste forsät‐
ter det sin framfart. Nu var det så turligt att detta sammanföll med att Jonssons höll på
att bygga ett garage för trucken och man höll på att transportera bort lera. Nu fick leran
gå till Elgsimmen. Med stöd av någon gammal stengärdesgård var det bara att kärra över
material och försöka få hejd på utflödet. Dammen som fanns då var bara en plankdamm
med stöd av lösa stenar och att komma över var en konst i sig. Allt material skulle trans‐
porteras över till andra sidan och hur man bar sig åt vet jag inte.
Wikers som var huvudansvarig för byggnationen kände sitt ansvar och påtog sig allt an‐
svara för dammen i framtiden. Första krisen fick jag ta 1961, samma år som min far dog.
I november hade höstregnen varit ihållande Jag hade mor som chaufför och vi kollade
med jämna mellanrum. En lördag steg nivån konstant och vid 19 tiden på kvällen var det
inga marginaler kvar. Vi lyckades hitta ansvariga i Wikers på en personalfest, lagom
muntra anlände de och insåg alvaret. Ett stort antal lastbilar kallades in, grus lades på
dammen men vattnet steg fortfarande. Ingen visste vad man skulle ta sig till, jag visste
var lösningen för dagen fanns. Stinn av adrenalin som jag var tog jag gubbarna under
upptuktelse och frågade om någon av lastbilarna var utrustade med kran. Så var det inte,
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bil med kran kom på plats och ålfisket som under alla år inte gett något kom här till
ända. Nu blev flödet bättre, den snabba nivåökningen avtog och det gick att klara krisen.
I och med att man klarat av detta föll det hela i glömska och inget blev gjort för att för‐
bättra läget. Nästa kris kom 1966. Det var riktig snövinter, nederbörd i flytande form
hade inte kommit sedan oktober månad och sjöarna var helt torra. Snösmältningen kom
igång sent, inte förrän de sista dagarna i april blev det varmt. Turligt nog utan regn.
Denna gång var det kris över allt. Wikers hade lagt upp virke inför sågningssäsongen, jag
minns inte om skiljet var fullt men ovanför låg minst ett par tusen timmer travat och fritt
flytande. Vägbron klarade trycket med hjälp av timmerkulverten. Timret höll sig på
plats, vattnet var över halvmetern högre än verkstadsgolvet. Jag hade byggt fångdammar
och de höll mot trycket. Vid Elgsimmen rann vattnet över planen och ute i skogen, ett
antal betongpålar kördes på plats och vi lyckades att hålla vattnet stången.
Denna gång drog man lärdom av de brister som fanns, skibordet breddades till det
dubbla men fortfarande är det för knappt tilltaget med utskovet.
Våren 1977 kom nästa stöt, denna gång var snösmältningen aningen tidigare men regn
tillstötte och drev på. Vattenmängden var aningen större men den här gången fanns det
inget timmer flytande i älven. Dammen vid Elgsimmen var det inga stora bekymmer
med, visserligen rann det över både i skogen och på planen men betongpålarna hade
växt in och ändarna förstärkt med lite betong. Det var endas intill kistan det ville ta tag
men det var inga stora tag vattnet fick då.
Nu hamnade jag lite utanför vad jag berättar om, utan den erfarenhet jag fått med mig
skulle det varit svårt att bemästra dessa kriser.

Vad mera i älven
När vi nu är i vattnet kan vi gå ner på botten ett tag. Lite varstans i älven finns det fina
bottnar för Blåmusslan. Det var en fröjd att kliva omkring i vattnet och se dessa mäng‐
der. Någon letning efter pärlor var det inte tal om. Benämningen flodpärlmussla är ett
senare påfund skapat av några som tror att de värnar naturen. Kräftor fanns på andra
platser, främst på lerbottnar och forssträckor. Blev det bara lovligt att ta kräftor så var
det en självklarhet att man skulle plocka upp en och annan. Största nöjet var faktiskt att
ta ficklampan och gå ner i forsen och plocka för hand. Kräftorna hade alla möjligheter i
världen att slinka undan. Det var gott om håligheter och växter att smita in under.
Minken kom och reducerade bestånden ganska kraftigt, likaså fick gäddan fritt spelrum.
Med tiden återfår naturen sin balans, kräftorna fanns kvar ett tag till och överlevde ett
angrepp av pest. Andra angreppet klarade de däremot inte, det var alldeles för stort
tryck från fiskevattnen nedströms. Hade kräftorna i Imälven klarat även detta angrepp
hade det inte gått att plantera in signalkräftan i Möckeln. Jag är helt övertygad om att
pesten fick hjälp att komma upp i älven. Hindren vid Immetorp är för effektiva och an‐
greppet började uppifrån. Nu så slipper man att tänka på detta med att fiska kräftor.

Kräftkallas
Kräftfisket har under åren varit en ritual. Nu var det inte så att jag upplevde alla de ri‐
tualer som tillhör intagandet av dylika varelser. Det var betydligt beskedligare tillställ‐
ningar, men säkert lika roliga för dem som deltog.
Blåbandsföreningen var ännu livaktig, man hade inlett ett samarbete med föreningarna i
Närke och ett antal personer kom att stå varandra nära. Vad vore då lämpligare än att
samlas och inta dessa varelser? Tillställningen började med att alla skulle vara med och
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fiska. Något större fiskande blev det inte, dels
brukar det oftast bara bli fångst första kvällen
och för att säkra tillgången var det redan fis‐
kat. Nu spelade det mindre roll, det var sam‐
varon som var det väsentliga. Fisket avsluta‐
des och man letade sig in i huset för kvällens
höjdpunkt. Nu var jag lite udda i samman‐
hanget och hängde inte helt med i övningarna,
men roligt var det. Vad jag kan minnas var det
bara två gånger som detta hände.
I vanliga fall var det att man fiskade första
Vännerna från blåbandskretsen
kvällen och det var bra med det. Det blev en
period med dålig tillgång och det var inte
mycket att hämta. I samband med att pesten slog till i angränsande vatten fick beståndet
möjlighet att återhämta sig i och med att det var fiskeförbud under ett antal år.

Skolgången.
Jag gick sex år i Sibbo skola, fyra av dem för Olle Hansson. Det var ett antal år med dela‐
de meningar. Det var inte alltid vi hade samma åsikt skolläraren och jag. Nu hör det till
saken att jag tillhör släktet ”Dyslektiker” med påföljd att det alltid var ett större antal fel
i de skrivövningar som vi gjorde. Dessutom klarade jag inte av att följa text och läsa högt
samtidigt. Förklaringen var mycket enkel, jag var lat. Nu delade jag inte den slutsatsen
utan gick min egen väg. Jag har hela tiden haft läsförståelse och kunnat förstå vad som
står skrivet. Lägger man till att jag i allmänhet kom ihåg vad som sagts under lektioner‐
na upplevde jag inte det hela som något problem. Övriga ämnen var det inga problem
med, möjligen att jag låg lite före och påpekade felaktigheter och det var naturligtvis inte
populärt.
Når jag klarat av åren i Sibbo skola blev det ett år i Skråmmens skola. Där hade man
skrapat samman sjunde klassare från Granbergsdal, Karlsdal, Sibbo och några från Brå‐
ten. Vi ifrån Sibbo hade förmånen att bli transporterade i taxi både dit och hem. Dessut‐
om följde Olle Hansson med i taxin, nåväl det året klarades av utan allt för stora kata‐
strofer. Visserligen intog Olle Hanson en oroväckande hög röd färgton ett antal gånger
men efter några dagar återtog han mera naturliga färger.
I Skråmmen hade vi som önskade också möjlighet att få konfirmationsläsning. Vi fick
besök av något som kallade sig präst och som sprang runt skolhuset och jagade de som
inte deltog i undervisningen. Undervisning värd namnet blev det inte tal om utan vi lär‐
de oss vad vi skulle svara vid konfirmationen och prästen var nöjd.
Hade man nu kommit så långt borde det
vara bra, men inte. Nu var det bara att sätta
sig på cykeln och trampa till Sandvikens
skola. Vi som skulle ut i arbetslivet måste
prepareras med kunskap inför detta. Under
sju veckor efter skolans slut lärde Gunnar
Rosbro ut allt vi skulle komma att behöva
för att klara oss ute i livet. Enkel kassabok
och blankettifyllande, ja rader av sådan som
bara ska fungera. Om jag inte tar fel han vi
med några timmars slöjd också, jag gjorde
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en hallbyrå under de där timmarna.
Jag minns att under de här veckorna fick vi ingen skollunch utan vi hade med oss något
att äta. Det hela brukade gå till så att jag trampade ner till mjölkbutiken i Sandviken och
inhandlade en halvliter mjölk i tetrapack och en brödkaka för morgondagen. Tetrapake‐
terad mjölk hade just lanserats och det var ypperligt att få kall mjölk på det sättet.
Nu kom nästa missräkning, det blev bara några veckors skollov innan jag skulle börja på
yrkesskola i gamla Folkets hus mitt mot brandstationen.
Det blev en bra tid, visserligen var det en mil fram och åter på cykel varje dag men det
var nyttigt. Mat fick vi som hade mera än tre km. väg på Kanonbaren några hundra me‐
ter från skolan så jag behövde inte bära med mig maten. Vi hade fått en hungrig lärare
och han lärde oss mycket nyttigt. Visade man dessutom framfötter var det inte till nack‐
del. Den teoretiska delen var bra anpassad för ändamålet och på så sätt fick vi mycket
med oss inför vårt fortsatta yrkesliv.
Nu tar min skolgång på heltid slut, jag börjar på verkstan hos min far samma år som jag
hade fyllt fjorton och fick tre år att växa in i verksamheten innan jag tog över hela ruljan‐
sen innan min far plötsligt dog. Övrig utbildning har skett vid sidan om på kvällstid och
det har under åren blivit åtskilliga terminer.

Ut i skogen
Jonsons handel hade övertagits av Bo Hermansson. Karin var gift med sin kusin Mårten
Hansson och han hade fått ett bra arbete som jag tidigare nämnt varför Karin lämpligen
följde med och lämnade affären.
Bo hete inte Bo utan Botvid, men det fick man inte säga om man ville vara sams med ho‐
nom. Bo och hans fru Hjördis drev affären tillsammans, de hade inga barn och Bo var
mycket barnkär. Han ville gärna ha oss ungar i närheten och ställde upp på nästan vad
som helst. Han var flitig orienterare och fick på så sätt ett antal av oss med ut i skogen.
Till en början var vi med som handräckning vid hans försäljning vid tävlingar och i
Djerfstugan.
Med tiden kom vi att bli aktiva och var med på tävlingar och träningar i vår närhet. Bos‐
se hade sin affär att ta hand om så vi fick oftast ta oss till det hela med cykel. Träning var
på kvällstid här i närheten. Tävlingar åkte man till samlat med bil från en plats i Karlsko‐
ga. Mitt eget tävlande avtog när jag fick ta ansvar för verkstan, jag försökte att ta upp det
senare men tiden höll inte.
Bosse var som sagt snäll och ville oss ungar väl. Curt och jag hade kommit på att vi skulle
bli naturmänniskor en gråkall decemberdag. Vi hade skrapat samman någon krona och
gick och handlade prinskorv. Vi skulle ut och grilla i skogen under en sten som vi sett ut
tidigare. Sagt och gjort, väl inne när Bosse
framförde vi ärendet och budgeten varvid vi
fick ett paket korv. Ut i skogen med ved och
korvpaket. Vi grillade och vi åt, det tog lång tid
innan vi tittade åt korv igen.
Bosse klarade inte att driva handeln i Utter‐
bäck så länge, konkurrensen från tätorten
blev för stor och han hittade en affär i Väster‐
götland. Curt höll kontakten med Bosse i ett
stort antal år, var han finns i dag vet jag inte.
Nyår i Djerfstugan
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Frigörelsen
Vintern 1959 inträffade något stort, jag blev ägare till en moped. Den frihet som den gav
har knappast överträffats av bilen. Helt plötsligt kunde man nå i stort vart som man ville.
Det fanns inte något som inte kunde nås med rimlig insats. Visst hade det gått att komma
långt med cykel, men det var inte jämförbart.
Första dagen bar det av på en tur ut på skjutfältet. Vi var fyra fem grabbar och vi tog vä‐
gen över isen. Efter några timmar hade vi förmånen att stöta på skogvaktaren och tillsy‐
ningsmannen ”Bonnjohan”. Han fick stopp på oss mellan ett par snövallar och kom ut ur
jeepen och intog en myndig ställning framför oss. Nu behövde han inte anstränga sig
särdeles mycket, han var en reslig man. ”Hur har ni kommit hit” blev hans första kom‐
mentar. Rappt kom det från någon av oss, ”på moped”. Jag vet inte om han inte hade vän‐
tat sig ett sådant svar, men han satte sig i jeepen igen och åkte.
Mopeden var ett utmärkt redskap att ha när man utforskade skjutfältet. Det finns myck‐
et vägar att ta sig fram på och många intressanta platser att ta del av.
Sommaren 59 insåg jag att det fan möjlighet att semestra själv. Åkes äldsta son Kenneth
och jag tog oss på moped till sälen. En mycket lärorik tur. Vägarna var till större delen
torra grusvägar. Vissa var föremål för ombyggnad och var bara makadam. Vi mellanlan‐
dade i min blivande svågers föräldrahem Kättbo både dit och hem. Dagarna i sälen var
bara regn så vi kortade ner vistelsen och det vi
hade tänkt hinna med. På hemresan stannade jag
kvar i Kättbo medan Kennet hade fått hemlängtan
och åkte före. Det blev några händelserika dagar.
Först skulle vi märka upp ett härbre som de mon‐
terat ner dagarna innan. Bad fanns det nära och det
tog sin tid. Lördag kväll packade vi in oss i en Opel
rekord och åkte till Läde på dans. Det var fullt i bi‐
len om jag inte räkna fel var vi åtta. Jag hade eget
rum hela tiden. Det fanns nytt hö i ladan och där
Frukost i det gröna utanför Vansbro
tog jag plats. Nåväl, plikten kallade och jag vände
hem till vardagen.
Hemma var det att ta tag i dammreparation. Det var nya pelare som skulle till och allt trä
skulle bytas ut. Sommaren 59 var känd som getingarnas sommar. Var man satte sig eller
var man var fanns det mängder av getingar. Den sommaren var alla mopedbundna i Ha‐
galund och tillade på TV. Enar, en skogshuggare långt in i skogen hade köpt en apparat.
Han var den förste efter skolläraren som skaffat TV. Dessutom var sonen med i vårt mo‐
pedgäng. Det var inte populärt här hemma, under hösten köpte far TV.
Fram på höstkanten 60 hade Curt fått körkort. Då blev det en helt annan horisont. Vi
kunde vara ute och åka på helgerna och lördagskväll hittade vi alltid någon dans.
Hans farbror Alvar hade en liten Porsche. Den var det roligt att vara ute i. Allvar var så
pass till åren att han kunde vara utan bil på lördagar. Var vi hamnade kommer jag inte
ihåg. Däremot minns jag en mörk höstkväll med näsan vänd mot Karlstad. Strax före Als‐
ter var det vägbygge. Vägen kolsvart med ny asfalt, helt plötsligt var det en liten bock
över vägen och en pil till vänster. Vi klarade bocken och kom in i rätt hål, men det var
inte mera.
Nu tror jag att jag ska avsluta den här delen av berättelsen. Nästa del blir om mitt vuxna
lev och erfarenheter. En annan del blir över mitt yrkesverksamma liv och dess olika fa‐
ser.
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Att jag tidigt kom in i aktiv verksamhet har jag beskrivit tidigare. Nu ska jag försöka att
på ett någorlunda strukturerat sätt ge en bild av vad som har varit viktiga händelser un‐
der åren. Vad man kan se har det varit indelat i olika ”pass”. Delar man det hela ett snäpp
till kan det bli mera förståeligt. Vi har bland annat snickeri och vad som kan härledas till
det, verksamheter utanför snickeriet, utbildning och föreningsverksamhet.

Utbildning
En bra inledning kan vara att börja med de utbildningar som jag under åren har gått genom.
Efter folkskolan hamnade jag på en ettårig utbildning i snickeri. Det var Karlskoga kommun
som under ett antal år bedrev denna utbildning. Grunden varför man hade startat utbildningen
har jag inte fått klart för mig men det var troligen ett önskemål från Bofors. Bofors hade egen
industriskola inriktad på deras basverksamhet. I Bofors fanns också rätt omfattande snickeriverksamhet främst inom verkstadssnickeri med underhålls och modellverkstad m.m.
Maskinpark och verktygsuppsättningar i enlighet med dagens krav hade ställt upp i gamla
Folkets Hus. Ett utbildningsprogram som troligen fått sitt upplägg influerat av industriskolan.
Det år jag gick där hade man fått ny lärare som var mycket kunnig och tänd på uppgiften. Han
var Skåning med ett antal år i verksamhet innan han utbildat sig som yrkeslärare. Här fick vi
inte möjlighet att ta några genvägar. Allt skulle tas från grunden. Alla sammansättningstekniker som under åren har utvecklat skulle vi kunna. Till det hade vi bara den verktygslåda vi
blivit tilldelade. Inte nog med det, vi skulle se till att verktygen var användbara. Vi lärde oss
hur man använde slipsten och sågfil. Hur väl vi tog till oss var helt avgörande i det fortsatta
arbetet. Det går inte att få till något utan fungerande verktyg.
Hur som helst, efter några veckor var vi så drivna att vi skulle få gå på att få till lite användbara saker. Läraren hade ritat upp en byrå och en stol. Dessa båda skulle vi få till med de verktyg som vi förfogade över då. Maskinerna hade vi endast sett att de fanns där. Vi skulle lära
oss att hantera handverktygen innan vi skulle gå vidare. I efterhand är jag verkligen glad över
att få vara med om denna genomgång. Bara känslan av att råda över verktygen och att dessa
blev en del av en helhet man bidade med dem. Rubanken sjöng när man lät den arbeta. Efterhand lärde man sig att det var verktygen som gjorde arbetet, själv var man bara uppdragsgivare. Det finns inga begränsningar förutom tiden ifråga om att använda handverktyg. Se bara på
alla de mästerverk som är skapade genom tiderna. Vi skulle genom denna del innan vi kom så
långt att det var aktuellt att lära sig hur maskinerna hanterades. Var man flitig kom man genom betinget på en månad. Det var mycket hyvlande och sågande. Materieltillgången var inte
riktigt avpassad utan det blev mycket spånor. De båda objekten finns fortfarande kvar och jag
imponeras stort över resultatet nu några år efteråt. Jag skulle inte klara av att med hjälp av
maskiner få till något i klass med vad jag gjorde då endast tretton år gammal.
Till övningen hörde också att få färg på det hela. Där hade vi stora bekymmer. De lokaler vi
hade var inte tillräckligt dammfria utan det blev lite grynigt hur vi än slet. Vi använde den då
så populära färgen Servalack, nu var det inte målare vi skulle bli utan fick leva med att resultatet inte blev helt bra. Jag var tidigt klar med mitt beting så jag tillverkade lite vävredskap i
väntan på övriga. Dessutom fick jag några dagar vid svarven.
Resterande arbeten var fråga om beställningar. Jag minns särskilt ett par Karljohanstolar som
jag fått ta tag i. De skulle tillverkas i björk och det var hart när omöjligt att få till hyvel utan
att det blev urslag. När det var klara trämässigt skulle de betsas och poleras.
Det blev ett stolspar och kunden var nöjd. Ritningen man hade att gå efter var bara en förelaga. Kan ses vara enklare än ritning men är snarare motsatsen. Till stora delar måste man rita
upp för att komma vidare.
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Stor del av tiden satt vi på skolbänken. Det var mycket ritning och matte men vi glömde inte
svenska och samhällsämnen. Ett helt nytt sätt att närma sig kunskapsintag och på de få timmar
vi hade till förfogande kom vi mycket långt. Räknar man bort svenska klarade jag mig ut med
toppbetyg.
En av mina kamrater följde sedan med och började på fars snickeri. Vi hade varit kamrater
redan då vi gick i Skråmmens Skola. För att få med oss lite mera var vi några från kursen som
tyckte att det inte skulle vara fel att hämta ytterligare kunskap. Vi anmälde oss till en av de
kvällskurser som fanns i samma lokaler och med samma lärare. Alltid kunde vi krama ut något nyttigt resonerade vi. Nu blev det inte riktigt så, det var en samling hobbysnickare som
ville suga ut varje minut. Vår tillvaro blev att mer eller mindre driva med dessa ambitiösa
individer som trodde att de kunde något. För egen del blev det ett dokumentskåp, inget att
skryta med men det blev alltid något.
Nu var det ett uppehåll i utbildningen fram till dess att jag skulle ta körkort. Jag började med
teorilektioner tidigt och den dag jag fyllde arton satt jag i bilen för min första lektion. Uppkörningen var redan bokad och tio dagar efter hade jag körkortet i handen.
Nu var jag redan egenföretagare och kände att jag inte hade de kunskaper som krävdes. Hantverksföreningen anordnade det året utbildning i bokföring och kalkylering. Det var en kurs för
de som skulle ta mästarebrev. Den pågick om jag inte minns fel under ett per terminer med en
kväll i veckan. Samtidigt passade jag på med en kvällskurs på folkhögskolan för att bättra på
matten. Det blev ingen struktur på mattematikläsandet utan det rann snart ut i sanden. Jag
lumpade och sedan blev det ett par jobbiga år så studerandet låg nere.
Inför hösten 1968 annonserade TBV om Högre Företagsekonomisk Kurs. Kursen inleddes
med preparandkurs för att nå gymnasiekompetens. Billigt var det inte, men precis vad som
behövdes. Det kunde inte mera än gå åt skogen. Jag anmälde mig och kom med trots att jag
inte var fullt behörig. Det blev en tuff höst. Allt och lite till av vad man avhandlar i gymnasiet
med anknytning till ämnet skulle gås genom och tenteras. Dagarna före jul satt man med en
mängd andra i Bredgårdsskolans aula med en bunt papper och ett antal uppgifter framför sig
för att klara av i den enda tentan och den omfattade allt. Hur jag överlevde den dagen vet jag
inte, men hur det nu var blev samtliga uppgifter tillfredställande besvarade och jag var välkommen att fortsätta.
Nu börjar ett intensivt läsande. Två kvällar i veckan och fyra timmar vardera. Samtliga utan
jag hade minst gymnasieingenjörsexamen. Studietakten var hård. Dryg halvfart om man ser
mot högskoletakten. Alla ämnen tentades av och det blev åtskilliga lördagar för detta. Vi
hade hela tiden bra lärare med förankring i yrkeslivet. Huvudbeställare var Bofors och de höll
också ett vakande öga över det hela. Hela undervisningen var underställd högskolan i Göteborg och alla tentor bedömdes där. Fyra terminer och några meter litteratur blev resan.
Hur det nu var kom vi till vägs ände och belönades med diplom som företagsekonomer. Det
var några som föll bort redan i preparandkursen men i den sista delen kom vi i mål alla, nästan. Det var en som hade tentor hängande.
Nu var jag igång med att läsa. Jag hade fått till studietekniken och kunde läsa in tämligen
smidigt. Varför inte fortsätta. Nu var utbudet inte så stort i Karlskoga men något måste finnas.
Vad jag hittade var en kommunal utbildning för arbetsledare. Även detta ett beställningsverk
från Bofors. Trots det inte att förakta. Hela utbildningen var anpassad för vardagsbruk och
baserad på gymnasiekurser. Här var lektionerna tätare men å andra sidan mindre att läsa in.
Jag följde den här kursen i fyra terminer sedan handlade det om ekonomi och det ansåg jag att
jag var tillgodosedd med och inte hade mera att hämta. Stugtillverkningen var då i full gång
och det var svårt att få till det med tid.
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Jag hade kommit till Mårdshyttan innan nästa studiepass kom in. Högskolan i Karlstad anordnade en paraplykurs för sågverkstekniker och ekonomer i Skoghall. Den löpte över ett år med
4-5 veckolånga sammankomster. En mycket mattnyttig övning som innebar kontakter och gav
en helhetsbild av träindustrin.
Jag hade fått smak på det hela igen och i och med att det blev en och annan kväll ledig i
Mårdshyttan tänkte jag att det måste hanteras klokt. Under åren hade jag varit intresserad av
att fördjupa mig i marknadsföring och även deltagit i något seminarium i ämnet. TBV hade en
kursplan men det blev aldrig att det anordnades i närheten. I Göteborg hade TBV knoppats av
och att utbildningsföretag vid namn IHM hade startat liknade och vidareutvecklade utbildningar. Nu hade de öppnat en filial i Örebro sedan ett år tillbaka, jag undersökte möjligheten
och det fanns plats. Detta var en tvåårig utbildning helt målstyrd med duktiga lärare. Högt och
bra tempo med jämbördiga deltagare borgade för ett bra resultat. Vi var ett gäng som tog på
oss ett ambitiöst examensarbete. Vi blev klara i tid och fick mycket credit för arbetet men det
hade kostat insatser.
Nu började jag bli fullärd trodde jag, icke, på hösten efter att jag tagit examen vid IHM läste
jag en högskolekurs i psykologi. Parallellt med det läste jag engelska. För ro skull fortsatte
engelskan några terminer men aktiviteten avklingade till allmänna träffar för lite samvaro.
Härefter har det endast blivit utbildning betingat av arbetet eller att jag för egen del har lett
utbildningen. Datorn trädde in i mitt liv och den har jag lär mig hantera helt på egen hand.
Dessutom har jag för vana att bygga mina egna stationära datorer.

Min yrkesverksamma tillvaro
AG Anderssons Snickerifabrik
Den 25 februari 1961 dog far. Inget hade tytt på att han var dålig. Han var behandlad för lite
högt blodtryck hade någon gång fallit på grund av yrsel. Inget som någon hade satt större
uppmärksamhet till. Vintern förlöpte tämligen lugnt, ingen belastning på verkstan utan jag
hade fått gå in i huset och fixa med stora rummet i huset. Det hade varit ett projekt som legat i
malpåse ett antal år då det inte funnits tid för att ta tag i det.
Jag hade varit i verksamheten i knappt tre år. Jag hade ingen egen inkomst utan levde på familjeinkomst. Till och med det år man fyllde sexton fick barn till företagare inte lyfta lön.
Trotts det var jag i full verksamhet på verkstad och med andra projekt. Bönhuset rustades och
jag var mycket engagerad där. Dammen reparerades och husen blev röda. Jag svarade för leveranser med hjälp av privatchaufför, morsan körde. Mycket av detta skedde på eget ansvar,
ute i verksamheten måste man vara fyllda arton innan man fick hantera maskiner inom snickeriindustrin. Om det hade hänt något står man med tvättad hals och får ingen ersättning. Det
enda som var undantaget var skolan, där ansågs att eleverna stod under saklig ledning.
Ingen regel utan undantag. I den utsträckning jag behövde använda maskiner blev det så. Det
skulle vara små pass och jag hade fått bra grund att stå på. Alla de skydd som inte fanns kom
på plats, hur man arbetade satt bra så det gick trots allt utan att något hände. Vi hade en rad
arbeten som låg lite utanför vad som normalt var vanligt på verkstan. Här kom mina kunskaper lägligt. Min far hade bara sysslat med byggnadssnickerier och finliret hade han aldrig tagit
sig tid med. Nu hade han på äldre dagar blivit aktiv i en orden. Dessa bröder hade skaffat sig
nya lokaler som skulle rustas. Här skulle snickerier till och far var självskriven leverantör. Det
blev att tillverka dörrar i både teak och ek. Ek hade endast kommit till användning i trappor
som stegnos eller som trösklar. Teak hade inte varit innanför dörren tidigare. Nu var det kanske att ta i, men inte mycket. Far hade gjort en bokhylla några år tidigare och i den fanns några lister av ek, annars var det mahogny och mahognyplywood i den.
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Verkstan hade byggts till sju gånger under åren. Sista tillbygget kom aldrig att utnyttjas fullt
ut. Övervåningen hade blivit tillgänglig på hela ytan och det hade tydligen funnits tankar på
att ha denna som monteringshall. Nu blev det inte så, där blev virkesförråd i stället, inte helt
fel men det var inte praktiskt ordnat.
Nu hade tiden antagligen löpt iväg. När det hela startade var det turbinen och kraften som
bestämde hur och vad som var möjligt. Motorer var inte praktiskt genomförbart då generatorn
levererade likström. Navet i maskinparken var en axel med remskivor. Denna axel var satt i
90˚gentemot turbinaxeln. Från turbinaxeln gick en lång rem till en transmission. Denna var i
sin tur förbunden med verkstadsaxeln med en vriden rem. Den remmen var sydd med läderremmar (snören) och dessa remmar hade en benägenhet att gå av då man hade som mest bråttom. Orsaken till att det var denna lösning på skarvningen var att andra sätt förutom ändlösa
remmar inte klarade att korsas. En ändlös rem kunde inte läggas på efter att man monterat
axeln. Troligen var det mått och pris som blivit avgörande.
Hur som helst, det var ett himmelens smattrande och skramlande då det hela var igång. När
man startade maskinerna var det att lägga om remmen och hoppas på att den inte slängde av.
Det kunde hjälpligt gå att köra två maskiner samtidigt men där gick gränsen. Med viss naturlighet fanns det stora begränsningar i layout och det hela var inte helt praktisk. Maskinparken
var minimal och vissa var inte på något sätt lättarbetade. Möjlighet att komplettera och ersätta
var i stort omöjligt.
Kraftverket fanns i lokalerna och uppvärmningen kom i stor utsträckning från det. Dels som
spillvärme och dessutom med ett antal elektriska kamflänsrör. En panna med några element
hade installerats vid senaste ombyggnaden. Den skedde samtidigt som Gullspångs kraft tog
över elabonnenterna och el fanns nu i överflöd varför värmeanläggningen blev mycket spartansk. Så länge kraftstationen var igång var det inga problem med värme trots att lokalen ligger på kallaste platsen i byn. Vattnet värmer trots all när det rinner genom under lokalerna.
Däremot blev det kallt när det kravade. Det vill säga att vattnet blir underkylt, fullt av isnålar
som fastnar på allt. Var inte turbinen igång låg allt nere. Det fanns inte ljus eller värme. Eldstaden var på tok för stor för de radiatorer som fanns och resulterade i att det kokade. Cirkulationspump för likström fanns inte då. I bostaden fanns kaminer att elda i men det blev aldrig
riktigt bra. Kort sagt det var att improvisera hela tiden.
Mycket snart efter det att jag stod som ansvarig för det hela bestämde jag mig för att gå över
till växelström. Jag hittade en generator och efter ett tag kom den på plats. Nu kunde moderniseringen ta fart trodde man. Nu var det inte riktigt så enkelt. Det var en del annat som påkallade mitt engagemang. I inledningsskedet blev det en motor som drev axeln genom verkstan.
Hade det gått tidigare… Nåväl nu fanns möjlighet att komma tillrätta och ställa om.
Jag hade nu två anställda och det var fullt upp att ordna jobb för dessa. Mitt upp i detta skulle
jag klara av lumpen. Det blev tio månader med dubbelarbete. Jag hade utarbetat att få nattpermis och kunde åka hem fyra kvällar i veckan då vi inte hade kvällstjänst. Permission för
affärer var inte att tänka på, så att skulle jag utföra några uppgifter på dagtid var det telefonautomaten på markan som stod tillbuds. Hur det nu var klarade de två jag hade på verkstan av
det hela. Mor fick ta mor förfrågningar och jag fick vara vaken och ta hand om det hela på
kvällarna. Största problemet var att vara vaken då jag åkte till Kristinehamn om mornarna.
I efterhand kan man konstatera att jag skulle ha stängt det hela. Något överskott blev det inte
under den här perioden men en massa extra kostnader. Läggar man till att skattemyndigheten
ansåg att jag skulle ha samma överskott som då jag arbetade blir det helt plötslig ännu klarare
att man skulle stäng, helst då för gott. Nu var det inga större belopp det handlade om. Man tog
i princip tillbaka det näringsbidrag jag fått för att klara underskottet. Jag hade inte kraft att
driva det hela i rätten utan ägnade kraften åt att försöka få gång på det hela igen.
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Nu fanns det tydligen någon obotlig kärlek till denna tillvaro som höll mig kvar i galenskaperna. Sunt förnuft borde ha rått. En så rutten verksamhet ska man inte lägga tid och energi
på. Inte nog med att marknad och prisbild var urusel. Utrustningen var obefintlig. Lokalerna
under all kritik och maskinparken hörde hemma på museum.
Nu råder tydligen inte sunt förnuft utan det finns en tro på att det finns en framtid med förutsättningar att hanka sig fram. Jag kämpade på i ytterligare fyra fem år innan jag insåg att det
få vara nog. Vad jag levde på under de åren förstår jag inte. Det behövdes säkert inte mycket
då hela tiden gick åt att skrapa samman lön åt de anställda. Jag hade etablerat samarbete med
ett byggmaterialföretag i Örebro. Hela min tid gick åt att räkna på jobb och att prata med försäljaren. Visst hade jag många intressanta jobb, det var bara att det tog mycket längre tid att
tillverka än vad man kunde drömma om. Lade man sig på säkra sidan blev det ingen affär.
Jag hade fått layouten riktigt bra och maskiner som var någorlunda med separata motorer.
Kraftverket gick inte längre utan jag hade säker leverans av kraft, men lokalerna var fortfarande katastrof. Värme och spånhantering var inte värt namnet och det var bara att inse hit och
inte längre. Jag fixade arbete åt de båda jag hade anställda och var helt plötsligt ledig.
Hur det nu var kom lärlingen åter och vi hade ett år med prova på olika saker. Det var den här
perioden jag läste företagsekonomi på TBV och jag tog bara de arbeten jag inte behövde gräva ner mig i. Efter ett tag hade jag utarbetat ”Utterbäcksstugan”

Utterbäcksstugan
Det fanns åkermark till fastigheten, den togs omhand av någon av de fortfarande aktiva ”bönder” som fanns kvar. Efterhand försvann de och det var ingen som intresserade sig för att bruka så små enheter. Några gärden hade jag satt skog på men de som fanns vid skolan var inte
lämpade för det. Nu visade Åke Waleryd intresse för att köpa dessa och det fick han. Först var
det fårodling men efterhand kom han till insikt om att det var där han skulle bo. Det ritades
och projekterades, han hittade en tillverkare av stommar i Ludvika och jag var med dit för att
se vad det var fråga om.
Grunden hade blivit gjord och stommen levererades. Åke hade antagligen tingat på hjälp, i
vilket fall var jag med och satte upp stommen. Det var då jag hade lagt av och skulle se mig
om. Når den var på plats så var lärlingen tillbaka och vi satte upp en liten gäststuga åt Åke,
samma typ av stomme som huset.
Det här fick mig att tänka till, skulle detta vara något att ta tag i. Jag skaffade några stål och
slipade till dessa, riggade upp den gamla listhyveln som jag hade och hyvlade. Hyveln var
inget underverk men med mycket dragande kom planken genom. En gammal kedjestämmaskin kom till heders och byggdes om till knutmaskin. Utan allt för stora insatser stod en gäststuga utanför verkstan. En liten annons i lokaltidningen om halvtimmerstugor och det hela var
igång.
Listhyveln kom inte till användning mera, stålen togs omhand ute i sågen och de hyvlade vad
som krävdes för att komma igång. Kommande år blev ett testår, vi levererade ett hus till Sälen. Allt detta fixade vi från gamla lokalerna. Snickerier testades och jag viste hur det skulle
hanteras.
Kommande höst blev att få till en ”knutningslinje”. Gamla ladugården med tillhörande loge
togs i anspråk. Ut med all inredning, fixa golv och innertak och isolera väggar. Till större delen fick jag till det hela men det var fortfarande ett kallutrymme.
Maskiner fick jag tillverkade i småland dessa kom på plats och fram på vårkanten var det bara
att tuffa igång. Jag hade fått in ett stort antal beställningar, plank och virke hade jag fått ett
avtal om leveranser på genom Thure Erikssons Trävaror i Mårdshyttan.
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Vintern i övrigt hade gått åt till att fixa snickerier och att rita och projektera de hus som jag
fått beställning på. Alla hus var specialritade, jag mötte kunden och lyssnade på vilka önskningar som fanns. Utifrån detta presenterade jag en lösning och så småningom att pris. När
alla var införstådda och nöjda kund jag kamma hem order. Ingen gång möttes jag av kommentaren ”blev det så här, det hade vi inte tänkt oss” utan tydligen hade jag klarat ut det före avtalet.
Mycket arbete var det, hur jag klarade av alla delar kan jag i dag inte förstå. Trots all var det
en rolig och utvecklande tid. Som grädde på moset fick jag en repmånad på halsen, mitt under
våren då allt skulle hända. I och med att alla order för försommaren hade tecknats under hösten var det bara att ”gilla läget” som det så vackert heter. Nu redde även detta ut sig, visst men
det var inte helt utan komplikationer.
Verksamheten hade då växt så kraftigt att mina lokaler och utrymmen att hantera dessa volymer var på tok för små. Samarbetet med Thure Eriksson hade löpt bra så vi titta på ett samarbete. Thure var intresserad av att utveckla sin verksamhet ytterligare och på så sätt få flera ben
att stå på. Vi kom fram till att tillverkning av stommar och paketering av lösvirke skulle ske i
Mårdshyttan. Försäljning, konstruktion, snickerier och montering låg kvar hos mig till att börja med.
Maskiner flyttades, personal instruerades och det var bara att köra igång. Men icke, Thure
hade två arbetsledare, en av dem skulle bygga ut sitt hus och ville vara ledig. Nu tyckte Thure
att det inte var nödvändigt så det hela slutade i att han blev en medarbetare kort. I och med det
spred sig paniken i företaget. Jag blev tvungen att gripa in även här, detta mitt under repmötet
för att rädda situationen. Hur det nu var höll vi oss flytande.
Nästa slag lät inte vänta på sig, den andra av arbetsledarna förolyckades på arbetsplatsen. Nu
var vi framme på sensommaren och alla projekt måste avslutas. Ganska snart insåg jag att här
måste någon form av streck dras. Inga nya order, red ut det som är. Året hade så här långt
varit kaotiskt,
Ännu en gång avvecklade jag personalen, nu var det inte mer än en för i övrigt hade jag ”hyrt
in” resurser. Kommande år präglades nav återhämtning och färdigställande av allt som låg
efter. Det var välbehövligt, Thure hade lånat in medarbetare men ingen som klarade av att ta
tag i driften. Fram på hösten stod det klart att jag skulle ta tag i det hela och kom att knytas till
företaget under vad det blev åtta år.
Under den tiden gjorde vi ett nytt försök med att leverera stugor, vi engagerade säljare och
montörer utan påtagligt resultat. Det var svårt att hantera det hela i den form vi arbetade. Jag
satt på hela kunskapen och övriga fick bara acceptera. Nu höll det inte, vi hade dessutom full
sysselsättning ändå. Dessutom kom ett kreditstopp vilket gjorde att det inte var möjligt för
våra kunder att få lån. Hela projektet flöt ut i sanden.

Thure Erikssons Trävaror AB
Som jag nämnt tidigare kom jag in i företaget på ett bananskal. Företaget var ett typiskt familjeföretag, Hela familjen arbetade i företaget, nästan. Utöver Thure var det frun sonen och sonhustrun. Sonen gick på skola och de första åren var han bara med under loven. En av mina
uppgifter var att skola in honom i sin kommande roll.
Företaget var spretigt med många grenar och det var svårt att greppa. Bland annat fanns ett
sågverk igång som hade inskaffats för att flyttas men på grund av tidsbrist tagit i bruk på ort
och ställe. Nu pendlade personal 9 mil fram och åter dagligen. Virket transporterades samma
sträcka likaså fram och åter. Ingen hade koll på vad detta kostade.
Min första uppgift blev att se över detta, resultatet blev mycket nedslående för Thure. Oavsett
vad vi valde för lösning fanns med de volymer vi kom att hantera ingen ekonomi i en såg53

verkslösning. Vi valde att utveckla den emballagetillverkning som redan fanns och vi började
även utveckla byggmaterialsidan. Detta var en naturlig fortsättning på de kontakter vi hade
från stugtillverkningen. Förädlingssidan blev också föremål för förbättringar men i mycket
blygsam skala. När jag lämnade företaget hade vi en byggmaterialhandel i egna lokaler i Lindesberg, sonen var inskolad och kunde dra det hela vidare.

Sture Anderssons Snickerifabrik AB
Under de sista åren i Mårdshyttan hade jag flyttat maskinerna från den gamla lokalen vid
kraftstationen upp till ”husfabriken”. Det skulle bli hobbyverkstad. Jag fixade till lokalerna så
att det blev möjligt att värma upp, jag installerade en kamin som kunde värma hela utrymmet,
hur det var med brandsäkerhet ska vi inte prata om. Nu var det inget som skulle användas
permanent så…
Hur det nu var, efterhand som jag saker och ting på plats strömmade arbeten in. All ledig tid
gick åt för att ”hobbyarbeta”, jag kände att uppgifterna i Mårdshyttan nu var avslutade så jag
tog steget och började på nytt.
Sagt och gjort, en vinterdag stod jag i ”hobbyverkstan” och skulle försörja mig. Brist på arbete var det inte, lönsamhet var som vanligt diskutabel. Nu fanns det även en annan del med i
beslutet, morsan började komma till åren och få svårt att vara själv i huset. Visserligen hade
jag varit hemma regelbundet men…
Arbetena löpte, jag installerade vattenburen värme från gamla pannan via kulvert och passade
samtidigt på att få vattenburen värme i huset. Efter några år byggde jag ut lokalerna och fick
fantastiskt bra utrymmen. Av och till hade jag hjälp av anställda, men som vanligt, det kostar
mer än vad det smakar. Bästa resultat blir då man arbetar själv. Tyvärr är det inte alltid möjligt.
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