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Ett stycke....

Krutbruk
ges ut av Åkers Krutbruk Fastigheter AB  

i samarbete med Åkers Hembygdsförening
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Här, Anders  
Krutmakare, 
ska du bygga  
en pulverfabrik”
Gustav Vasa år 1552.

”
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”En eldsflamma, ett starkt 
ljussken ungefär som en gigantisk 
svetslåga. Å så den fruktansvärda 
smällen, det är vad jag kommer 
ihåg av själva explosionen. Jag fick 
splitter av glas och metall över 
hela kroppen. Främst i ansiktet 
men även på magen och armarna. 
När jag tittade på mina kläder 
efteråt, skjorta, tröja och overall, 
såg jag ett stort hål vid sidan av 
magen. Här hade flera bitar av 
metall och glas gått rakt in.”
Sven Johansson, krutabetare, 93 år, 
minns explosionen 1961.
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”Vid ett tillfälle hade mamma 
och pappa beslutat att köpa en 
väggklocka, en guldfärgad pendyl 
som var så populär på 40-talet. 
Men det fanns inte pengar att 
köpa klockan kontant så de bad 
om att få köpa den på avbetalning, 
eller månadsbetalning som det 
hette då. Företaget kontaktade då 
fabrikschefen von Otter för att 
höra om Elis Jansson skulle beviljas 
kredit. Von Otter svarade ja, men 
gav sig genast ner till bruket och 
sökte upp pappa med orden:

Fy fan Jansson. Ni ska inte 
handla på kredit!”
Inger Levin, 73 år, dotter till Anna- Lisa och Elis Jansson.
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”Vi stod och hällde krut från lådor till 
säckar när jag i en manöver råkade slå 
till Berg rakt över ansiktet. Han spände 
ögonen i mej och sa: ’Du ska ha klart 
för dej att jag skurit människokött förut’
– Lite senare fick jag veta att Arne Berg 
också kallades koffertmördaren efter 
att han mördat och styckat sin fru. 
Efter rättspsykriatisk vård på Sundby 
i Strängnäs fick han anställning på 
Krutbruket.”

Ulf Eriksson, 66 år, tredje genera-
tionens krutbruks arbetare.
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”Mamma var inte förtjust i att jag 
umgicks med arbetarbarn. Särskilt 
inte när jag i tonåren var ihop med 
Irre, som var dotter till en arbetare i 
fabriken. Jag förbjöds av mamma att 
träffa henne. Jag borde umgås med 
ingenjörsbarnen i stället, menade hon. 
Pappa brydde sig inte. Inte jag heller.

Jag revolterade, jag var en rebell till 
mammas förtvivlan. Men det kan vara 
så, att när man är uppväxt i eländig 
fattigdom och sedan kommer upp sig 
på samhällsstegen så beter man sig 
kanske som hon gjorde.”

Johan Juhlin, 74 år, son till fabriks chefen Rolf Juhlin och 
hans maka Hilma.
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”Mamma jobbade som piga hos 
fabrikschefen von Otter. Här 
skulle serveras både frukost, 
lunch och middag på ett korrekt 
sätt och när paret var bortbjudna 
på middag så fick tjänstefolket 
vackert vänta på deras 
hemkomst, ibland till långt in på 
småtimmarna, för att ta hand om 
och hänga upp deras ytterkläder. 
Sen fick de gå hem!”

Lena Jonsson, 73 år, dotter till Marianne och Sven-Emil Jansson.
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”Jag kommer ihåg att 3022 skulle paras 
med nummer 1. Parningar skedde 
alltid på tisdagar och då var det alltid 
honorna som lyftes över till hanarna. 
Det fungerade, av någon anledning, 
bättre att honan kom på besök än 
tvärtom…”

Karl-Åke Borg, 73 år, djurskötare och 
senare fackbas på Krutbruket.
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”Selma Svensson var en snäll 
kvinna på fabriken och när jag 
frågade henne om lönen och varför 
man bara tjänade åtta kronor om 
dagen så svarade hon att det var 
inte dagslön, utan timlön!
Jag var helt enkelt inte van att 
handskas med pengar men nu kunde 
jag till och med spara lite och hade råd 
att hyra en egen etta i ett av husen i 
Hagalund.”

Maud Flood, 72 år. Mångsysslare på Krutbruket under 
alla sina arbetsföra år.


