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För cirka 65 år sedan togs den här bilden i Värmbol av nästan alla då anställda. Samtliga 69 namnges i texten här under. Av allt att döma är 66 av dem bortgångna. Den 
äldste av dem föddes för 139 år sedan. 

ÖVRE RADEN 
Ivar Wettergren. Född 1892. Job-

bade senare på "Lådan". Bildade 
familj, gick bort i medelåldern. 

Karl Klaesson. Född 1878. Kom 
från Näsgölet mellan Källstugan 
och Strångsjö. Tjänstgjorde som 
vakt vid Värmbol in på 1940-talet. 
Död 1965. Har sonen Börje, förr 
välkänd klarinettist och saxofonist 
i dansorkestrar, bosatt i Nävertorp, 
sonsonen Per Ola, konsertmästare 
i Hovkapellet, spelar på Operan, 
med på turnéer runt om i världen. 

Valdemar Wettergren. Född 1888. 
Arbetade på Värmbol fram till pen-
sioneringen. Dotter bosatt i Katri-
neholm. 

Oscar Larsson. Kom från Grän-
sen. Flyttade snärt vidare. Kand 
för sin enastående kroppsstyrka. 
Blev lantbrukare. 

Rickard Wettergren. Född 1882. 
Avancerade till ombudsman på 
Grov- och Fabriks, Stockholm. Bror 
till Ivar och Valdemar. 

Julius Carlsson. Född 1885. Upp-
skattad kommunal ledare i ös t ra 
Vingåker, särskilt på 1930- och 40-
talen. Flera ättlingar i Katrineholm. 

Gustaf Larsson-Lidén. Född 1873, 
död 1934. Blev landstingsman. Pap-
pa till Gusten, nu bosatt i Norr-
köping, Olle i Katrineholm, mor-
fa r till innehavaren av Skölds Klä-
der, köpman Stig Jacobsson. 

Gottfrid Johansson. Bodde på 
Fanstorp. 

Karl-Alfred Andersson. Född 1863. 
Blev 96 år. Kallades "Stockholms-
Andersson". Kom tidigare f rån Sto-
ra Sundby till huvudstaden och ha-
de betjäntjobb. Till Värmbol 1902. 
Dottern Vera (Carlsson), sonen Al-
lan finns kvar i Katrineholm, so-
nen Harald i Stockholm. 

Claes Hedin. Född 1867. 
ANDRA RADEN UPPIFRÅN 

Harald Johansson. Född 1881. Po-
pulärt kallad "Smen". Kvar i 
Värmbol hela sin levnad frånsett 
en kort tid som gårdssmed på gods 
nära Flen. Pappa till förre kon-
sumchefen i Nävertorp Bernt Ha-
raldsson. 

Carl August Carlsson. Född 1882, 
alltså tre år äldre än brodern "Jul-
le". Även "Carl August i Genne" 
var fackligt och kommunalt rejäl t 
engagerad i mogna är. Pappa bl.a. 
till målarmästaren Olle Genbo. 
Levde till in på 60-talet. 

August Jonsson. FÖdd 1887. En-
ligt hittills kända uppgifter en av 
tre kvarlevande av de 69 på bil-
den. 87-årige originelle August vis-
tas på Malmsro i Forssjö. 

David Åqvist. Född 1886. Jobba-
de vid handbarkningen. 

Theodor Carlstrand. Född 1889 
som 3:a bland nio syskon. Var ved-
lossare här, blev senare elektriker. 
Byggde på 30-talet villa nära ned-
farten till "kioskvägkorset". Sonen 
Carl Johan med familj bor där nu. 

Oscar Olsson. Född 1865. Kom 
från Dammen vid Lusjön. Död 1935. 

nuvarande ledningsknutne Tommy 
Eriksson. 

Frans August Pettersson. Född 
1864 i Borgunda, Skaraborg. Smör-
jare. Farfar till 40-talets bandy-
stjärna i KSK, Ragnar "Tätting". 

Carl Alfred Carlsson. Född 1856. 
Från Dammen (Amsterdam), som 
låg vid östra sidan av Lusjön. 

Anders Niklas Olsson-Sandell. 
Född 1858. Kom från Kil i Värm-
land. Stamfar till många "Sandel-
lare" i dagens Katrineholm. Död 
1945. 

Gustaf Albert Eriksson. Född 1873. 
Pappa till profilerna Gustaf Adolf 
och Kalle. Dottern heter Elsa 
(Jonsson). 

TREDJE RADEN UPPIFRÅN 
Axel Pettersson. Född 1862, pap-

pa till Elis född 1889 och bosatt i 
Katrineholm, Hilda, Algot, Adelia 
(bosatt i Västerås), Alvar och Os-
car, vilken medverkat i tydningen 
av denna bild, farfar till Värm-
bols fotbollsbas Sven-Erik Petters-
son. Axel jobbade vid "huggen". 
Död 1939. 

Knut Gustafsson. Född 1882. Kom 
från Västervik (nu nedlagt) mel-
lan Grönkärr—Skyttstugan—Björn-
källa i Stora Malm. Kallades po-
pulärt "Västerviken". Död 1945. 

Lilja. Kom från Knektbacken. 
Buden på förnamn ger Karl och 
Gustaf. 

Emil Karlsson. Född 1866. Job-
bade i tvättningen. Morfarsfar till 
1960-talets bandy A-lagsspelare i 
KAIK och Värmbol, Kenneth Sjö-
quist. 

Karl Fredriksson. Född 1869. 
Farbror till Gustaf Fredriksson, 
vilken tillställt oss denna bild. 
Karls far var kusk. Hette Fredrik 
Eriksson. Var född 1843. Karl har 
en dotter Anna i Stockholm, en 
dotter Karin, gift med en greve i 
Italien. 

Oscar Hellgren. Född 1868. Väl-
känd "tuff" man, kvar i arbete på 
Värmbol ännu in på 1930-talet So-
nen John drev Banankompaniet i 
Katrineholm. Oscar dog i janua-
ri 1950. 

Gustaf Fredriksson. Född 1874, 14 
februari blev det jämnt 100 år se-
dan. Kusk, kalkkörare. Pappa till 
bildlämnare Gustaf. 

Alfred Rosenkvist. Född 1882. 
Maskinförare. Pappa till fotbollsyt-
tern Hugo, nyligen som pensionär 
återbördad till barndomstrakten 
f rån Hälleforsnäs. 

TREDJE RADEN NEDIFRÅN 
Karl Pettersson. Född 1886. Job-

bade vid barkmaskinen. Pappa till 
"Tätting", som nu är anställd vid 
Värmbolsindustrierna. 

Axel Håkansson. Född 1870. Kom 
till Värmbol 1907 som fabrikschef 
och fanns kvar ännu vid 1930-ta-
lets början. 

Carl-Johan Pettersson. Född 1854, 
i Skedevi alltså nu för 120 år se-
dan. Kallades "Rör-Pelle", var myc-
ket skicklig reparatör. Farfar till 
bl.a. i Katrineholm nu verksam-

lingbröderna Helge och Harry, föd-
da 1894, och Tore, född 1901. Hen-
rik gick bort 1923. 

Karl-Erik Wettergren. Född 1862. 
Pappa till Valdemar och Ivar. 

Carl Oscar Carlstrand. Född 
1860 i Stora Malm. Kom från Fors-
sjö 1897. Pappa till nio barn varav 
fem finns kvar: Emelie (87) och 
Lydia (81) Schönberg, i Stock-
holm, Maja Sara (83) Anderberg, 
Gustaf (74), Karin (68) Abrahams-
son. 

Carl-Alfred Pettersson. Född 1867. 
Jobbade i sodahuset. Känd för sin 
ljusa röst. 

Adolf Andersson. Född 1/11 1856 
i Lännäs. Farfar till konstnären 
och reklammännen Lennart Sand-rjma. 

August Gustafsson. Född 1870 i 
mars, död 1934. Kallades "Befalla-
ren", var förman-verkmästare. 
Bodde decennier i den villa famil-
jen Lardén numera har sin hem-
vist. 

Karl Gustafsson. Född 1871. Bro-
der till August. Pappa till nyligen 
bortgångne "Stor-Olle" Gustafsson, 
byggde vid Värmbolsvägen den vi-
ta villa, som mot gatan har fullt 
synliga byggåret 1927 ingjutet. 

Klas Eriksson. Född 1848. Pappa 
till Emil, farfar till "Lill-Olle". 
Levde till 1936. 

Knut Olsson. Född 1869. Kom 
från Dammen. Kallades "Kulan", 
var känd för sin kvickhet i rö-
relserna. Bror till Ture. Döttrar Si-
ri och Sara i Katrineholm. 

ANDRA RADEN NEDIFRÅN 
Alla sittande på bänk, tydligen 

samtliga just då veteraner. 
Gustaf Svensson. Född 1844. Kom 

från Asa i Kronoberg. Körde pos-
ten och kallades "Post-Rasken". 
Pappa till nu bortgångna Calle, 
Fritiof, Edvin m.fl. Morfar till 
dragspelsvirtuosen Rangvald Svens-
son. 

Pehr Eric "Frans-Erker" Anders-
son. Född 1847. Kom 1882. Pappa 
till Alex och Bruno (muraren) 
Eriksson, farfarsfar till Cementgju-
teri-Tommy. Död 1921. 

Carl Gustaf Gustafsson. Född 
1835. En korpulent man och all-
mänt benämnd "Tjocken". Död 
1915. Makan levde åren 1830—1919. 
Paret hade många barn. 

Fredric Hellgren. Född 20 jan. 
1838. Bodde decennier på Krämbol. 
Pappa till bl.a. Oscar, farfar till 
John. Död 1925. 

Klas Fredrik Wettergren. Född 
1840. Den som var svårast att fast-
ställa identiteten på av alla. John 
Hellgren gav ledtråd, August Jons-
son kunde fastställa. Wettergren 
dog 1919. 

Carl Emil Andersson. Född 1860. 
Kallades "Dunder-Pelle". Bodde 
med makan Edla i Stallet. Flera 
barn varav kan nämnas dottern 
Berta (Hildemar). 

Carl Johan Landerholm. Född 
1839. Skrivs 1910 som "förre mäs-
tersmeden". Farfar till Ivan. Död 

1847. Makan hette Klara. Familjen 
innehöll barn som A?xel Sigfrid, 
född 1879, emigrerande till USA 
1889, Gustaf Bernhard f. 1882, Al-
got född 1885, Anders Valfrid f. 1888, 
dottern Engla f. 1891. Hon finns 
nu i Stockholm. 

Claes Åkerström. Född i m a j 
1880. Sonen Gunnar, 81, finns kvar 
vid Värmbol. En sondotterson är 
Ronny Jansson, målare och div I l -
bandyspelare i Valla. 

NEDRE RADEN 
Harry Svensson. Född 1893. Son 

till verkstadschefen. 
Harald Olsson. Född 1896. Bort-

gången i unga år. 
Carl Svensson. Född 3896. Kal-£*nsU'\ iiil 

För något år sedan gick 
mäsiaifcw vid Värmto\s\xv&YkSt 
Gustaf Fredriksson, i pensic 
i september 71-årige Fred] 
har lånat ut några bilder av 
la Värmbol". Efter rätt in 
forskningspyssel har samtliga 
på de personer, som finns n 
bilderna, kunnat tas fram. 
bilden är från tiden 19$ 
alltså cirka 65 år gammal. 

Vid bildtillfället var inc 
vid Värmbol ett pappersbrul 
varit igång närmare 40 år. 
Lewenhaupt byggde upp fa 
1872—73, papperstillverkning! 
vertogs under mitten av 191 
av Holmens Bruk, som ladi 
driften 1939. 

Kraften kom först från v 
fallet, senare genom elströir 
vis från det vid Genne 1907 
da egna kraftverket. Råvara 
mest massaved. En del mas 
flottades fram genom sjösys 
innehållande Tisnaren och 
En del kom på böndernas 
foror. Inte minst under 1920 
då den s.k. Myrhällsskogen < 
Djulösjön) mejades. Det mest? 
via järnväg, gick sedan på bi 
egen järnväg från Stettin vi? 
sjön till fabriken. 

Vid fabriken vidtog först 
ningen — under decennier för 
senare i en barkmaskin. Dä 
gick de korta stockarna till 
gen, där de höggs till flis av 
ne knivar. Flisen harpades ocl 
des till kokeriet. Från soda 
kom luten i vilken vedämnel 
kades. Nästa steg blev att 
tvättades bort och återförd 
produktionen, massan nådde 
persmaskinen, pressades och t« 
des, kom fram i stora breda, 
na pappersbalar. 

Tillsättningsmedlet luten til 
i mixeriet. Kalksten kördes 
Bonneråd, brändes i ugnar, 
vitlut, som fördes till kokeriet, 
det använts där kallades det 
återföreningen för svartlut. D 
torkades till stoft, brändes 
f ram till vitlut. 

Stora bilden på denna sid* 
sar flertalet av dem som job 
på Värmbol för 65 år sedan. ] 

i»««e» "Htslle 
sikdirektören 
Svensson. 

Laonard "Fettas" 

Georg Eriksson. Född 1900. Var 
son till Alex och Selma Eriksson, 
bror till bl.a. Henrik, Gösta, Fi-
lip, Britta (Wallin). 

Oscar Larsson. Född 1901. Son 
till "Kulan". Flyttade till Stock-
holm 1931. Oscar hade äldre fa-
miljebildande broder i Värmbol 
som Carl, Axel och Hjalmar. 

Helge Svensson. Född i augusti 
1894 och tvilling med Harry. 

Nils Olsson. Född 1897. Son till 
Ture. 

Gunnar Carlstrand. Född 1895. 
Broder till Sara, Theodor, Gustaf, 
Karin m.fl. 

Gerhard Eriksson. Född nyårsda-
gen 1895. (brodern Einar var född xac£X J^-kn^-.. mur^å As- på JSlx&r- Eddv* och Henry Fransson. ket. Finns kvar än i Katrineholm. kom vid ett tillfälle att pä 

alldeles extra sätt stå i centru 

När hjul( 
"Rör-Pelle" var på sin tid 

verklig stöttepelare vid Värn 
trämassefabrik. Carl Johan Peti 
son, 46 år gammal vid sekel! 
tet, pappa till den i Värmbol n 
ga år verksamme Ferdinand 
tersson, född 1884, morfarsfar 
bl. a. tvillingbröderna Ivar 
Åke Thyberg, bandymäst 
Eddv* ncfc Henry Frän 

En mycket gammal bild av en central punkt i Värmbol. V akt stugan, dit posten kom och sorteradei 
med den 1839 födde Landerholm framför. Landerholm levde till 1932. Bilden troligen från börja> 
av 20-talet. Vaktstugan låg vid nuvarande avfarten från huvudvägen mot brukets bastu, mitt fö 
avfarten till idrottsföreningens klubbhus. Märk massavedsstaplarna i bakgrunden. 

TEXT: 

Erik "ÖstdaP 
Gustavsson 

V. 

Bemästrad halka 
"Post-Rasken", morfar bl. a. till 

välkände byggkontrollanten och 
stormusikern (dragspel) Ragnvald 
Svensson, går det mänga anekdoter 



här bilden i Värmbol av nästan alla då anställda. Samtliga 69 namnges i 
är sedan. texten här under. Av allt att döma är 66 av dem bortgångna. Den 

nuvarande ledningsknutne Tommy 
Eriksson. 

Frans August Pettersson. Född 
1864 i Borgunda, Skaraborg. Smör-
jare. Farfar till 40-talets bandy-
stjärna i KSK, Ragnar "Tätting". 

Carl Alfred Carlsson. Född 1856. 
Från Dammen (Amsterdam), som 
låg vid östra sidan av Lusjön. 

Anders Niklas Olsson-Sandell. 
Född 1858. Kom från Kil i Värm-
land. Stamfar till många "Sandel-
lare" i dagens Katrineholm. Död 
1945. 

Gustaf Albert Eriksson. Född 1873. 
Pappa till profilerna Gustaf Adolf 
och Kalle. Dottern heter Elsa 
(Jonsson). 

TREDJE RADEN UPPIFRÅN 
Axel Pettersson. Född 1862, pap-

pa till Elis född 1889 och bosatt i 
Katrineholm, Hilda, Algot, Adelia 
(bosatt i Västerås), Alvar och Os-
car, vilken medverkat i tydningen 
av denna bild, farfar till Värm-
bols fotbollsbas Sven-Erik Petters-
son. Axel jobbade vid "huggen". 
Död 1939. 

Knut Gustafsson. Född 1882. Kom 
från Västervik (nu nedlagt) mel-
lan Grönkärr—Skyttstugan—Björn -
källa i Stora Malm. Kallades po-
pulärt "Västerviken". Död 1945. 

Lilja. Kom från Knektbacken. 
Buden på förnamn ger Karl och 
Gustaf. 

Emil Karlsson. Född 1866. Job-
bade i tvättningen. Morfarsfar till 
1960-talets bandy A-lagsspelare i 
KAIK och Värmbol, Kenneth Sjö-
quist. 

Karl Fredriksson. Född 1869. 
Farbror till Gustaf Fredriksson, 
vilken tillställt oss denna bild. 
Karls far var kusk. Hette Fredrik 
Eriksson. Var född 1843. Karl har 
en dotter Anna i Stockholm, en 
dotter Karin, gift med en greve i 
Italien. 

Oscar Hellgren. Född 1868. Väl-
känd "tuff" man, kvar i arbete på 
Värmbol ännu in på 1930-talet So-
nen John drev Banankompaniet i 
Katrineholm. Oscar dog i janua-
ri 1950. 

Gustaf Fredriksson. Född 1874, 14 
februari blev det jämnt 100 år se-
dan. Kusk, kalkkörare. Pappa till 
bildlämnare Gustaf. 

Alfred Rosenkvist. Född 1882. 
Maskinförare. Pappa till fotbollsyt-
tern Hugo, nyligen som pensionär 
återbördad till barndomstrakten 
från Hälleforsnäs. 

TREDJE RADEN NEDIFRÅN 
Karl Pettersson. Född 1886. Job-

bade vid barkmaskinen. Pappa till 
"Tätting", som nu är anställd vid 
Värmbolsindustrierna. 

Axel Håkansson. Född 1870. Kom 
till Värmbol 1907 som fabrikschef 
och fanns kvar ännu vid 1930-ta-
lets början. 

Carl-Johan Pettersson. Född 1854, 
i Skedevi alltså nu för 120 år se-
dan. Kallades "Rör-Pelle", var myc-
ket skicklig reparatör. Farfar till 
bl.a. i Katrineholm nu verksam-
ma välkända personer som Adrian 
och Arnold Pettersson, förr fritids-
musiker av hög klass, och Lola, 
mamma till bandybröderna Eddy 
och Henry Fransson. "Rör-Pelle" 
gick bort 1937. 

Axel Fredrik Jonsson. Född 1865. 
Trädgårdsmästare och med titeln 
"Mäster Jonsson" verksam i ingen-
jörsträdgården ända fram till Sin 
död 1930. 

Ture Olsson. Född 1873. Från 
Dammen, jobbade vid sodaugnen. 
Pappa till flera barn varav kan 
nämnas nu bortgångne välkände 
musikern Carl Gustaf Gyllwing, 
som var född 1914. 

Karl Landerholm. Född 1876. Bli-

lingbröderna Helge och Harry, föd-
da 1894, och Tore, född 19<XL Hen-
rik gick bort 1923. 

Karl-Erik Wettergren. Född 1862. 
Pappa till Valdemar och Ivar. 

Carl Oscar Carlstrand. Född 
1860 i Stora Malm. Kom från Fors-
sjö 1897. Pappa till nio barn varav 
fem finns kvar: Emelie (87) och 
Lydia (81) Schonberg," i Stock-
holm, Maja Sara (83) Anderberg, 
Gustaf (74), Karin (68) Abrahams-
son. 

Carl-Alfred Pettersson. Född 1867. 
Jobbade i sodahuset. Känd för sin 
ljusa röst. 

Adolf Andersson. Född 1/11 1856 
i Lännäs. Farfar till konstnären 
och reklammannen Lennart Sand* 
i jö ia . ' 

August Gustafsson. Född 1870 i 
mars, död 1934. Kallades "Befalla-
ren", var förman-verkmästare. 
Bodde decennier i den villa famil-
jen Lardén numera har sin hem-
vist. 

Karl Gustafsson. Född 1871. Bro-
der till August. Pappa till nyligen 
bortgångne "Stor-Olle" Gustafsson, 
byggde vid Värmbolsvägen den vi-
ta villa, som mot gatan har fullt 
synliga byggåret 1927 ingjutet. 

Klas Eriksson. Född 1848. Pappa 
till Emil. farfar till "Lill-Olle". 
Levde till 1936. 

Knut Olsson. Född 1869. Kom 
från Dammen. Kallades "Kulan", 
var känd för sin kvickhet i rö-
relserna. Bror till Ture. Döttrar Si-
ri och Sara i Katrineholm. 

ANDRA RADEN NEDIFRÅN 
Alla sittande på bänk, tydligen 

samtliga just då veteraner. 
Gustaf Svensson. Född 1844. Kom 

från Asa i Kronoberg. Körde pos-
ten och kallades "Post-Rasken". 
Pappa till nu bortgångna Calle, 
Fritiof. Edvin m.fl. Morfar till 
dragspelsvirtuosen Rangvald Svens-
son. 

Pehr Eric "Frans-Erker" Anders-
son. Född 1847. Kom 1882. Pappa 
till Alex och Bruno (muraren) 
Eriksson, farfarsfar till Cementgju-
teri-Tommy. Död 1921. 

Carl Gustaf Gustafsson. Född 
1835. En korpulent man och all-
mänt benämnd "Tjocken". Död 
1915. Makan levde åren 1830-1919. 
Paret hade många barn. 

Fredric Hellgren. Född 20 jan. 
1838. Bodde decennier på Krämbol. 
Pappa till bl.a. Oscar, farfar till 
John. Död 1925. 

Klas Fredriik Wettergren. Född 
1840. Den som var svårast att fas t-
ställa identiteten på av alla. John 
Hellgren gav ledtråd, August Jons-
son kunde fastställa. Wettergren 
dog 1919. 

Carl Emil Andersson. Född 1860. 
Kallades "Dunder-Pelle". Bodde 
med makan Edla i Stallet. Flera 
barn varav kan nämnas dottern 
Berta (Hildemar). 

Carl Johan Landerholm. Född 
1839. Skrivs 1910 som "förre mäs-
tersmeden". Farfar till Ivan. Död 
i juni 1932 nära 93 år gammal. 

Fredric Gustafsson. Född 1848. 
Kallades "Mjöl-Fredric och "Mix-
Fredric". Farbror till befallaren 
August Gustafsson. En av döttrar-
na var Ulla, gift Arvid Holmgren. 
Gustafsson dog 1927. 

Axel Claesson. Född 1847. Död 
1926, 89 år gammal. Pappa till Ar-
vid Claesson, Hilda och Elin, den 
senare mamma till Gerhard, bort-
gången Einar och "Lill-Olle". 

Nils Magnus Forsberg. Född 1847. 
Död 1920. 

Lars Johan Johansson. Född 1842. 
Kallades "Kok-Johan". Kom till 
Värmbol (Krämbol) f rån Ramsnäa 
1872. Pappa till den 1878 födde väl-- •• « — n . u t ^ i j Ta 

1847. Makan hette Klara. Familjen 
innehöll barn som Apcel Sigfrid, 
född 1879, emigrerande till USA 
1889, Gustaf Bernhard f. 1882, Al-
got född 1885, Anders Valfrid f. 1888, 
dottern Engla f. 1891. Hon finns 
nu i Stockholm. 

Claes Åkerström. Född i m a j 
1860. Sonen Gunnar, 81, finns kvar 
vid Värmbol. En sondotterson är 
Ronny Jansson, målare och div I l -
bandyspelare i Valla. 

NEDRE RADEN 
Harry Svensson. Född 1893. Son 

till verkstadschefen. 
Harald Olsson. Född 1896. Bort-

gången i unga år. 
Carl Svensson. Född 3896. Kal-*r>it.-cr> "HOlMu ».ill 

sikdirektören Laonard "Fettas" 
Svensson. 

Georg Eriksson. Född 1900. Var 
son till Alex och Selma Eriksson, 
bror till bl.a. Henrik, Gösta, Fi-
lip, Britta (Wallin). 

Oscar Larsson. Född 1901. Son 
till "Kulan". Flyttade till Stock-
holm 1931. Oscar hade äldre fa-
miljebildande bröder i Värmbol 
som Carl, Axel och Hjalmar. 

Helge Svensson. Född i augusti 
1894 och tvilling med Harry. 

Nils Olsson. Född 1897. Son till 
Ture. 

Gunnar Carlstrand. Född 1895. 
Broder till Sara, Theodor, Gustaf, 
Karin m.fl. 

Gerhard Eriksson. Född nyårsda-
gen 1895. (brodern Einar var född 
I ftOtffr Tfth*-" ' mÅn^ji År på Elver-
ket. Finns kvar än i Katrineholm. 

vid Värmbol ett pappersbruk, som | 
varit igång närmare 40 år. Greve | 
Lewenhaupt byggde upp fabriken | 
1872—73, papperstillverkningen ö- | 
vertogs under mitten av 1910-talet 
av Holmens Bruk, som lade ned f 
driften 1939. 

Kraf ten kom först från vatten-
fallet, senare genom elström del-
vis från det vid Genne 1907 bygg-
da egna kraftverket. Råvaran var 
mest massaved. En del massaved 
flottades fram genom sjösystemen 
innehållande Tisnarert och Viren. 
En del kom på böndernas häst-
foror. Inte minst under 1920-talet, 
då den s.k. Myrhällsskogen (söder 
Djulösjön) mejades. Det mesta kom 
via järnväg, gick sedan på brukets 
egen järnväg från Stettin via Lu-
sjön till fabriken. 

Vid fabriken vidtog först bark-
ningen — under decennier för hand, 
senare i en barkmaskin. Därefter 
gick de korta stockarna till hug-
gen, där de höggs till flis av tven-
ne knivar. Flisen harpades och för-
des till kokeriet. Från sodahuset 
kom luten i vilken vedämnet ko-
kades. Nästa steg blev att luten 
tvättades bort och återfördes i 
produktionen, massan nådde pap-
persmaskinen, pressades och torka-
des, kom fram i stora breda, bru-
na pappersbalar. 

Tillsättningsmedlet luten tillkom 
i mixeriet. Kalksten kördes f rån 
Bonneråd, brändes i ugnar, blev 
vitlut, som fördes till kokeriet. När 
det använts där kallades det vid 
återföreningen för svartlut. Denna 
torkades till stoft, brändes igen 
f ram till vitlut. 

Stora bilden på denna sida vi-
sar flertalet av dem som jobbade 
på Värmbol för 65 år sedan. Dock 
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Gustaf Fredriksson, vilken lä nat oss bilderna till denna si Stora gruppbilden från nå av åren 1908—1910. 
saknas en del vid den tiden 
rande familjefäder. Till exei 
den 1845 födde Erik Sköldin, 
han Alfred Rosenqvist, f. 1848, 
Johan Jonsson f. 1842 (pappa 
Axel Sigfrid och August), A] 
Pettersson f. 1857, skogsinspe 
ren Erik Gustaf Olsson f. 18 
Skedevi (Kalbo), Carl öber 
1854, August Göran Hellerstec 
1838 (hade sex barn varav 
söner), C.A Lundström f. 1842, 
de fem barn födda 1865—85, 3 
Anderssons far "Janne i Hors: 
Carl Arvid Andersson ("Huj 
Gennes" far), Carl Arvid C 
son f. 1865. Anders Simon TI: 
blom f. 1879, C.A. Johansson f 
(Gustaf Garemos far plus ka 
någon mer. 

När hjulen stannade 
"Rör-Pelle" var på sin tid en 

verklig stöttepelare vid Värmbols 
trämassefabrik. Carl Johan Petters-
son, 46 år gammal vid sekelskif-
tet, pappa till den i Värmbol mån-
ga år verksamme Ferdinand Pet-
tersson, född 1884, morfarsfar till 
bl. a. tvillingbröderna Ivar och 
Åke Thyberg, bandymästarna 
FM dy» Henry Fransson. Han 
kom vid ett tillfälle att pä ett 
alldeles extra sätt stå i centrum. 

En mycket gammal bild av en central punkt i Värmbol. V akt stugan, dit posten kom och sorterades, 
med den 1839 födde Landerholm framför. Landerholm levde till 1932. Bilden troligen från början 
av 20-talet. Vaktstugan låg vid nuvarande avfarten från huvudvägen mot brukets bastu, mitt för 
avfarten till idrottsföreningens klubbhus. Märk massavedsstaplarna i bakgrunden. 

"Rör-Pelle" var något â  
trygg tusenkonstnär och han 
de laga och fixa det mesta, 
sågs mycket skicklig. Så en 
kanske under början av 1910-
"pajade" någon detalj i vattei 
ningssystemet från sjön. "Rör 
le" meddelade vilken del som 
tades ingenjör Axel Håkansor 
del kom hem. Det var inte rpir^ *— —— 

Nu menade "Rör-Pelle" atl 
var en omöjlighet att reparera 
den hemtagna delen. — Laga 
annars är Pettersson avskedac 
da Håkanson. Pettersson hade 
et annat att göra än att gå h< 

Tillvägagångssättet gav gn 
upphov till förbittrad stämr 
arbetarna beslöt att stänga i 
ken! Det tog närmare ett 
att "elda ned" och stanna 1 
ken. Man inledde omedelbart 
07-tiden påföljande morgon stc 
briken still. 

Holmens Bruks högsta fal 
ledning tillkallades f rån Nc 
ping. Högste chefen kom. Ui 
terna varierar om vem som d 
disponent. Fredholm,Grevin < 
gen) eller Wahren. 

Situationen klarnade snabb 
genjör Axel Håkanson tvingac 
"Rör-Pelle" om ursäkt. Enligt 
sägen på ett rätt förödmjul 
sätt. 

"Rör-Pelle" sägs ha suttit ] 
bänk — han var en gammal 
ten man helt nära nuvarande 
sionsåldern — med armarna 
gande rakt ned efter sidorna, 
kan" tvingades gå ned på kr 
att kunna fånga "Rör-Pelles 
v e . . . 

Industrihjulen kom igång 
delbart igen. 

r 
TEXT: 

Erik "ÖstdaP 
Gustavsson 

Bemästrad halka 
"Post-Rasken", morfar bl. a. till 

välkände byggkontrollanten och 
stormusikern (dragspel) Ragnvald 
Svensson, går det många anekdoter 
om i "gamla Värmbol". Ett par är 
definitivt värda at t räddas till ef-
tervärlden. 

När Gustaf Svensson en halkig 
höstdag anlände till kontoret i 
Värmbol med i Katrineholm häm-
tad post, sade han till ingenjör 
Håkanson: — Det är så halt i dag 
så när man tar ett steg f ramåt hal-
kar man två bakåt. 

— Hur kom Svensson hem då? 
frågade Håkanson. 

— Jag vände mej o m . . . 
Vid ett annat tillfälle passerade 

Svensson ingenjörsbostaden när 
Håkanson just avlossade ett böss-
skott mot en kråka i ett högt träd 
i det som nu är festplatsen ö s t -
vioic V»o oro Kr&lran fin? kraxandfi 

Detta är en verklig bildraritet. 
Den visar hur "bilismen kom till 
Värmbol". Vid startveven Gustaf 
Fredriksson, vid ratten Anders 
Magnell. 

Fredriksson och Magnell prova-
de på att vara handlare. Köpte in 
och sålde strömming, sysslade med 
skrot. Bilen en T-Ford, försedd 
med sufflett, kunde till och med 

Gyllwing, på fotsteget Rangvald 
Svensson, på suffletten Filip Erics-
son. Bortom Magnell med pipa i 
munnen då 17-årsynglingen Berndt 
Haraldsson. 

Att ta fram vilka som håller 
sig i bakgrunden på Båsenberga-
trappan har varit svårare. Forsk-
ningen har dock givit följande re-
sultat: i övre raden Vigert Carls-

Av de 14 finns elva kvar. 
Carlsson försvann som flyga 
kulspruteskytt över Östersjc 
der kriget 1942, Svea Larssc 
Gyllwing är också borta. C 
bor i Örebro, alla övriga ä 
kommunen trogna. 

När bilden togs? Antinge 
elier våren 1926. I augusti 192 
Gustaf Fredriksson aweckl 
intress-eandel och flvtta< 


