
Jag ska fOrsoka att skriva ner lite egna minnen och vad far bedittat, samt vad Lasse i Skramla
och Astri i sagestugan har sagt. Jag kommer inte att anviinda svenska spraket utan det som
anviindes i dagligt tal om byggnader och personer.
Vida sagebacken lag" Danastugan", diir bodde Kalle och Mari Dan, min farfar 0 farmor.
Farmor tog ibland langa turer i bygden, hon stannade pa alla stiillen utmed viigen. Det blev
manga koppar kaffe pa en san runda. Hon tillhorde en frikyrkoforsamling och ibland hade de
stugmote hos henne. Nan gang tick de fOr sig att Satan var pa viig ner i skorsten, da hojtade de
upp mot pipan sa de skriimde iviig honom. Farfar deltog inte, han hade sitt tillhall i verkstan
en trappa ner. Han gick upp och tick lite mat, han tyckte om "sill pa glora" (gloden). Mot
slutet av sin levnad lag han nere i verkstan. Farmor gick ned med en "matabit" till honom. Jag
och min bror Stig gick ner till honom ibland. Han hade mekaniken till viinster och snickeriet
till hoger. Jag var iildst 0 tick en liten putshyvel och en liten briidlapp att hyvla pa. Niir jag
trottnat 0 stiillde fran mig hyveln kom Farfar 0 sa: "Stiill inte hyveln sa, liigg en pa sia". Niir vi
skulle ga hem sa han: "I ska ha en slant pojka". Han klev upp pa en pall, och pa en bjiilke
uppe vid taket hade han en cigarrlada med lie pengar. Farfar dog for farmor, jag var med far
niir farmor gott bort. Far 0 Dan i Backasand gick 0 tittade vad som fanns i huset, de hittade
sextio kronor i en Iada. Jag tyckte det var mycket pengar. Sa smaningom blev det auktion pa
losoret, diirefter hyrdes stugan ut till en fru Borjesson.
Hon hade hand om tva bambam, de var pojkar i femarsaldem. De var ute pa isen niira
inloppet till vattenjutan till sagverket, isen brast och de sogs in i jutan 0 ner i turbinlaren och
hittades niir avloppsluckoma skulle stiingas vid sagen.
Niir fru Borjesson flyttat frikoptes tomten. Vid lantmiiteriforiittningen var Byggen i Kroxeryd
och Kalle i Skramla kallade. De iigde var sin bit av patiinkt tomt. Byggen ville inte att att
tom ten skulle ga ner till Dammen, han tog undan en remsa, han var riidd om kriifttisket. Efter
detta saldes huset till Hilda Andersson fodd Vetter. Kalle Vetter kom hem fran statema 0

flyttade in hos henne. Han hade en son som hette Laurens, det var synd om honom for han led
av en svar epilepsi. Kalle inledde lite samvaro med Anna i Betlehem. Hon var sa liten 0 niitt
sa Kalle skjutsade henne pa liittviktar. Efter Kalles dod sa Laurens "att nu iir kaken min". "Nej
du" sa Hilda, Kalle 0 du har bott hos mej. Efter Hildas dod overtog Kalle Bygg 0 Astri huset,
Hilda var moster till kalle, Laurens togs in pa natt hem.
Sa ska jag skriva lite om sagverket, det inkoptes 1914 av Byggen i Kroxeryd. Han var kungen
runt sagbacken och iigde sagestugan med tillhorande mark ner till "Kvama". Sa lite om det
sagverk som var ett underverk for oss smapojkar. Farfar var forsagare i manga ar. Han gillade
inte att saga 1 turn, det var "Slantebriir" som han sa, det skulle var en och en kvartum. Niir
farfar horde upp tog far vid, men han gillade inte "bonnasaget". Det var ibland spik 0

taggtradsmiirlor i stockama, nagon gang en inviixt grindhake. Sa smaningom tog Kalle Bygg
vid sagen. Jag var sommardriing hos Kalle 0 Astri, niir de gift sig 1941. En dag sa Kale att en
wnne ville ha nagra stockar sagade. Kalle ville att jag skulle folja med och hjiilpa till som
jiilpsagare. Jag var inte mer iin femton ar. Jag bar mig dumt at, lyfte en svall for hogt, klinga
)g tag i svallen som gick forbi niisan pa Kalle 0 slog i viiggen. Kalle blev vit i ansiktet 0 kom
am till mej. Jag tiinkte att nu far jag nog ovett, men han sa bara "Gor inte sa mer". Vi
rtsatte att saga som om ingenting hade hiint. Kalle blev sa smaningom sjuklig och tick
phora med lantbruket 0 flyttade ner till sagestugan efter Byggens dod. Han tick en remiss
et sjukhus i Stockholm, han tick sjukresa beviljad med taxi. Olle Valdau som hade taxi i
et atog sig att kora. Niir de niirmade sig Stockholm, sa Olle "Nu stiiller vi bilen hiir och
~er efter taxi". Kalle blev lite biittre sa smaningom 0 rustade upp sagen 0 drog in elkraft.
ri sa att niir Kalle kom in till sagbiinken blev han som en annan miinniska. Efter Kalles dod
Astri ansvaret. Hon tick leja folk niir det skulle sagas. Hon sa att det till bekymmer och



aU hon tick liigga sin pension till fasta avgifter till kraftbolaget. Hon sa ibland kom 0 hiilsa
mig Tore, men det blev inte tilWille sa ofta. Sista gangen jag var hos henne var hon mycket
skroplig. Hon sa aU igar skulle jag byta gardiner, jag stog pa en stol 0 tre telefonkataloger, 0

sa dessa eliindiga krokar. Jag hade att gora hela dagen. Niir jag skulle ga sa hon aU du ska ha
tusen tack for att du hiilsade pa mig Tore.

Sagen iigs idag av Fredrik Erixon som ocksa bor vid sagen. Den drivs idag av eU dieselelverk.
Jag har tillsammans med Wage (Fredriks far) sjiilv statt i sagen och sagat stockar till virke
som jag anviinder i Hiillemon. (Triid som f<:illtsav stormama Gudrun 0 Per over viigen till
Hiillemon).
Jonny S


