En resa till Mälsåker 2010
Skrevs en eftermiddag i augusti 2010. Tappades bort i min dator – och tappades bort
på det sätt som endast jag kan!!! Hittades i slutet av mars (2012.) – Men bättre
sent…
Till Mälsåker ställde författaren med sin lagvigda kosan en vacker augustidag 2010 –
det var några år sedan vi senast var där. Det är ju en sådan här liten utflykt som man
så gärna gör i ett ”somrigt” nära grannskap. Mälsåker lockade med utställningen
”Den Glömda Armén” – och tankarna fanns och finns förstås många kring vårt
brödrafolk – kanske reflektionerna bäst kommer till sin rätt om man idag läser
Charlotte Sjöstedts fina skildring – I skuggan av ett hjälteland. Den kända bilden från
Nybergsund av Kung Haakon och kronprins Olav när man söker betäckning för de
tyska bomberna anas i sinnet – man tänker nog också på den stackars kn Påhlgren
när Kung Haakon resignerat överlämnade telefonluren på morgonen den 13 april.
Mälsåker – denna fantastiska pärla, Nikodemus Tessins kanske förnämsta privatbyggnad vilken erbjuder så mycket för framförallt konsthistorikern men också för den
militärhistoriskt eller vapenhistoriskt intresserade inte minst i den nu pågående
utställningen om Harrys gossar.
Harry (Revolver-Harry) Söderman nedan med kulsprutepistolen över axeln. Harry
eller ”docenten” var en legend på många sätt – inte minst som kriminolog samt
skapare av ”Den Glömda Armén”. Under ”hälsohemmens” täckmantel skapades en
unik ”armé”. Utställningen är spännande – bilderna många, jag letar efter just min bild
och där, där är den ju - bilden på granatkastaren – det är klart att just den skulle vara
med för Söderman omgav sig med duktigt folk och den unge ”skaparen” var duktig –
en av de absolut bästa, kanske arméns bäste tekniker under 40, 50- o 60 talen.

Mälsåker var också platsen för ingenjör Åke Sjögren – en av de berömda
Filipstadsbröderna - bilden nedan talar ju för sig själv och visar något för finsmakaren
– Sjögrens halvautomat! Slottet, i fonden för brodern Axels vackra skapelse och visst
är väl en ”sjögrenare” vacker --- några duvserier en eftermiddag eller kväll i seklets
början. Carl Axel Theodor Sjögren var den vackra skapelsens upphovsman, ingenjör
och konstnär.

Mannen till vänster på bilden torde vara slottsherren själv, ingenjör Åke Sjögren medfinansiär av broderns ”Auto”
Åke Sjögren var bergsingenjör, mineralog, äventyrare samt samlare av arkeologiska
och etnografiska föremål.
Efter sitt giftermål med Mary Landzert hade Åke Sjögren inköpt Mälsåker 1896.
Sjögren blev en vitamininjektion för trakten under sin tid som slottsherre. En
mönstergill jaktvård bedrevs, en jägarskola inrättades och Mälsåker blev vida berömt
inte minst för sitt rika viltbestånd.

Sjögrens halvautomat tillhör de klassiska jaktvapnen och tanken var också att militära
vapen så småningom skulle utvecklas. Det kom dock att stanna vid halvautomaten

vilken kom att tillverkas i Handvapenverkstäderna i Köpenhamn i ett antal av drygt
5000 st.

En unik konstruktion – utdraget ovan visar en särpräglad lösning.
Sjögrens halvautomat var ett mycket gott vapen – en god konstruktion tillverkad vid
ett synnerligen välrenommerat företag – reservdelar samt reparationer tillhandahölls
och utfördes fram till 1970-talet.
1955 skänktes en förnämlig samling vapen av Sjögrens system till Armémuseum av
sonen civilekonom Gunnar Sjögren. Eskilstuna Museer äger en pistol system
Sjögren.
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