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Den stora skolbranden 1987
I september är det 30 år sedan elden chockade Åker

Läs även: Ordförande har ordet ♦

Torsdagstramparna tillbaka ♦

Åkersbor samtalar med Hans Z
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Nya styrelsen i hembygdsföreningen. Bakre raden från vänster: Sven-Arne Ardell, Nils
Danielsson, Pelle Johansson, Kjell Björkman och Per Hildebrand.
Främre raden från vänster: Jan-Erik Andersson, Ann-Britt Rojek, Tomas Larsson, Christer
FOTO: STEN HELLGREN
Ståhl. Saknas på bilden gör: Roger Granath och Maria Baumert.

Biskopen i Srängnäs stift Johan Dalmans besök på Bruksarkivet i samband med
FOTO: JAN-ERIK ANDERSSON
visitation av Åker–Länna församling den 7 februari 2017.
Bruksanvisningens redaktionsråd består av Sten Hellgren, Tomas Larsson och Pelle Johansson.
Layout och design görs av Per Hellgren; perhellgren@hotmail.com.
Omslagsbild: Högstadiet i Åker brinner den 8 september 1987. Foto: Håkan Lindgren/DN
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Ordförande harPelleordet
Johansson

E

tt år har gått som ordförande där fantastiskt många saker har hänt. Har sagt det
tidigare och vill nämna det igen, utan
bra kollegor fungerar inte en förening.
Bra styrelse, värdar, guider och där medlemmarna
ställer upp på våra evenemang är ett måste. Under
2016 fyllde föreningen 30 år vilket firades i september med pompa och ståt där TV-historikern
Christopher O‘Regan inför ett fullsatt Folkets Hus
lamslog församlingen med sin berättarkonst om
Gustav III på ett lite annorlunda sätt. I övrigt var
det över 3 000 personer på våra evenemang (nästan
hela Åker). Detta år har rivstartat med att vår biskop Johan Dalman med följe besökte arkivet en
eftermiddag där Evert tillsammans med styrelsen
visade upp några “godbitar” ur samlingarna.
Nyheter för i år:
Hasse Zetterberg, barnfödd och uppväxt i Åker,
startade i höstas en “tidsresa” med att intervjua
personer som haft något att berätta. Ingen av personerna hade något att förtälja men samtalen tog
ändå 2-3 timmar. Visst är det konstigt! Läs HZ:s
egen tankegång längre fram i Bruksanvisningen.
Den andra nyheten för i år är att cykelutflykter
genomförs genom hembygdsföreningen med start
4 maj. Tre turer är planerade under våren med
god förhoppning om en fortsättning i framtiden.
Se även där framledes i Bruksanvisningen för mer
info. Följ oss gärna vad som händer genom att då
och då titta in på vår hemsida.
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ÖGONBLICK I ÅKER

“Röda byggningen”, ursprungligen uppförd 1830 som bostad åt bruksanställda,
rivs den 27 januari 2017. Bo Johansson förevigade ögonblicket med sin kamera.

Lyckad filmvisning i
Folkets hus

130 personer såg den nya
filmen om krutproduktion
på Krutbruket som visades
den 1 mars. Det var mer
än dubbelt så många
som man räknat med. Ulf
Särnkvist hade filmat tillverkningen av NGL-krut i
december 1992 och Ove
Hallin hade klippt filmen.
De som missat de båda
krutfilmerna får en ny
chans att se dem då de visas på Bruksmuseet under
Museets dag den 6 juni.
FOTO: PER HELLGREN
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en 8 september 1987 brann det i Åkersskolan.
En av eleverna som var med är Per Hellgren
som precis hade börjat högstadiet i klass 7a
när branden bröt ut. Här berättar han vad som
hände den där höstförmiddagen några veckor
uu
efter skolstarten.

Eskilstuna-Kuriren den 9 september 1987.
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Klockan fem över tio tisdag den 8 september gick brandlarmet på Åkersskolans högstadium.

L

armet gick exakt klockan
10.05. Några minuter tidigare
hade en hantverkare försedd
med en gasolbrännare vid ett
reparationsarbete hettat upp ett stycke
tjärpapp på skolans tak så kraftigt att
materialet hastigt fattat eld. Under
yttertaket hade elden sedan spridit sig i det
drygt 60 centimeter höga luftutrymmet
ner till gullfibern ovanför innertaket och
kraftig rök hade börjat välla fram. Då gick
larmet. Det var den 8 september 1987.
En tisdag. Dagens namn var Hulda. Eller
Alma, om man hellre föredrog det.
Jag själv befann mig i en av högstadiets

flyglar, några meter bortom biblioteket
och cafeterian, där teorisalarna radade
upp sig med anonyma laminatdörrar
mot bruna tegelväggar, som i en
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FOTO: PER HELLGREN

häkteskorridor. Lokalerna låg tomma
och ödsliga framför mig, jag bar på
en pärm med brun rygg och en bok.
Det ringde i högtalarsystemet och i
larmklockorna. Inte en människa syntes
till. Jag hade ingen tanke på varför,
eller att gå ut ur skolan. Strax skulle
samhällskunskapslektionen börja.
Läraren Kerstin Hjelm uppenbarade sig
då borta vid utgången, jag var på väg
åt andra hållet, bort mot paviljongen
där skrivmaskinssalen fanns. Att larmet
tjöt var säkert inte så allvarligt. Hon
stannade upp, skrek åt mig:
– Men gå ut då, fattar du inte att det
brinner!
Jag vände lugnt om och gick mot
utgångarna i centralkapprummet.
Nästan lite indignerad över det hårda
tonfallet.
uu
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p
Eskilstuna-Kuriren den 10 september 1987.

DN den 9 september 1987. u

EskilstunaKuriren
den 9
september
1987.
u
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Ute på den asfalterade skolgården
stod alla klasser uppradade borta vid
gräsmattan med blickarna vända bort mot
den andra flygeln, den som låg närmast
ishallen och Bruksvallen. Höga gula lågor
slog upp ur taket och tjock gråsvart rök
vällde upp i en vindlande pelare mot
himlen.
Det hela såg okontrollerat ut, lärarnas
ansikten var uppskrämda. Uppställningen
gick precis till som vi hade övat otaliga
gånger förr. På rad, klassvis och
inräkning av respektive klassföreståndare.
Utrymningen hade tagit fem minuter.
– Allt gick lugnt till väga. Ingen panik
eller trängsel förekom. Det här övas ju
årligen, sa biologiläraren Lennart Cöster
när han intervjuades av Dagens Nyheter.
Ingen människa skadades av brandens
framfart.
Brandkåren från både Strängnäs och

Åker var snabbt på plats, men fick ta in
förstärkningar från både Mariefred och
Eskilstuna. Totalt arbetade ett 30-tal
brandmän med att släcka elden. Efter
två timmars arbete var de öppna lågorna
släckta och branden under kontroll.
– Den sista krisen kom vid 12-tiden.
Då höll en brandvägg på att ge vika.
Men vi klarade det och nu återstår bara
eftersläckningsarbetet, sa brandchefen
Garde Nevbrant till Dagens Nyheters
reporter Henrik Alberius.
En kraftig rökutveckling försvårade
dock släckningsarbetet och i ett tidigt
skede lyckades brandmännen ta ut några
gasoltuber ur byggnaden. Lokalerna under
taket där branden startat innehöll salar för
slöjd, hemkunskap och teckning liksom
lokaler för kemi, fysik och teknik.
– Det är skolans dyrbaraste korridor som
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har förstörts, sa rektorn Olle Svenberg
till DN.
För Olle Svenberg var branden
med andra ord en katastrof utan
dess like. 1 500 kvadratmeter totalt
förstörd skolyta. Inventarier värda 20
miljoner kronor hade bokstavligen
gått upp i rök. Över 500 elever hade
mist sina skollokaler, varav 326 gick
i högstadiet. Enkelt uttryckt, det var
jävligt bråttom att få fram lokaler till
den kommande veckan, då elevernas
hastigt påtvingade ledighet skulle vara
slut och skolledningen borde ha tåtat
ihop en krisplan för det kommande
årets terminer.
Bristen på skollokaler i Strängnäs
kommun var redan innan branden
ett återkommande problem på grund
av elevtillväxten. Högstadieskolorna
i Åker, Strängnäs och Mariefred var
hårt ansatta och till Åker bussades
till och med elever, sex skolklasser,
från Strängnäs för att få tillgång till
högstadium.
– Det här är otroligt tråkigt.
Utrustningen täcks ju av vår
fullvärdesförsäkring, men inte avbrottet
i studierna och den ökade lokalbristen,
sa kommunalrådet Thure Wargloo (FP)
till DN.
Den omedelbara känslan bland

eleverna var nog oförställd glädje, ett
anarkistiskt drömscenario, att skolan
brann ner. Att man slapp gå i skolan.
Så upplevde åtminstone jag själv det
hela. För stunden. Kostnader och stora
administrativa problem för skolledning
och lärare att knäcka var inget man
ägnade en tanke då man stod där på
asfaltsplanen och såg elden slå upp ur
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Eskilstuna-Kuriren den 12 september 1987. Regementet P10 i Strängnäs sammanställer ett tre dagar
långt utbildningsprogram för Åkersskolans 340 elever medan personal röjer upp efter branden.

taket. Så småningom började jag ändå oroa
mig för mina egna ägodelar, det jag hade
kvar i skåpet i centralkapprummet. Mitt
skåp låg längst till vänster i kapprummet,
alltså så långt ifrån den brandskadade
flygeln som möjligt. Det skulle visa sig
hjälpa föga. Allt var brandskadat. Mina
kläder, min gula adidasryggsäck, alla
skolböckerna. Allt var bara att kasta. Det
stank rök om varenda grej. Om inte annat
var det skadat av vatten och brandskum
som fyllt hela kapphallen. Flera av eleverna
talade med tidningarna och uttryckte
blandade känslor.
Ulrika Levin i klass 7a satt i korridoren

och spelade kort i väntan på att samhällskunskapen skulle börja när larmet gick:
– När vi skulle gå in på lektionen såg vi
hur alla andra började gå mot utgången
så vi följde efter dem, berättar hon för

Eskilstuna-Kurirens reporter Lasse
Werner.
Mattias Rönn i klass 8a hade haft

håltimme och varit hemma en stund
på förmiddagen. När han var på väg
tillbaka till skolan hörde han sirener
och när han närmade sig såg han även
rök från taket:
– På svenskan före håltimmen klagade
vi över att det luktade illa och att vi fick
huvudvärk av det. Vi skämtade och
skyllde på varandra. Men vi hade ingen
aning om att det brann på taket, sa
Rönn till Eskilstuna-Kuriren.
Johan Zeisig i klass 8a sa till tidningen:

– Vi hade träslöjd. Vid halv elva-tiden
kom kemiläraren dit och sa att det
brann.
uu
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Många elever var också kritiska till att
inte brandlarmet hördes överallt på skolan.
– Jag hade rast och satt i cafeterian när
skolvärdarna kom och talade om att det
brann på taket, berättar Niklas Karlsson i
klass 9c.
– Många trodde först inte på det. I
cafeterian fanns inget larm och i korridoren hördes det inte heller.
Magnus Knutsson och Kristian Strömberg i

klass 8a var nere i skyddsrummet i källaren
under högstadiet och spelade pingis när
larmet gick. De hörde visserligen larmet,
men det var, enligt dem, inte särskilt övertygande.
– Det lät precis som när de kallar på
vaktmästaren, så vi förstod inte att det var
allvar, sa Magnus Knutsson.
Det var först när skolvärdinnorna
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Eva Forsberg och Anita Wall kom

nedrusande i källaren som grabbarna
insåg allvaret i den svagt pipande
larmklockan.
– Vi lärare har gått runt bland de
elever som stannade kvar och har
pratat igenom vad som hänt, sa
högstadieläraren Ove Strand till DN.
Jag tror att det trots allt finns något som
ungdomarna kan lära av allvaret i det
här.
Brandmännen fick mycket beröm

för sitt arbete i efterhand. Förvisso
hade halva högstadiet brunnit ner och
totalförstörts, men de hade ändå räddat
större delen av skolan från brand,
menade brandchefen Garde Nevbrant i
tidningsintervjuer.
– Jag var övertygad om att hela
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skolan skulle brinna ned. Man brukar
inte kunna hejda bränder i byggnader av
den här konstruktionen. Det är verkligen
imponerande att en flygel inte eldhärjades
alls, sa vaktmästaren Conny Bergqvist.
Redan ett par dagar efter branden,

då saneringarna pågick för fullt, kom
försäkringsbolaget och kommunens
fastighetsavdelning överens om att det
eldhärjade centralkapprummet och den
förkolnade flygeln skulle rivas helt och
byggas upp på nytt. Så blev också fallet.

I över ett års tid fick vi undervisning i

alternativa lokaler såsom Folkets hus,
ishallens mötesutrymmen och i uppbyggda
moduler på skolgården där vi hade sy- och
träslöjd. I början bussades vi ofta in till
Strängnäs för att ha lektioner på P10, hos

räddningstjänsten och i kommunens
olika lokaler.
Det som emellertid sitter kvar än
i dag, som ett skarpt etsat minne,
är den där lukten av brandrök och
släckningskemikalier som präglade
hela miljön under min resterande
skoltid i Åker. Vi hade lektioner i den
oskadade flygeln i högstadiet och en
enorm masonitvägg hade byggts upp
i centralkapprummet. På andra sidan
väggen pågick saneringarna för fullt
med dundrande fläktar i vad som i
efterhand känns som en evighet.
Text & bild:
Per Hellgren
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Boka in cykelturer:

4 maj
18 maj
1 juni

Klockan 18.00
Samling vid
Folkets hus

Motion och historia på
en och samma gång.
Torsdagstramparna är
en modern klassiker
som de flesta Åkersbor
minns. På bilden: gänget från 1982 har stannat vid Göksjöns västra
strand vid “Söders”.
FOTO: HARRY LINDBLAD

Torsdagstramparna tillbaka
Vi vill locka ut nya och gamla Åkersbor
på utflykter i ”Torsdagstramparnas”
anda. Tanken är att visa några trevliga
utflyktsmål i vår vackra närmiljö och
förhoppningsvis kan detta leda till att
fler vill ge sig ut i hembygden på egna
upptäckter.
”Torsdagstramparna” har sitt ursprung redan
från slutet av 1940-talet då några entusiastiska
Åkersbor, som kallade sig ”Marviksgänget”, ofta
träffades ute i naturen runt Åkersskogarna. De
funderade då och då på hur man skulle kunna
ge fler människor möjlighet att ta del av och lära
om vår fina bygd.
År 1981 bestämde sig Harry Lindblad och
några kompisar för att försöka få med Åkersbor
på cykelutflykter. En affisch ritades av Harry och
den sattes upp runt om i samhället.
Den första turen gjordes 1981 och man styrde
färden mot Täby fäbod från 1570, Spånga som
revs på 1960-talet, runstenen vid Skämbylöt,
berget vid Myrdalen och vidare mot Persberget
bakom Skämby loge. Där tog man en kaffepaus.
Vid varje stopp som gjordes fick man höra
intressanta berättelser om platsen. Sträckan som
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avverkades denna tur var tre kilometer och det
var ett trettiotal deltagare som följde med på
turen.
Första gången man kallade sig för ”Torsdagstramparna” var Kristi himmelfärdsdag den 31
maj 1984. Det var den tjugofjärde turen och de
fyrtioåtta deltagarna var ute nästan en hel dag.
Färden blev tjugofem kilometer lång.
Totalt blev det 101 fantastiska turer i
”Torsdagstramparnas” regi, alla unika på sitt
sätt, väl planerade och dokumenterade av
initiativtagarna.
Tider för vårens utflykter är planerade till
torsdagar den 4 maj, 18 maj samt 1 juni.
Vi samlas vid Folkets hus klockan 18.00 och
varje tur beräknas ta cirka två timmar.
Den första turen bjuder vi på kaffe med bröd
och då behöver du anmäla dig i förväg till Pelle
Johansson via sms eller telefon på 070-535 87 43
eller via mejl: pelle.johansson@hotmail.se senast
den 1 maj.
Övriga dagar behövs ingen föranmälan. Då
kan de som önskar ta med eget fika. Glöm inte
att ta med hojen!
Väl mött!
Pelle Johansson
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Nytt projekt:
Åkersbor
berättar –
Hans
Zetterberg
lyssnar:
Hans Zetterberg tyckte
det var spännande
att höra Inger Levin
berätta om sin pappa
Elis Jansson som var en
av Åkers starke män i
mitten av 1900-talet.
FOTO: HANS ZETTERBERG

uu
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Åkersbor i ord
J

ust nu arbetar förre Åkersbon, revyförfattaren och journalisten
Hans Zetterberg med ett stort projekt där han samtalar med
gamla Åkersbor som minns gamla tider och allt dokumenteras.
Här följer en rapport från arbetet.
– Kul att du flyttat tillbaka till kommunen

sådant som inte kan återges i tryck eller
finnas kvar på ljudbandet ...
Det har varit fantastiskt att några varit
så öppenhjärtiga vid våra samtal att de
berättat episoder som inte ens deras nära
och kära känner till. Och jag lovar förstås,
på heder och samvete, att inte föra detta
vidare!

igen. Kan du tänka dej att hjälpa oss med
att intervjua ett antal gamla Åkersbor för
Hembygdsföreningens räkning?
Det var Pelle Johansson som ställde den
frågan till mej när jag precis hade flyttat
till Strängnäs efter 20 år i Norrköping.
Så blev det. Tillsammans med SvenArne Ardell och Pelle Johansson listade
vi ett 20-tal Åkersbor som borde ha
något intressant att berätta och valde
ut 15 av dessa. Meningen är att de här
samtalen ska bli tidsenliga dokument
i Hembygdsföreningens arkiv – både
skriftligt, men kanske också som
redigerade ljudinspelningar.

Andersson, nyss fyllda 90 år, när jag klev
innanför hans dörr. Det samtalet varade
i tre timmar. Och det var inte jag som
pratade ...
För det är samtal – och inte intervjuer i
ordets rätta bemärkelse.

Det var en självklarhet för mej att svara

Man får veta mycket i de här samtalen.

JA på Pelle Johanssons fråga. Att åter få
möjlighet att träffa Åkersbor som jag mer
eller mindre växt upp med och på så sätt
göra egna ”nostalgiresor” i 1900-talets
andra hälft men också att höra berättelser
om tidigare liv i brukssamhället.
Det finns minnen och det finns minnen ...

Dråpliga, sorgliga, glada minnen. Det är
förstås naturligt att man kommer ihåg och
gärna berättar om glada upplevelser och
roliga minnen. Men några berättar också
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– Jag har inget att berätta, sa Tage

Hade ingen aning om att namnet Ulvede
är taget av Lennart Pettersson som tyckte
det var för mycket med tre Lennart
Pettersson i Åker ... Hans intresse för
natur gjorde att han tog några bokstäver
från Ulva och Långa Edet för att bilda
sitt nya efternamn Ulvede! Det berättade
Kerstin Ulvede i ett samtal för någon
månad sedan.
Det var också spännande att höra Inger

Levin berätta om sin pappa Elis Jansson
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, ljud och bild

Harry Lindblad berättar gärna i
bild och visar ett axplock av sina
tusentals bilder från ett digert
arkiv om Åker och åkersbor.
FOTO: HANS ZETTERBERG

som väl får räknas som en av Åkers
starke män under 1900-talet – på den
tiden Socialdemokraterna styrde Åker
med järnhand och såg till att bygga
både hyreslägenheter, ålderdomshem,
affärsbutiker, skola och idrottshall.
– Pappa ville inte vara med längre i och
med kommunsammanslagningen 1971.
Då fick det vara nog.
Jag hade heller ingen aning om att

Harry Lindblad gjorde 4:24:00 på
1 500 meter på Bruksvallens kolstybb
– 12 sekunder från Bertil Anderssons
klubbrekord som väl står sig än i dag ...

Helt fantastiskt att få besöka Harry
och se hans fotoarkiv som måste vara en
guldgruva för historiker när det gäller
både människor, byggnader och företag i
Åker från tidigt 1900-tal till i dag!
Jag har nu kommit halvvägs – återstår
åtta personer att samtala med under
vår och försommar. Förhoppningsvis
kan detta bli ett litet häfte i Hembygdsföreningens namn och kanske till och
med en liten kvällsföreställning i Folkets
hus där några av de inblandade kan vara
med och berätta minnen.
Text & bild: Hans Zetterberg
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– Bruksnotiser –
Missat nummer av Bruksanvisningen?
Ingen fara. Nu ligger samtliga nummer av
vår medlemsskrift ute på hemsidan i form
av PDF-filer att ladda hem gratis. Gå bara
in på www.akershembygd.se och klicka
under fliken “Vår historia” och välj vilket
nummer du vill av Bruksanvisningen.

Det händer vår och sommar i Åkers Hembygdsförening
22 april
Temautställning i Arkivet om Martin von
Wahrendorff som diplomat, affärsman
och som ogift, men ej barnlös, kvinnokarl. Fri entré kl.12-15.
30 april
Valborgsfirande i Engelska parken med
vårtal av Anette Belander, brasa, lotteri, sång, musik och kaffe. Tåg från
Folkets hus kl. 20.00 där även facklor
säljs för 50 kr från 19.30.
6-7 maj
Arbetsdagar på Museet kl. 9-12.
Föreningen bjuder på matig smörgås.
Arbetsuppgifter finns för alla när vi
snyggar till i museet.
4 maj
Nystart för Torsdagstramparna med
guidade cykelutflykter i Åkers närområde. Samling vid Folkets hus kl. 18.00.
13 maj
Öppet hus i Åkers Bergslag. Museet och
Arkivet öppet kl. 10-16.
Säsongsöppning för Museet.

18 maj
Torsdagstramparna. Samling vid
Folkets hus kl. 18.00.
1 juni
Torsdagstramparna.
Samling vid Folkets hus
klockan 18.00.
6 juni
Museets dag. Filmvisningar, sprängshow, fika och lotterier.
Öppet kl. 10-16.
14 juni
Vandring vid Åkers kyrka. Guidad
rundtur med Christer Ståhl och Evert
Lidén. Samling vid kyrkan kl. 18.00.
23 juni
Midsommarfirande i Engelska parken.
Festen börjar vid 13.00 och stången
reses kl. 14.30. Lekar för stora och
små, “Korv-Bengan” m.m.
OBS! Vi reserverar oss för eventuella ändringar.
För mer info. se: www.akershembygd.se

