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Ar denna unika bild frän konfektionens början i Vingåker möjligen den första bilden från en organiserad skrädderiverkstad i Vingåker?

terrike. Nästa etapp i Ljungströmskoncernens utveckling var när fastigheten Storgatan 32 köptes. Sedan
blev det den kraftiga utvecklingen
Vid fabriken vid ån och numera koncentrationen till ursprungliga Widengrenska fabriken.
Men det var om den unika bilden
från seklets början jag skulle berätta. Verkstaden började omkring 1905
och Ljungströms rörelse i Vingåker
har således 73 år på nacken.

Kortet är troligtvis inte taget för- Elin Groth, en icke identifierad
rän år 1911. Direktör Valter Ljung- skräddare, vid främre symaskinen
ström har nämligen tagit reda på Ingrid Landin, vid bakre Alma
att de elektriska lampor som syns Olausson, så J. A. Ljungström själv,
var de första som fanns i Vingåker Kristina Pettersson, Hildegard Olsav detta slag och att dessa montera- son, "Långa Nisse", Gustaf Olsson
des just 1911. På bilden lägger man och den lilla grabben är John Ljungäven märke till koljärnet i förgrun- ström, en numera bortgången bror
den och symaskinerna, som man till Valter Ljungström.
fick trampa.
De som syns på bilden är från
Bj.
vänster Carl Goldén, Bengtsson,
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Ett arbetslag vid Fjällskäfte efter avslutad kafferast.
Gunnar Eriksson, Öknaby, tog bilden med i början på
1940-talet sin gamla lådkamera. I bakgrunden skymtar
I gårdens växthus.
Det var mycket folk på herrgårdarna på den tiden. Sex
par arbetshästar fanns det vid Fjällskäfte och till alla
dem skulle det vara körkarlar. Dessutom var det alla
drängar och dagsverkare. Det fanns också s k hjonpojkar, vars främsta uppgift var att stå i den stora vedboden
och såga och hugga ved. Det gick åt mycket ved for att
värma upp det stora huset.

