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Förord

Temat för årets utgåva av Högsjö Kulturmiljö-
förenings årsskrift är även i år Profiler, men denna 
gång  enbart kvinnor.

Mycket av uppgifterna har vi, helt eller delvis, hittat 
i gamla klipp från bl.a. Katrineholms-Kuriren och 
Folket. Andra och kompletterande uppgifter har vi 
hämtat från vårt eget arkiv liksom från Inslaget 
(Scandiafelts personaltidning), vilket vi inte har 
noterat på varje enskild artikel.

Håll till godo med årets upplaga av årsskriften!
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Brita Blomkvist

Bild:  HKMF arkiv 1966

HON BRÖT VÄVARVALLEN I HÖGSJÖ
I över 100 år har Schullström & Sjöströms Fabriks-
aktiebolag i Högsjö endast haft manliga vävare. Nu 
har dock ”vävarvallen” i Högsjö brutits och bolaget 
fått sin första kvinnliga vävare som sköter sin 15 
meter breda vävstol som en hel karl och efter-
följerskor ser fröken Brita Blomkvist ut att få. I väv-
salen upptäckte vi även några unga flickor som 
placerats som uppsättare av varpen.
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Det var närmast av ett misstag som jag blev vävare 
säger fröken Blomkvist som tidigare sysslat med 
spolning och knytning. Jag skojade och frågade om 
jag inte kunde få börja väva och av detta blev det 
allvar och nu trivs jag med att sköta vävstolen, det 
är roligt, men ganska jobbigt.
I vår historia har vi inte haft några kvinnliga vävare 
förut säger ingenjör Carl Johan Schullström. Annars 
förekommer sådana i konventionella väverier. 
Däremot finns det kvinnliga vävare i liknande 
fabriker till exempel i Finland.
Det kunde annars tyckas som om det skulle vara 
naturligare om ”spinnsidan” vore representerad i 
spinneriet vid maskinfiltfabriken i Högsjö, men där 
är det fortfarande 100-procentig manlig arbetskraft. 
Å andra sidan har det inte smugit sig in någon 
manlig ”noppare” på lagningsavdelningen.
Utjämningen mellan könen fortsätter dock och man 
kan i våra dagar inte längre säga vilket som är 
manliga eller kvinnliga jobb. Så har blivit fallet även i 
Högsjö säger fabriksledningen. Vi har lika ont om 
både manlig och kvinnlig personal och placerar den 
där vederbörande bäst passar. Brita Blomkvist är 
den första kvinnliga vävaren i Högsjö, men som sagt 
det har kommit in fler flickor i väverisalen, varför 
det kan hända att hon så småningom får efter-
följare.
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Inga Sjölin
1911 - 1997

Bild: Katrineholms-Kuriren 1985

Redan som mycket liten började Inga spela orgel och 
piano, men även fiol och cello. Sitt musikintresse fick 
hon i arv av fadern som även blev hennes läro-
mästare. Ofta blev det musikstunder i hemmet i 
Brevens Bruk.
1938 flyttade Inga till Högsjö i samband med att hon 
gifte sig med Bertil Sjölin, vävare vid fabriken. Snart 
blev det musik, inte bara till husbehov utan Inga  
begåvades med fler och fler uppdrag.
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I början av 1940-talet fick hon av pastor Allan 
Roland en förfrågan om hon kunde följa med och 
spela orgel till psalmerna i skolorna i grannskapet. 
Inga tackade ja med förtjusning och så började hon 
”turnera” till skolorna i Marsjö, Lindbol, Sjögöle, 
Lunda med flera.
Därmed var Inga också knuten till församlingen som 
ackompanjatör och musiker. Under åren har hon 
spelat under sex Högsjöprästers tjänstgöring vid 
gudstjänster och andra kyrkliga sammanhang. 
Förutom gästspel i Vingåker, Österåker och andra 
närliggande kyrkor och församlingshem.
Men det har inte bara varit i kyrkorna som Inga 
spelat. Hemma i Brevens Bruk såväl som i Högsjö 
har hon musicerat vid bröllop och andra festliga 
tillfällen.
En tid fanns även en orkester i Högsjö med Inga 
Sjölin som pianist.
Ett intressant kapitel i Inga Sjölins musikerliv var när 
hon fungerade som biografpianist. Det var på stum-
filmens dagar och både i Breven och Högsjö spelade 
Inga till rörliga bilder på vita duken. På repertoaren 
stod dåtidens ”örhängen” som t.ex. Aftonklockorna.
Dessutom och inte minst skall tilläggas att Inga 
Sjölin ackompanjerat Hembygdskören i Högsjö 
liksom att hon naturligtvis återfanns bland pen-
sionärernas sångare och musikanter. 
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Olga Rundblad 
1920 - 2012

Detta reportage är hämtat från Inslaget 1979

Denna gång har vi besökt Olga Rundblad på tvätt-
inrättningen där hon har varit anställd ca 20 år
varav 4 år som föreståndare.
Vi finner Olga vid besöket sittande vid skrivbordet 
sysslande med bokföringsarbete, dock ibland av-
bruten av maskintillsyn eller telefon. Hon berättar 
att sedan år 1975 och tills nu är tvättmängden
ungefär lika, man tvättar cirka 2.000 kg per månad 
vittvätt plus stycketvätt.
Tidigare var det dock mera, då hämtade man tvätt 
ända från Katrineholm (Domushotellet). Numera 
hämtar man i Vingåker, medan Katrineholm, Regna, 
Skedevi och Julita själva får köra hit sin tvätt om 
den skall behandlas.
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Maskinparken i dag består av 2 st. 22-kilos, 1 st. 11-
kilos och 1 st. 5-kilosmaskin samt två centrifuger 
och en varmmangel.
Priset per kilo vittvätt är nu 5,50 plus en grundavgift 
på varje parti på 5 kronor. Mattor etc. kostar 6 
kronor per kilo.
Olga tar även emot inlämning för kemisk tvätt och 
den levereras bort och hem med tvättbilen. 
Leveranstiden på sådan tvätt är cirka en vecka.
Olgas arbete är, som hon själv anser, trivsamt och 
intressant. Ibland kan det dock bli tungt när det 
gäller tvättmedel i stora förpackningar och i 
hantering av blåkläder och mattor, då personalen 
endast består av kvinnor. Olga betraktar emellertid 
detta som ett nödvändigt ont och tycker ändå om 
sitt jobb och sina anställda.
Skrivarbetet tar också en hel del av dagen, då ju all 
tvätt skall bokföras, räkningar skrivas ut etc.
Olga sätter som främsta önskemål att få en ny stor 
tvättmaskin, 22-kilos, utbytt mot en ny då den 
gamla är ganska gammal och sliten. På personal-
sidan anser hon dock att 3 stycken, som antalet är 
nu, normalt räcker om man då räknar med att 
hennes egen insats tillkommer.
Nu måste emellertid Olga springa till en maskin, så 
vi tackar och går ifrån henne, hennes tre vita 
kvinnor och den fuktiga tvättstugevärmen, ut i friska 
luften igen efter att vi fått en inblick i hur detta 
tvättandets mysterium fungerar.
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Elisabet Sköld
1906 – 1977

Elisabet Sköld och Hans Larsson, kontrollör från
Postdirektionen, i nya Posten 1967   Bild: Folket

Elisabet Sköld föddes vid Högsjö station där hennes 
far jobbade som stationskarl. 1918 flyttade familjen 
till Svärta Gårds station (D) där fadern fick jobb som 
stationsmästare. Några år senare gick flytten till 
Kullerstad (E) och Okna station. År 1925 återvände 
så familjen till Högsjö station där fadern fortsatte 
jobba som stationsmästare och där Elisabet så 
småningom började jobba som postbiträde.
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All posthantering för Högsjö sköttes från Högsjö 
station på den tiden och transporten därifrån in till 
samhället ombesörjdes av Schullström & Sjöströms 
Fabriksaktiebolag. På 1930-talet inrättades en post-
station vid Högsjö fabrik, som då fick beteckningen 
”Högsjö”. Den förutvarande poststationen benämn-
des ” Högsjö Station”. Posten i Högsjö inrymdes 
först i ett rum i Kvarnängsbyggningen och den 
första poststationsföreståndaren blev då Elisabet 
Sköld.
Elisabet Sköld blev också den första och enda post-
stationsföreståndaren i det hus, i dag Parkstugan, 
som byggdes 1937 av Schullström & Sjöström. 
Posthanteringen blev kvar där till 1967 då den 
flyttades till en lokal i det nybyggda så kallade 
Konsumhuset. Dit följde även Elisabet med och blev 
kvar där tills hon 1970 flyttade till Katrineholm.

Högsjö post- och automatstation (telefon) 1937
Bild: Katrineholms-Kuriren
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Edit Mattson
1897 - 2000

Bild: HKMF fotoarkiv

Edit Mattson föddes i Edsvära socken i Väster-
götland 1897 och var yngst i en syskonskara om nio 
barn. Sex av syskonen utvandrade till Amerika, 
några av dem för alltid. Edit fick studera och hon 
avlade folkskollärarexamen i Skara. Hon blev  färdig 
lärare 1919 och tillträdde samma år en tjänst vid 
Högsjö skola. Förutom ett år vid Kåsta skola blev 
hon Högsjö trogen fram till sin pensionering 1961, 
då hon flyttade till Katrineholm tillsammans med sin 
syster Selma, som några år tidigare återvänt från 
Amerika. Edit avled år 2000 i den aktningsvärda 
åldern av 103 år.

Edit Mattson
1897 - 2000

Bild: HKMF fotoarkiv

Edit Mattson föddes i Edsvära socken i Väster-
götland 1897 och var yngst i en syskonskara om nio 
barn. Sex av syskonen utvandrade till Amerika, 
några av dem för alltid. Edit fick studera och hon 
avlade folkskollärarexamen i Skara. Hon blev  färdig 
lärare 1919 och tillträdde samma år en tjänst vid 
Högsjö skola. Förutom ett år vid Kåsta skola blev 
hon Högsjö trogen fram till sin pensionering 1961, 
då hon flyttade till Katrineholm tillsammans med sin 
syster Selma, som några år tidigare återvänt från 
Amerika. Edit avled år 2000 i den aktningsvärda 
åldern av 103 år.

11



Edit var en engagerad och uppskattad lärare och 
deltog med liv och lust i det sociala livet i socknen. 
Hon var en av de drivande krafterna vid bildandet 
av Högsjö Gymnastikförening, var aktiv i sångkören, 
fredsföreningen och kyrkliga syföreningen. Hon 
vann många och trogna vänner och hela tiden höll 
hon nära kontakt med släkten i sin hembygd.
År 1939 beslöt hon sig för att ta tjänstledigt från 
skolan för att besöka syskon i Amerika samt studera 
skola och modern pedagogik i det stora nybyggar-
landet. När hon kom till Chicago bröt andra världs-
kriget ut och det dröjde ända till 1942 innan hon 
kunde resa hem igen. 
Vistelsen i Amerika utnyttjade hon väl. Hon reste 
runt och besökte praktiskt taget alla delstater, vilket 
vid hemkomsten resulterade i ett stort antal före-
drag med skioptikonbilder. Amerikaresan blev det 
stora äventyret i hennes liv, men hon var även 
senare en flitig resenär och fjällvandrare. Edit 
Mattson fick god kontakt med Högsjöborna och 
kände sig på en gång hemma här. En annan orsak till 
att hon trivdes på orten var att hon var natur-
människa och djupt uppskattade skolans underbara 
läge och de vackra omväxlande omgivningarna.  Edit 
Mattson arbetade från 1919 fram till att den nya 
skolan färdigställdes 1959 i den så kallade Röda 
Skolan. Under alla dessa år bodde fröken Mattson 
på övervåningen i samma byggnad. Flera gene-
rationer Högsjöbor har fostrats av ”lilla fröken 
Mattson i Röda Skolan” och för henne var omtanke 
viktigare än stränghet.
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Ebba Eriksson
1892 – 1967

Matmamma i Högsjö måste gno för födan
Att det har sina bekymmer att vara matmamma för 
ett 50-tal matgäster kan man förstå och att det 
fordras en hel del såväl tanke- som kroppsarbete, 
därom kan innehavarinnan av matserveringen i 
Högsjö, fröken Ebba Eriksson berätta.
Fröken Eriksson hade tidigare en matserverings- och 
kaférörelse vid Högsjö station, men där blev om-
sättningen alldeles för liten. 1937 övertog hon 
därför matserveringen vid Högsjö Bruk. Den var då 
inrymd i Kvarnängsbyggningen och lokalförhål-
landena var långt ifrån bra. Bland annat fick allt 
vatten bäras in. Matgästerna var ej heller så många. 
Ett år var de nere i 12, vilket gjorde att hon inte 
kunde hålla sig med någon hjälp utan fick klara allt 
arbete ensam.
År 1946 byggde företaget Värdshuset där de nu-
varande lokalerna är inrymda och fröken Eriksson 
fick för första gången arbeta under moderna för-
hållanden. Sedan dess har hennes rörelse utvidgats 
undan för undan och nu utspisas drygt 50 personer 
och hon har två heltidsanställda flickor. Lokalen är 
beräknad för 48 gäster, men då alla som använder 
sig av serveringen inte är anställda vid fabriken får 
de äta i omgångar och allt har gått bra.
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Att allt detta skapar en stor arbetsbörda är givet 
och fröken Eriksson stiger upp varje morgon klockan 
fem och bakar allt bröd ensam, varannan dag mat-
bröd och varannan kaffebröd. I Högsjö är man 
sedan gammalt van vid en matordning som nog 
skiljer sig från andra platser – tre mål mat om dagen 
samt kaffe två gånger serveras på matserveringen. 
Dessa täta måltider visar tydligt att det inte kan bli 
långa andrum på dagarna. Dessutom händer det 
ofta att sällskap och sammanslutningar hyr för 
festligheter på kvällarna.
En hel del matvaror går det givetvis åt och inköpen 
tar sin tid. Sålunda förbrukas omkring 2.500 kg 
potatis om året, mellan 15 och 20 kg kaffe i måna-
den samt 30 liter mjölk och drygt fyra tjog ägg om 
dagen är en del av förbrukningen.
En mycket populär men arbetsam sak är de mat-
korgar som får hämtas eller bäres ut i hemmen när 
husmödrarna är sjuka. Detta är ett mycket tids-
ödande arbete som jag nog släppt för långt säger 
fröken Eriksson. Ibland kan det vara ända upp till tio 
korgar som skall vara packade och klara vid viss tid. 
Men man tycker ju synd om folk som råkat i besvär-
ligheter.
Fröken Eriksson är en godhjärtad människa som 
vunnit allas beundran. Hennes arbetsinsats är 
kanske ännu märkligare då hon i ålder överstigit de 
sextio.
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Hon är nöjd med sin matservering och sina mat-
gäster. Särskilt belåten är hon över att bolaget som 
äger lokalen är mycket mån om att den skall vara 
snygg och fin, vilket givetvis gör trivseln större. Hon 
medger att arbetsbördan är stor, men vanan vid det 
och så att krafterna har räckt till gör att hon sällan 
tänker på det. En del önskemål har hon dock och 
framförallt att hon skulle ha möjlighet att till 
utrustningen skaffa en assistent och en frysbox.

Kaféet vid Högsjö station byggt 1912. Här hade Ebba 
hembageri och kafé fram till slutet av 1930-talet
Bild: HKMF arkiv

Artikeln hämtad från Folket 1954  Text: Te-We
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Ingeborg Fröidstedt
1899 – 1979

Bild: Folket 1959

Syster Ingeborg var bördig från Brevens Bruk där 
Ingeborgs far var folkskollärare. 1916 kom familjen 
till Svarttorp Västergård från Brevens Bruk. 1923 
flyttade Ingeborg till Stockholm för att verka som 
sjuksköterska där. Året därpå gick flyttlasset till Ale i 
Ljusne församling Gävleborgs län där hon stannade 
till 1929 då hon flyttade till Högsjö för att börja en 
tjänst som distriktssköterska. Samma år gjorde 
företaget  plats för en mottagning i samband med 
ett bostadsbygge (nuvarande Grävsgårdsvägen 3). 
Företaget bidrog även med hjälp genom att med 
sina bilar ordna fria resor till sjukhuset. När Syster 
Ingeborg började sin verksamhet här omfattades 
denna bara av egentlig sjukvård.
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Området var stort och arbetet var krävande men 
samtidigt skänkte det  tillfredsställelse . Otaliga mil 
har Syster Ingeborg färdats på cykel för att bistå folk 
som behövt hennes hjälp. Vintertid fick hon ofta ta 
skidorna till hjälp och det kunde röra sig om flera 
mils skidåkning om dagen. Det blev ofta nattarbete 
och det värsta minnet Syster Ingeborg hade av 
sådant var två timmars sömn på tre dygn. Samman-
lagt under de 28 åren var 609 nätter vaknätter. 
Årligen fick hon göra omkring 1000 hembesök. 
Det var trångt och besvärligt i mottagningen på 
Grävsgårdsvägen. Väntrummet hade exempelvis 
åstadkommits genom att en garderob tagits i 
anspråk. 1936 blev det dock bättre sedan företaget 
låtit bygga en särskild fastighet för mottagningen 
och även  sköterskebostad (nuvarande Ekvägen 5). 
Där var även plats för Tandläkare Gustav Appelberg. 
I samband med byggandet av första Vingåkershem, 
20 år senare, inrymdes  även lokaler för läkarmot-
tagning och barnavård. 
År 1945 gifte Ingeborg sig med änkemannen, 
Folkskollärare Bror Fröidstedt.
1959 slutade makarna Fröidstedt sina respektive 
tjänster efter totalt 62 års tjänst för Högsjöbygden 
och dess folk. Makarna flyttade strax efter pensio-
neringen till Norrsäter vid Billsbro
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Hulda Larsson
1880 - 1967

Bild: HKMF bildarkiv   

Fröken Hulda Larsson föddes vid Birhällstorp vid 
Högsjö och frånsett en kort tid i Katrineholm var 
hon bosatt i Högsjö. Till en början bodde hon vid 
Kristinetorp och sedan under många år vid 
Björkholmen. 
Det var år 1906 som Hulda började som telefonist 
vid Högsjö växel, som då inrymdes i nuvarande 
Mässen. Senare flyttades växeln över till  Vakttornet 
på företaget.
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Efter automatiseringen 1935 fick hon byta anropet 
”Högsjö” till ”Schullström & Sjöströms Fabriks-
aktiebolag”.
Hon tjänstgjorde som telefonist vid bolaget fram till 
1951, då hon drog sig tillbaka efter 45 års trogen 
och mycket uppskattad tjänst.
När hon började som telefonist i Högsjö  uppgick 
abonnenternas antal till ett tiotal. Det var bolaget, 
järnvägen, Köpman Sandberg och handlaren vid 
bruket , Högsjö Gård, Sjögetorps slott och några till. 
Antalet abonnenter växte dock oupphörligt och 
tiden före automatiseringen var arbetet mycket 
betungande. Växeln höll öppet till 19.00 och i regel 
fick telefonisten arbeta nästan hela dagen utan att 
bli avbytt.
Genom sin tjänst i Högsjö telefonväxel kom Hulda i 
kontakt med flertalet Högsjöbor. Med sin vänliga 
röst och sitt alltid trevliga och hjälpsamma sätt blev 
Hulda mycket omtyckt och uppskattad av alla 
abonnenter.
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Kerstin Ersdotter
1816 – 1894

Minnen av Kersti i Roligheten - En arbetsveteran i 
svunnen tid

Då man i våra dagar eller de sista årtiondena följt 
textilindustrin och dess utveckling med alla dess 
rationaliseringar etc. kanske det kan ha sitt intresse 
att ta en titt på hur en bit tyg kom till på 1880- och 
90-talen. En värdig representant för denna 
”industri” och hur den bedrevs ute i stugorna var 
för den västra delen av Vingåkers socken ”Kerstin i 
Roligheten” eller ”Roligheta-Moster” som hon även 
aktningsfullt kallades.
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I sin stuga på Högsjögodset hade hon två vävstolar 
igång så gott som alltid och de tyger som tillverka-
des var bomullstyg, förklädestyg, tyg till näsdukar, 
vita och kulörta, mörka tyger till herr-kläder av halv-
och helylle, helylleschalar, så kallat Vingåkers-
vadmal med mera. Priset var för Vingåkersvadmal 
40 öre aln halvylle, 55 öre för helylle. Mörka tyger 
till herrkläder (arbets) betingade ett pris av 75 öre 
per aln, bomullstyg till klänningar kostade 42 á 45 
öre osv.
Stora tygpackar levererades till städerna, främst 
Norrköping, men även till Stockholm och Uppsala. 
Kersti’ gjorde affärsresor. Två flickor (pigor som det 
hette) var anställda, den ena att sitta i vävstolen 
och den andra att ibland väva, men även att hjälpa 
folk i bygden med byk, trösk etc.
Kersti’ (namnet uttalades inte då som nu: ”Tjärssti” 
utan som det skrives med K och e) hade även 
bredvid sin vävrörelse en del andra förehavanden, 
bland annat tog hon får i bete över somrarna. 
Denna sed kallades att ha lätfår (grovt ä-ljud). Den 
som födde fåren på sommaren skulle ha hälften av 
ullen då fåren klipptes på hösten, den andra hälften 
tillföll ägaren. Om fåret lammade tog parterna 
varannan lammunge, blev det tvillingar var sin. 
Angående kor, där mjölken och kalvarna 
motsvarade ullen och lammen, kallades att ha kon i 
leger – legko. 
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Denna sed var ganska utbredd från 1860-talet och 
framåt sekelskiftet. Roligheta-Kersti’ fick bedriva 
sin rörelse skattefritt, till bränsle fick tas grenved
och avfall i skogen och hon fick även ha ko och bo 
hyresfritt i sin stuga för att hon och hennes släkt 
varit anställda på godset.
De flickor som tjänade hos Kersti’ tyckte om henne 
som arbetsgivare, (matmor hette det då) glad, 
skoj-frisk och fryntlig som hon var, blev hon 
omtyckt. Hon lärde också många flickor att väva –
även konstvävnad. Då hon kom hem från sina 
resor hände det mer än en gång att hon kunde 
bjuda på i stan inköpta godsaker, ett glas vin eller 
dylikt. Lönen för hennes pigor uppgick till 40 
kronor per år jämte en del tyger.
Vid gården Roligheten fanns två boningshus, en 
mangårdsbyggnad och en så kallad undantags-
stuga – så var också förhållandet vid en hel del 
ställen förr – den senare avsedd för undantagsfolk. 
Då brukaren jämte sina anhöriga av åldersskäl 
slutade med stället flyttade de in i undantags-
stugan, men fick ha kvar en bit åker och en ko, ett 
så kallat undantag. Vad nu Kersti’ beträffar så kom 
hon att i tämligen unga år flytta in i undantags-
stugan. Orsaken var i första hand att hennes man 
missbrukade spriten och även misskötte sig på 
annat sätt. 
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Till sist, då det gått så långt att det skar ihop sig 
precis, utlyste han auktion på djur och redskap utan 
att delge sin äkta hälft detta förrän samma dag 
auktionen skulle äga rum, då han helt resolut 
förklarade att ”i da skall här bli auktion”! – Efter 
auktionen flyttade han till annan ort. Det var då som 
Kersti’ började sin rörelse i undantagsstugan.

Bilden visar Roligheten från cirka 1925, ursprungs-
byggnaden uppfördes ca 1640

Artikeln hämtad från Katrineholms-Kuriren 1959
Text: Emanuel
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