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Anna Rex fick ta över Nyhems  
Mekaniska – gjorde det med bravur
Bonddotter, föreningsmänniska, lokalpolitiker och storföre
tagare – Anna Rex hann med mycket under sitt långa liv. I dag 
berättar Anders Bergenek om kvinnan som oväntat tvingades 
ta över ledningen av Nyhems Mekaniska Verkstad, och gjorde 
det med bravur. 

Anna Jönsson föddes 1877 
och växte upp på gården Här-
sjön utanför Ronneby. En 
vanlig livsresa för en bond-
dotter vid den här tiden hade 
varit att efter folkskolan bli 
piga och sedan gifta sig med 
en dräng, torpare eller bonde. 
Det finns nästan inget skrivet 
om hennes barndom och än 
mindre om hennes drömmar. 
Det var troligen få som anade 
att Anna skulle komma att 
göra en fantastisk livsresa.

Anna Jönssons pappa var 
bonde och kommunalman. 
Det har också sagts att han 
var en duktig försäljare av 
kreatur. Kanske hade han 
personlighetsdrag som Anna 
ärvde eller åtminstone lärde 
sig av. På sitt sätt skulle hon 
gå i hans fotspår.

Anna Jönsson flyttade till 
Halmstad 1904 då hon var 27 
år gammal. Hon engagerade 
sig tidigt i nykterhetsrörel-
sen. På IOGT mötte hon 
 fabriksarbetaren Ernst Rex 
och de gifte sig 1906. 1911 
nämns hennes namn i Hal-
landsposten i ett referat från 
ett möte med IOGT. Sedan 
fortsätter det på den vägen. 
Anna Rex var 1912 med och 
bildade Halmstads koopera-
tiva kvinnogille och var dess 
ordförande under sexton år. 
Hon var en av initiativtagar-
na då Halmstads kooperativa 
smör och mjölkförsäljning 
startas 1915. Fyra år senare var 
hon med och bildade Halm-
stads socialdemokratiska 
kvinnoklubb.

Det politiska engagemang-

et ledde till förtroendeupp-
drag. Redan 1916 utsågs Anna 
Rex till ledamot i fattigvårds-
styrelsen och 1920 blev hon 
ledamot i hälsovårdsnämn-
den. Hon satt kvar på dessa 
uppdrag ända in på 1940-  
talet. Första världskriget var 
en tid då fattiga i Halmstad 
har det riktigt svårt och Anna 
Rex visade på olika sätt sitt 
engagemang i utsatta männ-
iskors situation. Hon tog 
bland annat initiativ till en 
ungkarlsbespisning.

Ernst Rex livsresa under sam-
ma tid är intressant och kom 
att få betydelse också för 
 makans liv. Han var född i ett 
arbetarhem i Halmstad och 
började arbeta vid tolv års 
ålder som springpojke i ett 

bageri. Med tiden sökte han 
sig till industrin och fick an-
ställning på ett gjuteri. 1906 
anställdes han på Maskinfa-
briken Rex och fick värdeful-
la erfarenheter av cykeltill-
verkning. Ernst Rex var en 
vanlig arbetare och hans 
 efternamn har inget att göra 
med märkesnamnet på de 
cyklar som tillverkades. 1915-
1919 arbetade Ernst Rex som 
förman vid Arbetsförmed-
lingen i Halmstad.

1919 var det val till stadsfull-
mäktige. Det var första gång-
en med kvinnlig rösträtt och 
då kvinnor även kunde väljas 
in som ledamöter. Anna Rex 
ställde upp som kandidat för 
socialdemokraterna och 
vann en plats i fullmäktige. 
Hon blev på så vis en av sta-
dens verkliga kvinnopionjä-
rer inom politiken, vilket 
krävde kompetens, självför-
troende och en del skinn på 
näsan. Anna Rex blev kvar i 
stadsfullmäktige till 1928. 
Parallellt med uppdraget var 
hon fortsatt aktiv i flera för-

eningar samt satt i fattig-
vårdsstyrelsen och i hälso-
vårdsnämnden.

Ett intressant engagemang 
för Anna Rex var när hon 
1920 samlade in pengar för 
ett projekt lett av Röda Kor-
set för att låta barn från Wien 
komma till Halmstad och 
under en period tas emot av 
enskilda familjer. Fattig-
domen och livsmedelsbris-
ten var akut i Österrike som 
hörde till förlorarna i första 
världskriget. Familjen Rex 
tog också själva hand om ett 
barn från Wien.

1919 köpte Ernst Rex en 
smedja vid Laholmsvägen 51 
och började tillverka skyfflar 
och julgransfötter. Anna 
hjälpte till i företaget och 
kokade de träskaft som skul-
le sättas på skyfflarna. Före-
taget som kallades Nyhems 
Smides- och Reparations-
verkstad fick snabbt två 
 anställda. Då spadarna kon-
kurrerades ut av import gick 
företaget över till att bli en 
underleverantör av cykel-

delar till Rex. Verksamheten 
blev mycket framgångsrik. 
Fabrikslokalerna byggdes ut 
och antalet anställda utöka-
des till cirka 50. År 1934 om-
vandlades företaget till ett 
aktiebolag med namnet AB 
Nyhems Mekaniska Verk-
stad.

Mitt i framgången inträf-
fade en katastrof då Ernst 
Rex hastigt avled 1935, tro-
ligtvis av en hjärnblödning. 

Foto från Nyhems Mekaniskas 25-årsjubileum 1944. Från vänster syns Anna Rex (under en tavla med den avlidne maken Ernst Rex), landshövding Reimer Johansson samt sonen Stig Rex.
 BILD: STIG HARTMAN/HALLANDS KONSTMUSEUM

Vår historiska stad

” Det har också 
sagts att hon var 
den första kvin-
nan i Halmstad 
som fick ta emot 
den kungliga 
medaljen Illis 
Quorum
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I det läget gick Anna Rex in 
och tog över ledningen för 
företaget. Genom sina upp-
drag i föreningslivet och 
inom politiken hade hon 
skaffat sig viktiga erfarenhet-
er som nu kom att användas 
i nya sammanhang. Hon för-
blev en driftig och uppskat-
tad verkställande direktör för 
Nyhems Mekaniska Verkstad 
fram till 1957 då hon 80 år 
gammal tvingades att dra sig 
tillbaka på grund av sjuk-
dom. Bland hennes stora 
framgångar var att hon lyck-
ades etablera Nyhems Meka-
niska Verkstad som under-
leverantör också till fordons-
industrin. Antalet anställda 
växte till knappt 200.

1937 härjades lokalerna vid 
Laholmsvägen av en brand. 
Fabriken byggdes sedan upp 
på en tomt vid Knäreds-
gatan. Då den togs i bruk 
1938 beskrevs den som en 
förebild i modernitet och 
god arbetsmiljö för de 
 anställda. Även som före-
tagsledare hade Anna Rex 

behållit de ideal som hade 
präglat henne inom arbetar-
rörelsen och föreningslivet.

Under andra världskriget 
fungerade Anna Rex som 
ordförande i Halmstads lo-
kalkommitté för kvinnornas 
försvarsberedskap. Hon be-
drev ett mycket aktivt arbete 
för rekrytering och utbild-
ning av kvinnor till områden 
som sjukvård, barnavård, 
jordbruk och biltransporter. 
Kommittén propagerade för 
att kvinnor också skulle 
stödja Sveriges militära 
 beredskap genom att placera 
pengar i Försvarslånet.

1942 bildades en länskom-
mitté för Rädda Barnen där 
Anna Rex efter några år som 
vice ordförande blev ord-
förande. Hon blev en aktiv 
och engagerad ledare och 
drev insamlingsarbetet med 
stor energi. Ofta avrundade 
hon den insamlade summan 
uppåt med egna medel. En 
stor stolthet kände hon över 
de två så kallade ”Hallands-
hem”, ett i Lübeck och ett 

utanför Aten. Båda hade 
 utrustats med medel från 
Rädda Barnen Halland i sam-
arbete med organisationen 
Europahjälpen. Anna Rex 
verkade som ordförande i 
Rädda Barnen fram till 1957. 
Hennes kapacitet togs med 
tiden också i anspråk natio-
nellt i Rädda Barnens central-
kommitté.

Anna Rex blev allvarligt sjuk 
1957 och tvingades lämna 
sina uppdrag. Hon avled 
1959. Det var en extraordinär 
livsresa som då avslutades. 
Bonddottern från Blekinge 
hade blivit den första kvinn-
liga ledamoten i Halmstads 
stadsfullmäktige. Hon hade 
också varit den första verk-
ställande direktören i ett 

större industriföretag i stan. 
Det har också sagts att hon 
var den första kvinnan i 
Halmstad som fick ta emot 
den kungliga medaljen Illis 
Quorum samt att bli kallad 
till ledamot av Vasaorden. 
Dessutom var hon under mer 
än 20 år den stora eldsjälen 
som organiserade Rädda 
Barnens lokala arbete. Hon 
beskrevs som en naturlig le-
darfigur med stor pondus 
och samtidigt som en med-
kännande och mycket trevlig 
person. Det är en kombina-
tion av egenskaper som inte 
är alla förunnat att ha haft.

Fotnot:  I Gamla Halmstads 
årsbok 2011 finns en artikel 
om Ernst och Anna Rex. 

Vår historiska stad

Anna Rex (1877-1959) växte upp en gård 
utanför Ronneby, men flyttade till Halm-
stad som 27-åring.
 BILD: FÖRENINGEN GAMLA HALMSTAD

I Halmstad kom hon via föreningslivet 
in i politiken, för att därefter bli en fram-
gångsrik företagsledare. 
 BILD: FÖRENINGEN GAMLA HALMSTAD

Ernst Rex, Annas make.
 BILD: MINNESSKRIFT FRÅN 1969 

Nyhems Mekaniska Verkstad på Laholmsvägen. 1937 härjades lokalerna av en brand…  BILD: MINNESSKRIFT FRÅN 1969

… och efter det byggdes en ny fabrik upp på en tomt vid Knäredsgatan.  BILD: MINNESSKRIFT FRÅN 1969

Skribenten är aktiv i Föreningen 
Gamla Halmstad. Mer lokalhistoria 
hittar du på gamlahalmstad.se och 
på Facebook/gamlahalmstad.

Anders
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I dag har Gunilla och Gunhild 
namnsdag. Gunilla är den lati-
niserade formen av Gunhild. 
Cirka 51 400 personer heter 
Gunilla, ungefär 25 400 har 
det som tilltalsnamn, med 
medelåldern 67 år. Gunhild 
är nordiskt och består av två 
ord för strid, kamp. Gunnel, 
Gunnela och Gunilla är vari-
anter av namnet. Cirka 8 400 
personer heter Gunhild, 
omkring 2 500 har det som 
tilltalsnamn, med medelål-
dern 80 år.

Citatet

”Ett barn, en 
 lärare, en bok, en 
penna kan för-
ändra världen.”
Malala Yousafzai, pakistansk 
människorättskämpe, född 
1997.

Bemärkelsedagen
I dag är det croissantens 
dag. Bakverket kommer från 
Frankrike och görs traditio-
nellt på smördeg som formas 
till en halvmåne eller giffel. 
Ibland fylls de med exempel-
vis choklad.

Det hände då
• För 30 år sedan, 1993, 
hölls en jättedemonstration 
mot nazism i Berlin. Mer än 
100 000 människor protes-
terade mot de uttryck för 
invandrarfientlighet och 
antisemitism som dykt upp 
i Tyskland under senare tid. 
Samlingen genomfördes på 
årsdagen av att nazisternas 
ledare Adolf Hitler blev tysk 
rikskansler 1933.
• För 75 år sedan, 1948, mör-
dades den indiska folkledaren 
Mahatma Gandhi, företrä-
dare för icke-våldet och för-
kämpe för hinduisk-muslimsk 
enighet, i Indien. Han sköts till 
döds på väg till en bönestund, 
av en extremistisk hindu – 
Nathuram Godse – som 
ansåg Gandhi vara alltför 
 eftergiven mot muslimerna.

Hört och hänt
• För 25 år sedan, 1998, 
 belönades Tua Forsberg med 
Nordiska rådets litteraturpris 
om 350 000 danska kronor. 
Den finlandssvenska lyrikern 
debuterade 1972 med sam-
lingen ”En dikt om kärlek och 
annat”, men priset fick hon för 
”Efter att ha tillbringat en natt 
bland hästar” (1997), en sam-
ling dikter skrivna som brev, 
flera av dem riktade till den 
ryska filmregissören Andrej 
Tarkovskij.

2…
…miljoner dollar ålades 
”skobombaren” Richard Reed 
att betala i skadestånd, när 
domen mot honom föll för 
20 år sedan, 2003. Därutöver 
dömdes Reed att leva res-
ten av sina dagar i fängelse. 
Straffet fick han för försöket 
att smuggla en bomb gömd 
i sin ena sko, ombord på ett 
flygplan som skulle flyga från 
Paris till New York.

Födelsedagar
• För 51 år sedan, 1972, 
föddes hoppryttaren Peder 
Fredricson. Han fick en silver-
medalj vid OS 2016 och guld 
under EM i Göteborg 2017. 
Han har också ett lagsilver 
från OS, VM och EM. Fredric-
son har flera segrar i Grand 
Prix och vann Falsterbo Grand 
Prix 2019. Han är också verk-
sam som grafisk formgivare 
och konstnär.

• För 86 år sedan, 1937, 
föddes den brittiska skåde-
spelaren Vanessa Redgrave. 
Efter genombrottet i filmen 
”Morgan – hur galen som 
helst” (1966) blev hon Os-
carsbelönad för sin insats i 
”Julia” (1977). Hon har därefter 
medverkat i flera filmer, där-
ibland ”Andarnas hus” (1993), 
”Försoning” (2007), ”Foxca-
tcher” (2014) och ”Mrs Lowry 
& Son” (2019). Redgrave har 
alltid visat ett starkt politiskt 
engagemang, bland annat för 
Palestinafrågan.

Namn vi minns
• För 394 år sedan, 1629, av-
led den italienske arkitekten 
Carlo Maderno (född 1556). 
Han ritade kyrkan Santa Su-
sanna i Rom runt 1600-talet. 
Hans dynamiska arkitektur, 
med vertikala pelare, kom 
att sprida sig under barock-
en. Maderno skapade också 
långhuset och huvudfasaden 
till Peterskyrkan och gjorde 
en plan för Palazzo Barberinis 
utformning.

 BILD: JOEL C RYAN 

Grattis Minou
Världens bästa Minou fyller
sex år! Hipp hipp hurra! 
Grattiskramar från mamma,
pappa och Idun
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Harry Wiman 3 år!
Massor av grattiskramar från
Farmor och Farfar. 
We love you 

Massor av grattiskramar från
Farmor och Farfar. 
We love you 


