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Välkommen Helena!
I vinterns nummer av Åbäcksholm-
skuriren efterlyste vi nya krafter till 
styrelsen. Svaret blev Helena Eliasson  , 
 som bytt ett liv som tjänsteman  
bland toppolitiker i Norrköping  
- mot  föreningsliv i Östergyllen. 
 
Helena och hennes 
man Håkan har 
bott i Valdemarsvik 
i 2,5 år.  De lämna-
de Norrköping för 
ett hus på Folkets-
parkskullen och ett 
liv som nyblivna 
pensionärer. Suc-
cessivt har de börjat engagera sig i olika 
föreningar och genom Träbåtsförening-
en fick de kontakt med Krister Ryding 
och Hembygdsföreningen. På årsmötet 
valdes hon in som ledamot i styrelsen.

Det första intrycket är gott.
    - Det är en så härlig gemenskap här 
i föreningen, säger hon när vi möts på 
Kvarnen under loppisens första dag.

Loppisen har krävt en hel del förbe-
redelser, och dessutom har de varit 
delaktiga i arbetet inför den planera-
de auktionen som ska hållas senare i 
sommar.
    Någon egen koppling till Valdemars-
vik har hon inte, men maken har varit i 
Gryt en del under ungdomsåren. Innan 
pensioneringen har hon arbetat i Råd-
huset i Norrköping som nämndsekre-
terare och oppositionsrådssekreterare. 
Opolitisk tjänsteman inom politikens 
värld, således.
    Varmt välkommen till föreningen, 
önskar vi dig!

Lyckad loppis
I skrivande stund har loppisen på 
Kvarnen hållit öppet i fyra dagar, och 
rapporterna talar om god försäljning. 
Vid öppning kl 10 onsdag den 29 maj var 
det faktiskt kö en bit ut på cykelvägen!
Många ideella insatser ligger bakom 
arrangemanget, vilket ger viktiga intäkter 
för att föreningen ska leva vidare. 

Medlemsavgiften
Glöm inte att betala medlemsavgiften 
för 2019, på 100 kronor. Varje krona är 
viktig för att vi ska kunna bevara och 
levandegöra Valdemarsviks kulturarv. 
Bjud gärna in en vän till föreningen!

MIDSOMMAR NÄRMAR SIG ...
Åbäcksholm må vara en vacker plats 
året runt, men gårdens dragningskraft 
är väl sällan så stark som på midsom-
marafton. Då blommar holmen av 
såväl växtlighet som av människor och 
verksamhet. Ett av föreningens allra 
viktigaste arrangemang, och ordförande 
Krister Ryding gläds åt att dansen även 
i år kommer ledas av Mimmi Trys-
berg, ackompanjerad av Madde och 
Bengt-Otto Ottosson.
    - Det är styrkan i vårt midsommar-
firande, att de är med. Dansen är det 
viktigaste för firandet, det är ju barnens 
högtid, säger han.
    För att firandet ska flyta på så smidigt 
som möjligt behövs många hjälpande 

händer, och känner du att du vill vara 
delaktig i arrangemanget är du hjärtligt 
välkommen med det som du vill bidra 
med. För mer info kontakta Krister 
Ryding på 070 680 29 30.

Hålltider: 
14.00 Firandet inleds.
16.00 Dansen börjar.

Fint främmande  
i bo efter bo
Omkring Kvarnen och Åbäcksholm finns 
som bekant många vackra naturmiljöer. 
Inte konstigt då att en lång rad fåglar 
av olika slag valt att slå sig ner där. För 
närvarande är det praktiskt taget fullbe-
lagt i holkar och kända bon. Det finns 
koltrastar, blåmesar, knipor, forsärlor, 
stare, björktrast - och så förstås en och 
annan kaja. 

Forsärlan - en kär gäst. 
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Bröderna Karlssons motorverkstad, 
när det begav sig. Förutom bilen 
och några till saker är vyn ganska 
lik idag.

Verkstadsbåten Southern Cross, där Hembygdsföreningens 
exemplar av Valdemarsviksmotorn satt. Motorn består som 
sagt än idag, men båten ligger på Valdemarsvikens botten.

BILDARKIVET

Under Waldemarsviksrodden i 
augusti finns åter igen möj-

lighet att se den så kallade Valde-
marsviksmotorn, som förvaltas av 
Hembygdsföreningen tillsammans 
med Träbåtsföreningen. Därför 
kan det passa sig med några rader 
om dess historia.

Valdemarsviksmotorn, som många säkert 
sett – eller åtminstone hört ljudet av – 
under rodden tidigare år, är ungefär 91 år 
gammal. Den tillverkades på Järnvägsga-
tan i Valdemarsvik av Bröderna Karlssons 
motorverkstad efter en konstruktion av 
Werner Karlsson, en av de bröder som 
drev firman.

Det var ingen slump att just dessa 
bröder var intresserade av motorer. 
Deras pappa  J W Karlsson gick under 
namnet ”Träbenssme’n” och var under 
seklets inledning någon form av tekniskt 
allt-i-allo och uppfinnare, i sin smedja 
i Birkekärr. Han hade vid 28 års ålder 
tvingats amputera ena benet på grund av 
en illa skött sårskada, men han lät sig inte 

begränsas. En egentillverkad dressin tog 
honom längs gropiga vägar, men han sågs 
också vandra långa sträckor stödd av sitt 
träben. 

Omkring 1890 köpte Arvid Magnussons 
farfar Edvard, i Grönstorp, en motor från 
Lönneberga. När ”Träbenssme’n” fick nys 
om det och dessutom tillåtelse att plocka 
isär den för vidare granskning, blev det 
startskottet för en egen produktion. Än 
idag finns hans smedja kvar i Birkekärr, 
på höger sida i byns början om man 
kommer från Valdemarsvik.

När sönerna Werner och Karl tog över 
1918 flyttade de rörelsen till Valdemar-
svik, och etablerade Bröderna Karlssons 
motorverkstad i korsningen Järnvägsga-
tan-Trädgårdsbrinken. 

Pappa J W (Johan Werner) slog sig då in 
på ett nytt värv. Snart hade han konstru-
erat en klocka till tornet i Gusums kyrka 
(1922). Sedan flyttade han själv också 
till Valdemarsvik med följden att även 
folkskolan och Valdemarsviks kyrka fick 
nya klockor. 

Men på Järnvägsgatan 
förvaltade sönerna 
som sagt pappans arv 
som motorkreatör. 
Under 20-talet och 
början av 30-talet 
utgjorde den i dag så 
kallade Valdemar-
sviksmotorn en viktig 
del av verksamheten i 
verkstaden, men när 
bilismen tilltog under 

30-talet tog motor- och bilreparationer 
alla resurser i anspråk.

Motorn är av tändkuletyp, med en effekt 
av 4-5 hästkrafter vid ett varvtal av 650-
700 varv per minut. Delarna gjöts i Norr-
köping men sattes ihop i Valdemarsvik. 
Den var särskilt lämpad för marint bruk. 
Det exemplar som visas upp på Walde-
marsviksrodden gjordes omkring 1928 
och skänktes till föreningen av Werners 
son Nils Karlsson, boende i Oskarshamn. 

På senare år har den totalrenoverats av 
Fiskebåtens vänner, på uppdrag av Valde-
marsviks Hembygdsförening. 

Träbenssme’n söner skapade den 
slitstarka Valdemarsviksmotorn

Werner Karlsson, konstruktör.Valdemarsviksmotorn, tillverkad 1928..

J W Karlsson, 
”Träbenssne’n”


