Albin Cullberg Jr var en mycket begåvad och intelligent person, studerade historia och
diplomati och blev med tiden författare. Han skrev mest politiska skrifter bl.a. "Svensk
utrikespolitisk psykologi", ”Vi och världskriget” och ”Oskar den 1”. Han skrev under
pseudonymen "Georges" och blev starkt kritiserad för sina politiska skrifter bl.a. i Svenska
Dagbladet. I sitt häfte “Svensk utrikespolitik" berättar han om den förföljelsekampanj som
gjordes mot honom. Han anklagade bl.a. svenskarna för att sälja
järnmalm till Tyskland och därmed bidra till första världskriget.
Albin jr ägnade sig åt gruvoperationer och inmutningar av gruvor bl.a. Petängsfältet. Han
reste mycket till Frankrike och Schweiz och hade livlig korrespondens med England och
Tyskland. Han var en mycket språkbegåvad man.

Promemoria
Offererade gruvfält
Östergötlands län
Petängsfältet: Över 1000 kvm. malmarea; 47 till 57 % svartmalm. Malmen går nästan överallt
i dagen; har dock ställvis rätt hög svavelhalt. Läge: mindre än 3 km. från 20 m. djup
havshamn. Tusentals ton malm i de gamla varpen.
Sandbrottet: Omkr. 700 kvm. malmarea. Malmen går överallt i dagen 45 till 55 % malm.
Malm i varpen. Läge: mindre än 3 km. från ovannämda havshamn.
Rumål: Obekant malmarea, men sannolikt goda tillgångar 50 till 57 % svartmalm. Läge: som
föregående. Mycket malm i varpen.
Karsvik: Särdeles god malm. Tillgångarna obekanta. Läge vid havet.
Snäcknäset: Hoppgivande geologiska förhållanden, tillgångarna obekanta, läge vid havet.
Kalmar län
Åldersbäck: Omkring 500 kvm. malmarea; 50 % kvalitetsmalm. Stora tillgångar. Läge:
alldeles invid djup havshamn.
Elgsbådarna: Obekant malmarera. Med stor sannolikhet samma malmgång som Åldersbäck.
Välartad 69 % svartmalm. Skär i havet.
Tjustad: Obekant malmarea, men sannolikt stora tillgångar. Godartad malm. Belägenhet: 1
km. från järnvägstation.
Gullebo: Sannolikt goda tillgångar, men svavelhaltig malm. Belägenhet: 5 km. från
järnvägstation.
Börrum 30 nov. 1917.
A.Cullberg.

Efter faderns död blev Albin Jr, som han själv skriver, tvingad att sälja gården och marken
där gruvorna var belägna. Han hade blivit lovad att få arrendera gården i 6 år med goda
villkor och få företrädesrätt vid förnyelse. Men under första världskriget gick detta om intet
och han blev uppsagd till ögonblicklig avflyttning. Han protesterade men hade inte mycket att
sätta emot ett stort företag. Albin jr har själv påstått att hans
politiska skriverier var en orsak till detta.
Efter att han "slängts ut" från gården och tvingad att sälja allt
var han bankrutt, endast ägandes 500 kr som han och hans
syster skulle leva på. Albin och hans syster fick flytta till ett
litet hus, som låg intill det stora där de fick bo i två rum och
kök.
Han var läkekunnig och många gick till honom för att få t.ex.
sår omlagda. Själv blev han tyvärr slav under sitt
läkemedelsmissbruk, som han lurades in i. Han dog 60 år
gammal och ligger begraven på Börrums kyrkogård.
Märta Petterson, som har berättat en del om Albin Cullberg
Jr, började som 15-åring att hjälpa till i hushållet hos familjen
Cullberg. Hennes mor hade arbetat där som kokerska och
hennes far var kusk under Cullbergfamiljens glansperiod.
Märta minns hur fina "Fröken" och Albin Jr. var, trots
"fattigdomen" dom hamnat i. Där talades mycket franska och
Märta fick själv lära sig en del ord. När hon var i skolåldern
fick hon komma en dag i veckan, till "Fröken" och Albin, för att lära sig fint bordsskick, då
dukades det med servetter och fint porslin. Märta stannade hos "Fröken Sigrid” till hennes
bortgång 1945. Sigrid blev 91 år gammal.

