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Detta är en berättelse i BILD om livet i Mariedamm genom fotografier som jag tagit tillvara efter mina morföräldrar Hjalmar och 
Mariana  Kvarnström. På flera av bilderna saknas både datum och personers namn,  eftersom jag inte har någon att rådfråga längre, 

då de flesta av människorna på fotona har gått ur tiden, får jag förlita mig på mitt eget minne sedan jag själv var barn.. Namn och 
årtal kan ha blandats ihop, vilket jag ber om överseende med. Jag känner stor respekt för personerna på fotografierna och vill därför 

dela med mig av enkla människors liv och strävan i ett litet, men högst levande samhälle, en gång i tiden. 
 

 

2019-02-09 

                                   



Mariedamm, (som jag upplevde samhället under mitt 50-tal.)     Christina Bengtsson 

När jag var barn på 40- och 50- talet åkte vi från Kumla med tåg för att hälsa på mormor och morfar (Hjalmar och Mariana Kvarnström) i 

Mariedamm. Det var på den tiden när tågen stannade vid varje station. Vi bytte tåg i Hallsberg sedan gjorde det stopp vid Tisarbaden, Åsbro, 

Rönneshytta, Lerbäck och Dunsjö innan vi var framme i Mariedamm. Tågstationen var bemannad med stins, biljettförsäljning och stations-

karl. Ibland kom det en taxi-bil för att lämna eller hämta någon. 

 Mariedamm var ett högst levande samhälle. Där fanns två livsmedelsbutiker, Konsum och Josuapôjkarna. Där fanns post, bank, skola, 

bensinmack, smed, ordenshus, missionshus, konditori, urmakare och kapell och t.o.m. ett fotbollslag m.m. 

               

                  

            

   

Här i Mariedamm levde mina morföräldrar ett bra , kanske slitsamt men fungerande socialt liv, som byggde på gemenskap och hjälp-

samhet. Ensam är inte stark, inte ens i Mariedamm.  Hjalmar och Mariana med dottern Inez bodde först i det lilla torpet BYGGET från 

1918- 1945, då de uppförde huset BJÖRKEDALEN, där de bodde till sin död på 1970-talet.De upplevde en enorm sahällsutveckling. 

                                                                      

 



 

      

                    
                                         På den här tiden kunde man sända telegram. 

          .....................................................................................................................................................................................................................      
              

  Bygget -  Mariedamm. 

År 1918 övertog det nygifta paret Hjalmar och Mariana Kvarnström  brukandet av torpet Bygget. Där drev de ett 

litet jordbruk  till mitten av 1940-talet då Bygget revs och paret flyttade ner till samhället Mariedamm och det 

nyuppförda huset Björkedalen. Här är bilder och dokument från livet i Bygget.

  .     

     

                                    Åke Kjellberg, Inez, Mariana och Hjalmar Kvarnström. 



                    

   

Mariana med det äldsta barnbarnet Nils Olof, som sina första  levnadsår bodde hos morföräldrarna. 

                

                                           John Qvarnström,    John "Smen" Albrektsson,      Hjalmar Kvarnström, 

                 Mariana Kvarnström,  Svea Albrektsson,  Inez Kvarnström,  Åke Kjellberg  och   Sven-Erik Albrektsson. 



 

              

Några sparade dokument. 

   



       

 

      

Hjalmar fyller 50 år  -   24 februari 1942. 

             

Livet bestod inte bara av arbete.                             Dottern INEZ Maria f.1918 



 

   1916     Förlovning 

  _______________________________________________________________________ 

     
1917    Bröllop            

    



 

    

1918    Nygifta flyttar de in i Bygget. 

               



 

  

 
  



 

  

Året efter vigseln övertog Mariana och Hjalmar BYGGET, där de levde sitt liv i 27 år. I mitten av 1940-talet flyttade de till 

samhället Mariedamm, där de byggde huset Björkedalen, där de levde till sin död . 

      

     



   



 

 Man arrenderade av Skyllbergs bruk mot vissa åtaganden. 

 

   



 

 



 

       

 

                                                  Mariedamms skola    _ ________________________ 



          

      

       

                  



 

________________________________________________________________ 

       

      



         

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

          

 

    Bernard Q.                            John Q.             Inez  och Nils Karlsson            Kvarnstugan- Dunsjö       Bernard och  Svea 

 

                            



      

        

                             Ett myller av liv och rörelse i Mariedamm. 

   

 Vilken Stämning!! 



        

     

        Det ver populärt att vid tidig vår plocka daldockor. 



 

 

  



 

 

Bygget rivs år 1945.  



Här följer en samling fotografier från livet i Mariedamm, utan kronologisk ordning...... 

              1949 

 Här är jag (Christina) med min bror NilsOlof och vår mor Inez och far Nils tillsammans med morföräldrarna. 

         

Ofta träffade man släktingar och vänner.Här är Hjalmar och Mariana tillsammans med John Qvarnström, Svea 

och John Albrektsson med sonen Sven-Erik. 

  

                                                                                                    Marianas syster Ester Loström med make John, 

                                                                                                     Maj Loström, TyraKjellberg med Ulla Kjellberg. 



            

 John Loström m. makaEster sonen Åke Kjellberg, hustru Tyra med nyfödde Roland Kjellberg. Så vacker!!! 

    ............................................................................................................................. ............................................ 

  

   

Marianas bror Sigfrid Kjellberg med familj. 

  



Marianas bror Carl Kjellberg.  

                                        

                           

                                



Marianas bror Gottfrid Kjellberg med familj. 

           

             

 

..................................................................................................................................................................................... 

 

     

 

                                    Händelser i familjen Kjellbergs liv 



                  

 -------------------------------------------------------- 

  

                 

        



 

 
Ofta var det kalas hemma hos familjen Albrektsson. Svea bjöd på fantastiska bakverk. 

  

   Svea och John "Smen" Albrektssons  son  Sven-Erik. 



          

                                           

Bröderna Qvarnström - Rudolf, Bernard, Albert och Ivar. 

         

Smestugan 



              

          

                 

Bärplockning i Mariedamm.                                    Skänninge marknad. Sällskapet vilar benen!!!!! 



                                 

................................................................................................................................................. 

 

                     ? ? 



   Torvarbete 

  

    



 Pensionärsföreningen i Mariedamm under 1950-60-talet. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

En stor och mycket uppskattad händelse på sommaren i Mariedamm var pensionärsföreningens årliga resa mot okänt mål. Det var inte bara 

pensinärer som fick följs med, utan även nära och kära släktingar och vänner. Jag ,som barn, var ofta med på flera resor. Man stannade 

någonstans efter vägen, bredde ut sin filt på en vacker plats och åt sin medhavda matsäck. Ingen av resenärerna hade en aning om vart vi var 

på väg. För att lätta upp stämningen hade man med sig dragspelet och herrarna hade som regel med en liten hemlig plunta innanför kavajen 

och när det var dags för kaffe bjöds det på "kaffekask", vilket förhöjde ytterligare stämningen bland männen. Det var mycket roligt, eftersom 

mormor Mariana var vid dessa sociala tillfällen i "sitt esse". Hon bara älskad denna begivenhet. 

          

  

          

                   

 



          

             

                   

  



 

 

..................................................................... 

          

Ingrid och Albert Qvarnström med barnen Regina och Erik,  Örebro       Erik, som vuxen. 

                           

Albert var alltid en mycket stilig herre i välskräddade kostymer . 



     

   

 

  Emma och Carl Oscar Qvarnström,   Höjen   -     Mariedamm. 



       ( Ej identifierad bild! Gissningsvis Ortele gård!) 

      

 



   Konfirmation -( Gissningsvis: Ortele)? 

 

                                                            Stolta pojkar....kanske bara gossen i mitten, som har fått långbyxor!!!!! 

 



 

 

 Ej identifierad bild!!! 

 



Många människor från Lerbäck socken emigrerad till Amerika runt sekelskiftet, för att om möjligt få 

en drägligare tillvaro. Agnes Regina Qvarnström var en av dem.Min mormor och morfar fick mottaga 

en del fotografier sända från Amerika. Jag har tagit hand om flera, men jag kan inte identifiera 

personerna. Fotona är mycket vacka och därför vill jag dela med mig av dem. 

     

      

Fotograferat i Chicago 



            

    

 

 



           

  

                                  



 

 



  

 

 

         

     
 



   Familjen Qvarnström 

          Emma & Carl Oscar 

   
 

     

      Agnes son Harry Qvarnström  





 

 


