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Förord

Och några egna minnen…
Att vara chaufför på Berga säteri på 50-talet var också att klä
upp sig i frack och servera makarna Stockenström deras middag varje kväll, vardag som helgdag.
I Åker bor en världsmästare i orientering. En man som ansågs vara så besvärlig att han uteslöts ur Åkers IF och bildade
sin egen förening: Åkers OK!
Krutbruksarbetaren Axel Bondesson var också en mycket
skicklig tecknare och illustratör och ville bevara sitt namn till
eftervärlden. På en berghäll bakom gamla Hagalund har han
huggit in sitt namn och årtal. Bara en person i Åker vet var
inristningen finns.
Det här är bara några få citat från mina samtal med mer eller
mindre kända Åkersbor. Jag trodde jag visste det mesta om
Åker och om de personer som jag mer eller mindre känt i hela
mitt liv. Men jag har fått veta så mycket mer och om händelser och skeenden som jag absolut inte haft en aning om.
Det började på hösten 2016. Jag hade flyttat till Strängnäs
efter 20 år som journalist i Norrköping.
Hembygdsföreningens Pelle Johansson och ”Putte” Ardell
kontaktade mig och frågade om jag hade lust att hjälpa dem att
intervjua några Åkersbor att spara till eftervärlden. Vi listade
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ett 20-tal personer och valde ut 14 helt vanliga Åkersbor som
jag skulle träffa. Ingen av dessa utvalda tackade nej. Tvärtom.
De blev glada och berättade gärna om sina liv och leverne i
Åker.
Det blev egentligen inte regelrätta intervjuer. Mer helt vanliga samtal mellan Åkersbor över en kopp kaffe. Samtalen varade mellan en och två timmar och i efterhand har jag valt ut
berättelser som jag tror kan vara intressanta för andra att ta
del av. Mycket har jag fått lämna åt sidan. Några har öppnat
sig och berättat sådana saker som jag lovat att inte föra vidare... Så öppenhjärtiga har dessa fantastiska samtal varit. Jag
har alltid börjat med frasen:
”Jag börjar de här samtalen med en liten faktaruta. När är
du född?”
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FAKTA
Hans Zetterberg
Född på Strängnäs BB 19 januari 1949.
Gift två gånger, senast med Helena Mirsch.
Föräldrar:
Syskon:
Barn:
Bonusbarn:
Arbete:

Ernst och Astrid Zetterberg
Nils-Inge och Vivi-Anne (båda avlidna)
Veronica
Yvette
Malin
Josefin
Journalist i hela mitt liv utom en femårig parentes
som mackägare i Åker. Senast Nyhetschef på SVT
i Norrköping.
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Jag kanske skulle bli skomakare. Som 8-åring satt jag, efter
skolan, hos skomakare Oskar Lönngren i Krutbruket och
pliggade skor! Eller ”bryggare” eftersom jag som 12-åring
åkte med Old Eskils bryggarbil och sålde dricka och pilsner
till alla Åkersbor. På den tiden stod en väska med tomglas vid
tomtgränsen och en lapp i portmonnän där det prydligt stod
hur många läsk respektive pilsner de skulle ha. Där låg också
pengar som naturligtvis fick ligga orörda. Var folk ärligare på
den tiden...?
Eller kock eftersom jag som 15-åring blivit antagen som
kocklärling på Svenska Amerikalinjen M/S Gripsholm som
trafikerade Stockholm–New York. Men det blev inte så. Min
lärare i åttan, Olle Svennberg, hade lyckats ordna en pryoplats på Tidningen Folket som fotograf. Och direkt efter skolan ringde redaktören Reino Brolin och undrade om jag ville
sommarjobba som telefonpassare på redaktionen i Strängnäs.
Så blev det och kameran hängde med i många år vid sidan
om att skriva. Så egentligen har jag Olle Svennberg att tacka
för min yrkeskarriär. Tack Olle!
Det blev sedan jobb på både Folket, Strängnäs Tidning,
Folket igen och radio och TV. Jag har under åren fått möjlighet att träffa mängder av kända och mindre kända personer.
Men frågan är om inte dessa samtal med ”gamla” Åkersbor
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är bland de roligaste intervjuer och samtal jag haft. Hasse
Alfredsson, Arja Saijonmaa, drottning Silvia, Ingmar Bergman
och andra celebriteter får ursäkta, men det var betydligt roligare att prata åkersminnen med Åkersbor. Tänk så mycket
man inte visste och så många roliga, och ibland tråkiga, minnen som poppat upp under våra samtal. Tack alla för att ni
ställde upp. Hade jag skrivit ner allt som sagts har nog den
här boken blivit lika tjock som bibeln! Tyvärr var det en av de
intervjuade som avled i juni. Bara någon månad efter att jag
träffat Kerstin Ulvede på Riagården fick jag besked att hon
gått bort efter en tids sjukdom. Jag har förstås pratat med dottern Christina som absolut hävdar att hennes berättelse ändå
ska finnas med.
Kerstin och Lennart Ulvede var en av våra grannar i ”gamla
stan” i Krutbruket och dottern Christina, nästan jämngammal
med mej, var förstås en i gänget under krutbrukstiden. Flera
minnen från Åker poppade förstås upp när jag träffade alla
de här människorna. Erik ”Masken” Eriksson tog mej med
in på Krutbrukets tidigare så hemliga område och visade mej
NGL-fabriken där min pappa jobbade under många år. Inger
Levin berättade om både sin mamma Anna-Lisa och pappa
Elis och jag glömmer inte när jag tjänade mina första pengar
som sexåring när jag stod utanför Anna-Lisa och Elis fönster
och sjöng ”Flottarkärlek” för full hals. Ut ur fönstret kom en
25-öring inlindad i tidningspapper! Jag tjänade nog ett par
kronor på min sång i Hagalund den dagen.
Så minns man förstås, precis som både Inger och Erik
berättar, när julen dansades ut och man fick godispåse av
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överingenjörens fru, för att inte tala om kräftfisket i Råckstaån eller när man spelade hockey på Hagalundsrinken till
sent på kvällarna.
Andra minnen är när mamma satt hemma i sovrummet
och sydde runda små krutpåsar som betalades med ett öre
styck! Min mamma var förresten mycket aktiv socialdemokrat
och var en av de första kvinnorna i Åkers kommunalfullmäktige! Det var jag stolt över. Som liten var jag mindre stolt över
att pappas titel på Krutbruket var ”Kemisk Teknisk arbetare”.
När fröken i småskolan frågan vad min pappa hade för titel, svarade jag kort och gott: Kemisk Teknisk! ”Arbetare” har
idag en annan klang och jag är stolt över mitt ursprung.
Det var också en tid i slutet på 50-talet och början på
60-talet, när arbetarbarnen i Åker började studera för att ta
både studenten och läsa vidare på högskolor. Många ”arbetarbarn” i Krutbruket nådde stora framgångar i sina yrkeskarriärer och blev både professorer och verkställande direktörer för
stora bolag. Men också mycket skickliga arbetare på bruket.
Jag hade ett dokumentärförslag på SVT som var ytterst
nära att bli verklighet för några år sedan. Jag ville spåra upp
alla krutbruksbarn födda på 40-och 50-talen och se vad som
hänt när arbetarklassens barn från Åker började studera. Tyvärr föll det på mållinjen av olika anledningar.
Nu lämnar jag ord och bild till de Åkersbor som vi mer eller
mindre slumpmässigt valt ut från en lång lista med namn.
Håll till godo, kära Åkersbor!
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FAKTA
Harry Lindblad
Född den 20 januari 1926 i Ekeberga, Åker.
Gift 1954 med Lilly (ofta kallad Lillan).
Föräldrar:
Barn:

John Lindblad och Anni, född Ljungberg
Gerd
Tre barnbarn

Arbete:

12 år på Erikssons Foto i Strängnäs och därefter
som orderfördelare och ackordsuträknare på
AB Åkers styckebruk fram till pensionen 1989.

Samtalet ägde rum i Åker den 28 februari 2017.
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Hemma i villan hos Harry Lindblad på Wahrendorffs väg,
hänger de mest fantastiska fotografier på väggarna. Här finns
porträttet på Callegrafen med geväret på ryggen. Här finns
också Hjalmar Karlsson med harmonikan i famnen och här
finns naturbilder, många från Marvikarna.
– Hjalmar kunde egentligen inte spela dragspel. Men jag ville
ha en ”levande” bild och bad honom ta dragspelet i famnen
vilket han till slut gjorde, säger Harry och skrattar.
Harry Lindblads liv består egentligen av fotografier. För det
finns ingen annan i Åker som dokumenterat både människor, byggnader och natur som han gjort. Arkivet består av tiotusentals bilder, negativ och diabilder. Allt mycket noggrant
arkiverat i pärmar med nummer på varje bild och negativ.
Dessutom finns ett helt skåp fyllt med 8-millimetersfilmer.
Här finns tidningsklipp och dokument. Det är en guldgruva
och en fantastisk skatt över en bygd under århundraden.
– Ja, det finns bilder och dokument från långt tillbaka i tiden.
Jag har nog tagit lika många reproduktioner som jag tagit
egna bilder, säger han och berättar hur han fick tillgång till
brukspatron Gustaf Nyblaeus privata fotoalbum som han fick
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tillstånd att använda fritt och göra reproduktioner på hans
mest intressanta bilder från Åker.
Vi skrapar bara lite på ytan i Harry Lindblads liv under ett
två timmar långt samtal. Vi återkommer hela tiden till bilder,
dokument och tidningsklipp. Hans arkiv är som ett analogt
Google… När vi stöter på patrull, när det gäller årtal eller
namn, så finns svaret där i någon pärm!
Harry Lindblad föddes i den röda lilla stugan vid Ekeberga
strax innan Skottvång. Det dröjde inte länge förrän makarna
Lindblad med son flyttade till Sörby i Berga där pappa John
började arbeta på Tegelbruket. Efter en sexårig skola i Berga
var det 1940 dags att börja arbeta. Det blev förstås på Berga
säteri, sågverket och tegelbruket. Undantag för åren 1945–47
då han studerade på Gripsholms folkhögskola.
– Det var Alvar Andersson som tyckte jag borde studera. Det
har jag inte ångrat, allmänbildande och bra år, säger han.
Efter ”lumpen” i Linköping fick Harry i december 1949 sitt
drömjobb på Erikssons fotoateljé i Strängnäs.
– Jag var intresserad av foto redan som 10-åring då jag fick
min första kamera, en bakelitkamera som kostade två kronor
på EPA i Stockholm. Det var min faster som köpte kameran.
Tyvärr har jag inte den kvar. Men alla andra kameror jag haft
finns här, säger han och visar på en hylla där det står allt från
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lådkameror, bälgkamera, spegelreflexkamera till den moderna
digitalkameran.
1947 byggde makarna John och Anni Lindblad sitt eget hus
i Lindvreten i Åker – ett av de första husen i bostadsområdet. Där lät John förstås bygga ett speciellt mörkrum åt sonen Harry som användes flitigt under många, många år. Det
var också i slutet av 40-talet som Harry träffade sin blivande
hustru Lilly. 1954 blev fästfolket man och hustru. Lilly jobbade som föreståndare på nya Konsums konditori vid Torget
i Åker och fick då en liten lägenhet ovanpå butiken, ett rum
med kokvrå där Lilly och Harry flyttade in 1952. Sedan blev
det boende hos Lars och Åse Axelsson som köpt en villa med
två lägenheter.
– Det var en liten etta med kakelugn, vedspis, kallvatten och
utedass. Där bodde vi till 1961 då vi fick en större lägenhet
ovanpå Konsum igen.
1965 byggde paret sin egen villa på Wahrendorffs väg, där de
fortfarande bor.
– Jag tror vi betalade 1000 kronor/kvadratmetern för bygget.
Eftersom huset är 105 kvadratmeter så landade hela bygget
på 105 000 kronor, säger Harry. Vi hade förstås god hjälp av
Lillys bröder, Henry som var byggmästare och Lennart som
var murare.
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Då arbetade Harry på Åkers styckebruk där han började 1961
som orderfördelare och ackordsuträknare.
– Det var skiftjobb under en längre tid. En kväll när jag satt
och pratade med Callegrafen, som var på besök på sin gamla
arbetsplats, kom basen Ingemar Hansson springande in till oss.
– Pelle ligger under valsen, sa han. Callegrafen förstod vad
som hänt. Han reste sig och gick hem. Jag gick aldrig ut.
Det var Ernst Pettersson som fått en vals över sig och det var
inte mycket kvar av honom… En av tragiska olyckor på bruket som naturligtvis etsat sig fast i minnet.
Harry Lindblad har varit engagerad i flera föreningar under
årens lopp. Blev aktiv godtemplare i unga år, verksam i Åkers
IF som aktiv löpare under en kortare tid.
– Jag gjorde 4.24 på 1500 meter och Bertil Andersson sa att
jag måste pressa tiden till under 4:12 som var hans tid på distansen och gällande klubbrekord. Jag tror det står sig än idag.
Han har också varit aktiv i Hembygdsföreningen – mest för
att dokumentera bygden i bilder. Under ett tiotal år på 70-talet
var han också vice ordförande i Svenska Turistföreningens lokalavdelning i Strängnäs. Men mest engagerad var han i vad
som kallades för ”Torsdagstramparna”.
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– Det började med att din moster, Irma Andersson, var på
besök hos mej för att ta en passbild. Hon såg då en bild på
Ulvastugan och undrade var det var för byggnad. Då tänkte
jag att det är säkert fler Åkersbor som inte känner till Ulva
och många andra platser i Åker och det borde man gör något åt.
Tillsammans med Bertil Andersson, Lars Axelsson och Börje
Eriksson startade han då vad man kallade för ”Torsdagstramparna”. Cykelturer till kända och okända platser i Åker där
någon eller några kunde berätta dess historia. Mycket populära utflykter under sommarhalvåren. Det blev totalt 101
cykelturer med i snitt ett 30-tal personer varje gång. Turerna
varade mellan ett par–tre kilometer till uppemot två mil. Som
mest deltog 67 cyklister vid ett tillfälle. Första turen gjordes
1981 och den sista 1996. Alla dessa 101 cykelturer finns förstås dokumenterade i olika pärmar med texter och bilder!
Harry har mycket att berätta och han gör det gärna med
hjälp av sina bilder. Som till exempel när han blev uppringd
av Gustaf Nyblaeus – son till brukspatron Gustaf Nyblaeus.
– Han bodde då i Länna och ville gärna berätta om sin far och
hans tid på bruket. Han berättade då att det fanns tre tavlor
av den kända landskapsmålaren Elias Martin över bruket i
Åker. Två mindre och en stor. Värdefulla målningar av en internationellt känd konstnär. Dessa tog hans far med sig och
en finns här hos mej, sa han och pekade på väggen bakom.
Jag frågade var de andra fanns och fick svaret att en fanns hos
hans syster i Strängnäs.
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Harry besökte naturligtvis systern i Strängnäs och mycket
riktigt, där hängde en av målningarna. Han fick också veta att
den stora målningen, den mest värdefulla, fanns på Sydsvenska
Dagbladets redaktion i Malmö! Det blev förstås också ett besök i Malmö för att förvissa sig om att tavlan fanns där.
– Jag tog då kontakt med dåvarande brukschefen Ebbe Sundberg som lyckades få låna tavlan till Åker under en period
av fem år. Sedermera lyckades koncernchefen Holger Hjelm
köpa loss tavlan som numer hänger på Brukskontoret. Det är
lite kul!
Harry har fotograferat de flesta Åkersbor i något sammanhang.
I arkivet finns bilder som, i mitt tycke, är helt fantastiska. Inte
minst svartvita bilder från 50- och 60-talen. Här finns exempelvis ett familjeporträtt på Sven ”Talltyten” Eriksson med hans
mor och far.
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– Det var Sven som tog kontakt med mej och frågade om
jag kunde ta en familjebild i samband med att hans mamma
fyllde år. Jag åkte förstås dit och förevigade familjen. Efter
fotograferingen frågade Sven om jag ville ha kaffe. Han såg
att jag såg tveksam ut och sa direkt att det är ”köpt” kaffe och
”köpt” kaffebröd…
– Jag drack egentligen inte kaffe på den tiden. Men svarade ja,
trots att det knappast var rent och snyggt i köket.
– Vid ett annat tillfälle fotograferade jag en familj i Gäddsjötorp. Också där blev jag bjuden på kaffe och när mor i huset
tog en använd kopp och torkade ur den med sitt skitiga förkläde så tänkte jag att kan jag dricka det här kaffet utan att må
illa, så kan jag börja dricka kaffe hemma också!
Helt plötsligt är vi tillbaka på 40-talet när Harry berättar om
dåtidens kommunala ungdomsverksamhet – långt ifrån allt
vad ungdomsgårdar heter. Kommunen ordnade slöjdverksamhet på kvällstid. Först i Kyrkskolan och sedan i slöjdsalen i
Krutbrukets skola. Där var Knut Gustavsson läromästare.
– Vi var väl sex–sju grabbar som gick där på kvällarna och
jag ville bygga en kanot med duk. Kruxet var att få fram duk
eftersom det då var ransonering. Men min farmor Albertina
hade inte nyttjat sina kuponger och jag kunde därför få fram
tillräckligt med duk till den kanot som jag använt flitigt under
alla år.
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Kanoten finns nu – som museiföremål i hembygdsföreningens museum!
Harry har paddlat mycket, främst i Marvikarna men också
i Östersjön vid Stendörren. Och det är naturen som betyder
mycket. Det förstår man när man tittar på bilder som finns
både på väggarna i huset och i det digra arkivet.
Harry visar bilder från bland annat kalkbrottet i Kalkbro
och berättar om Purpurknipprot, Blodnäva och Skogslilja.
Men också från Mörtsjö ringmur där det brann för några år
sedan. En skogsbrand som året efter fick den ovanliga och
hotade arten Brandnäva att blomma igen efter att fröer legat
i jorden i kanske hundratals år och som behövde en ”kick” på
100 grader för att gro!
Många av bilderna är från Marvikarna och Krampan där
Harry Lindblad tillbringat åtskilliga timmar tillsammans
med sin kamera. Det är inte bara bilder på vyer, blommor och
växtlighet. Här finns också många djurbilder. Bland annat en
bild på ett falkbo med ungar.
– Boet låg på en klippa i berget och var svårt att komma åt.
Men jag hade gett mej tusan på att få en bild på boet och ungarna. Bertil Blomberg höll ett stadigt tag om mina fötter och
sänkte sakta ner mej mot boet. Det gick bra. Jag fick bilden
jag ville ha. Dumt och våghalsigt, kan jag tycka idag.
Han berättar också om en händelse som det tyvärr inte finns
någon bild på. Makarna Lindblad låg och solbadade vid
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Krampan när en andmamma med nykläckta dunbollar till
ungar simmade förbi.
Efter en stund hoppade Harry i vattnet för att bada. Han
såg då andmamman med sina ungar i en vassrugge bara några
meter från honom.
– Jag ställde mej på knäna i det grunda vattnet med bara huvudet ovanför vattenytan för att inte skrämma andfamiljen.
Plötsligt simmade tre ungar ut mot mej och började nafsa mej
i öronen, håret, ögonbrynen. Det pågick någon minut innan
andmamman kallade på sina ungar.
– En fantastisk upplevelse som det tyvärr inte finns någon
bild på.
När jag till slut frågar vilken som är hans absolut bästa bild
från alla år som fotograf, tar han fram diaprojektorn och visar
bilder från en liten bäck som går från Raden mot Trädgårdsmästarbostaden inte långt från Herrgården. Det är vinterbilder och stänk från forsen bildar fantastiska ismönster i grenar
och kvistar. Bildserien slutar med en bild på ett rådjur som
blickar rakt in i kameran. Ett rådjur av is som formats under
några dagar i minusgrader av stänk från forsen.
– Det är nog min bästa bild, säger Harry och ler.
Vi har skrapat lite på ytan av Harry Lindblads liv i Åker. Hans
tusentals bilder har var och en, en historia att berätta. Det var
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också tack vare Harry som jag blev fotointresserade när jag
som 14-åring gick en ABF-kurs i Folkets hus där Harry var
kursledare. Det intresset förde mig vidare till prao på tidningen Folket i Strängnäs och sedermera till journalistiken.
Vi avslutade samtalet med att jag nu fick ta fram min kamera för att ta ett par bilder på Harry. Han skickade också
med mig ett par av sina pärmar märkta med Åkers Krutbruk
nummer 48 och 49, till låns en tid. Bilder och dokument från
svunna tider som gett mej, som gammal krutbruksbo, timslånga nostalgitrippar!

21

FAKTA
Inga-Lill Krigholm
Född 1934 och uppväxt i Berga.
Gift med Mindor Krigholm 1952 (Mindor avled 1999).
Föräldrar:
Syskon:
Barn:

Arbete:

Nils och Sigrid Ekvall
Syster Gun-Britt (gift Sellberg)
Ronald född 1953
Ann-Katrin född 1955
Raoul född 1957
Lotta född 1959
Anne-Marie född 1968
Längst som kanslist på Åkerskolan 1971–1991.

Samtalet ägde rum 25 oktober 2016.
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– Jag har haft turen att få uppleva en föränderlig tid. Från
storhetstid på Berga gård med kolmilor, sågverk, jord – och
lantbruk, hästar som körde timmer från skogen, till dagens utvecklade samhälle där den smarta telefonen är en självklarhet
– även för mej! Men för att hänga med får man haka på barn
och barnbarn…
Inga-Lill Krigholm, 82, är en bestämd kvinna med skinn på
näsan. Nu bor hon ensam i en av de senast byggda hyreslägenheterna i Åker på Stockenströms väg. Vägen dit är lång. 82 år
med flera olika adresser på boenden i Åker. Hon har varit
Åker trogen i hela sitt liv och så lär det förbli!
Inga-Lill föddes 1934 i Berga några kilometer utanför
samhället. Berga gård som då var ett stort gods med en stor
stab av arbetare som drev lantbruk, jordbruk, såg och tegelbruk. Gården ägdes och förvaltades av makarna Lars och Elsa
von Stockenström.
– Min pappa Nils arbetade först vid sågen på Berga innan han
flyttades över till ugnen på gamla tegelbruket och sedermera
till nya tegelbruket som byggdes närmare Prästtorpet. Mamma
jobbade också på gården. Mest på tvätteriet där hon tvättade,
manglade och strök. Men hon fick också rycka in och servera
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när Stockenströms hade fester och balunser på gården. Sedermera jobbade hon också som städerska på Berga skola.
– Jag har många minnen från den tiden. Kommer så väl ihåg
hur allt folk, som skulle ut i skogen och jobba, ställdes upp
framför gården tidigt på morgonen med fördrängen först i
ledet. Det var fint på något sätt. Där stod dom med selade
hästar och väntade på arbetsorder. Hästarna hade bjällror och
det var nästan vackert när de körde ut i det snöiga vinterlandskapet för att hämta timmer i skogen. Men jag förstår ju att
det var ett hårt jobb.
– Berga var stort. Jag vet inte hur många anställda det var.
Kommer ändå ihåg att det var flera, bl. a. Irene Nordh, min
syster Gun-Britt och Majvor Jakobsson, som jobbade i telefonväxeln och jag vet hur de svarade när det ringde… ”Berga
säteri, tegel och trävaror.”
– Kommer också ihåg att det på vintern var s.k. skidkvällar
när arbetarna samlades på gården för att åka skidor upp till
kolarkojan. Vi barn fick inte följa med och jag undrar fortfarande vad dom gjorde där…
– Och så minns jag midsommarfirandet på Berga. Då bjöd
Stockenströms på fest. Långbord var dukade vid flygelbyggnaden och på eftermiddagen serverades där sylta, rödbetor
och potatis samt limpsmörgås med kokt medvurst och
”prickekorv”. På andra sidan stod paret Stockenström. Lars
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rökte cigarr och tittade på! På kvällen var det dans på logen –
eller magasinet, som man sa. Det var något alldeles speciellt.
Inga-Lill återkommer ofta till uppväxten i Berga och minns
särskilt vintrarna. Berga hade egen skola där man gick från
första klass till sexan. Det sista året, det sjunde, gick hon i
skola vid Krutbruket i Åker.
– Vi gick fram och tillbaka till skolan på vintrarna. På somrarna cyklade vi. Det var fem kilometer att gå och då spelade
det ingen roll om det var 20 minusgrader. Det var bara att
gå. Det blev en mil varje skoldag. Och två mil när Åkers IF
spelade hockey på Hagalundsrinken. Dom matcherna missade man inte. Ibland följde mamma med. Inte för att hon var
intresserade av ishockey utan mest för att hon gillade färgerna
på spelarnas dräkter och den fina belysningen på rinken!
Det var på den tiden Alvar Andersson och Rolf Larsson stod
i mål och jag minns också spelare som Karl-Artur Sundin,
Bosse Lindkvist, Erik Rundgren, Lars-Ove Serrander och
den unge junioren Sune Hallin.
Det här för oss förstås in på idrott och hockey i synnerhet.
Maken Mindor var en framstående back i Åkers IF men från
början var det egentligen fotboll han var mest intresserad av.
– Mindor gick slaktarutbildning i fyra år och precis när han
var färdig la man ner slakteriet och flyttade verksamheten till
Eskilstuna. Han blev erbjuden att följa med och fick också
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erbjudande att spela fotboll för IFK Eskilstuna. Men han valde
att jobba på bruket istället. Mer betalt och så hade vi precis
bildat familj. Så även han blev Åker trogen.
Av de fyra barnen var det Raoul som blev den mest framgångsrike idrottaren. Spelade hockey för först Åker, hamnade
sedermera i Norrköping i Vita Hästen och Linköping, LHC.
Man kan knappast säga att arbetslivet varit brokigt för IngaLill även om hon provat på en hel del. Började efter skolan,
som 14-åring, som ”pinnpojke” på Berga säteri när gården
taxerade skog. Sedan blev det anställning som charkuterist på
Konsum i Åker med Stellan Eriksson som chef. Efter det anställning på ”nya” Konsum vid Torget i Åker där hon jobbade
på manufakturavdelningen.
– Här sålde vi allt! Från husgeråd, kläder och skor till bensin!
Efter det hamnade jag på kontoret där jag till en början gjorde
stickprov på de inlämnade kassakvittona för året. Konsummedlemmarna samlade ju kassakvitton under året, räknade
ihop dem själva och lämnade in till butiken för att få återbäring!
– Det kom stora kartonger med hundratals kvitton som skulle
kontrollräknas.
Därefter anställning på EUI, Enskilda Utredningsinstitutet, i
Taxinge och 1965 började Inga-Lill på Åkers kommun som
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kanslist och blev där till 1971 där kommunen införlivades i
Strängnäs kommun. Efter en kort period i Strängnäs kom
hon sedan som kanslist till Åkerskolan på hösten 1971 och
blev där till sin pension 1999!
– 28 år på samma arbetsplats. Det visar väl att jag trivdes.
Bra jobb och fantastiska arbetskamrater. Först under ledning
av rektor Gunnar Öhrner, sedan Arne Jeppsson och efter det
Olof Svenberg.
– Jag minns särskilt en gång när det kom en kartong med
läroböcker som skulle sorteras och delas ut i klassrummen.
När jag packade upp den första kartongen låg där ”Maos lilla
röda”. Jag blev helt försjunken i boken och fascinerad och
kom inte igång med sorteringen förrän på eftermiddagen!
När jag ber Inga-Lill försöka dra sig till minnes tre händelser
från sitt liv i Åker, funderar hon länge. Och eftersom jag sagt
att det inte ska vara personligt med barn, make eller liknande
blir det förstås ännu svårare .
– Jag minns förstås alla festligheter, både i Berga och i Åker.
Midsommarfirandet vid Folkets park och Täby loge är sånt
man minns med glädje. Och jag kommer särskilt ihåg ett
midsommarfirande vid Parken när Sven och Gösta Andersson
satt i en skogsdunge vid golfbanan och spelade fiol. Jag är
ingen stor älskare av fiolspel. Men då satte jag mej ner och
lyssnade länge. Det var midsommar och fest.
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– Jag minns också när jag fick följa med pappa första gången
till förstamajfirande. Vi gick då i tåget som utgick från
Kunskapens träd vid Bruket. Det var stort!
– Och som nummer tre det där med ”Maos lilla röda”. Det
sitter djupt!
Och så kan man heller inte undvika att nämna all service som
försvunnit från samhället. Det fanns en tid när vi hade Post,
flera olika affärer, barnavårdscentral, läkare, bensinstation,
tågstation och mycket annat. Nu finns inte mycket kvar. Det
finns heller inte mycket kvar av den kända ”bruksandan” vilket
är på gott och ont!!
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FAKTA
Lennart ”Kungen” Pettersson
Född 11 april 1924 i Gäddsjötorp, Gnesta kommun.
Gift med Barbro 1949 (Barbro avled 1992).
Föräldrar:
Barn:

Arbete:

Karl och Agda Pettersson
Björn född 1949
Inger född 1951
Kjell född 1954
Den mesta tiden som slipare på AB Åkers
Styckebruk där han arbetade i 42 år.

Samtalet ägde rum 28 mars 2017.
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•

Han blev världsmästare i orientering på Nya Zeeland år 2000.
Ändå sätter han framgångarna i DM som en betydligt större
prestation!
Lennart Pettersson är en av flera med samma namn i Åkers
styckebruk. Säger man däremot ”Kungen” så vet alla Åkersbor
vem det är. Och säger man enbart ”Kungen” för idrottsintresserade äldre sörmlänningar så vet också dom vem man pratar
om. Han är känd långt utanför kommunens gränser.
Lennart har ägnat hela sitt liv åt orientering. Sin första tävling gjorde han i slutet på 30-talet och den sista för sex år
sedan – en veterantävling i Södertälje. Han är nu 93 år!
När jag ringer på dörren i Lennarts villa på Brobyvägen tar
det en stund innan nyckeln sätts i låset på insidan. Han har
svårt att gå efter bland annat en knäoperation.
– Jag har en plåtbit i knät så det tar lite tid. Men jag har å
andra sidan ingen brådska numer, säger han och skrattar. Det
får ta lite tid, och med rullatorn går det ju ändå ganska bra.
Motion är fortfarande viktigt för Lennart som trots sin ålder
och en del krämpor försöker gå åtminstone runt kvarteret
nästan varje dag, sommar som vinter.
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