Johan Theofron Munktell
* 1805 Kärrbo
† 1887 Eskilstuna

Förord
Målet var att skriva om arbetarna på Munktells verkstad mellan 1832 till 1940.
Olyckligt viss fann jag inte så mycket information i de olika arkiv som jag sökt i.
Men jag hoppas det ni kommer att finna här är både intressant och läsbart.
Ett stort tack till dokumentforskaren Jörgen Forsrup på Munktell museet.

Håkan Segerberg
Föreningen Arbetshistoria i Eskilstuna 2017
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Några punkter ur företagets historia åren 1832-1916.
Johan Theofron Munktell var 27 år gammal när han uppmanades av dåvarande
direktionen över Karl Gustafs stads gevärsfaktori och Eskilstuna fristad att i
Eskilstuna anlägga en mekanisk verkstad för att bereda manufakturisterna möjlighet
att erhålla ändamålsenliga redskap och verktyg.
I oktober 1832 lämnade han sin tjänst som verkmästare hos Myntverket i Stockholm
och etablerade sig i en förhyrs lokan vid hörnet Rademachergatan och
Drottninggatan (Tomt 285 bakom gamla brandstationen).
1836 hade Munktells första lokaler blivit trångbodda och han lyckades utverka 17,294
kvadratalnar mark (~6,100 m²), på det så kallade Norrhagsgärdet av Magistratet i
Eskilstuna Fristad. Marken ställdes kostnadsfritt till Munkells förfogande under 10 år
som kompensation för att Magistraten inte kunde upplåta erforderligt utrymme inom
den redan expanderade delen av staden. 1839 flyttade verkstaden över ån till de nya
lokalerna som fortfarande finns kvar. Då utbyggnaden hade av verkstaden slutförts
1859 med anläggning av Klosterströms gjuteri.
Första stora framgången kom efter 10 år då Munktell ombads att konstruera och
även tillverka Gevärsfaktoriets nya maskinpark. Företaget erhöll för detta arbete
23,000 rdr banko.
1853 tillverkade Munktells verkstad Sveriges första lokomotiv ”Förstlingen” för
transporter på gruvbanor vid Norberg. Vilket 1855 följdes av Frykstad för
Frykstabanan, varvid hästdriften byttes mot ångkraft.
Under 1850 talet startade tillverkningen av så väl lokomobiler (patent 1858) och
tröskverk. Fram till 1917 såldes ca:6000 lokomobiler samt 5500 tröskverk.
Lokomobil fanns i två utförande självgående och stationär.
Den stationära förflyttades med hjälp av hästar men övertogs sedermera av traktorer.
Den självgående som namnet säger drevs mekaniskt av sin egen ånga. Dessa båda
lokomobiler hade som primär arbetsuppgift att driva till att börja med tröskverk men
även andra verktyg via remdrift.
På Lantbruksutställningen i Eskilstuna 1852 visades den första slåttermaskinen i
Sverige upp, vidare även hackelsemaskiner, rovrivare, hästvandringar och pumpar.
Efter hand kom även annat sortiment som verktygsmaskiner, ångpannor, motorer i
olika utförande och traktorer mm. upp på tillverkningsprogrammet.
I slutet av 1860-talet satsade Munktell med ansenlig förlust en stor del av sitt kapital i
bildandet av Sörstafors trämassefabrik i Västmanland, till vilken verkstaden
levererade maskinerna.
Theofron Munktell ledde själv verksamheten mellan 1832 till 1859.
1859 upptogs hans son fil.dr. Theofron Munktell j: r till bolagsman.
1863 intogs Munktells systerson ingenjör Theofron Boberg i firman.
Dessa tre ledde sedermera företaget till1879 då det ombildades till aktiebolag.
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Munktells Mekaniska Verkstads Aktiebolag blev det nya namnet fram till 1923
då det byttes till Mekaniska Verkstads Nya Aktiebolag. Redan 1927 återgick man till
det tidigare namnet vilket man hade fram till1932 vid sammanslagningen med
Bolinders.
Den Munktellska verkstadens utveckling från 1879 till 1916 beträffande antalet
anställda i medeltal.
År
1837
1879
1900
1910
1915
1916

Arbetare
37
225
738
815
745
820

THEOFRON MUNKTELL
ett gränslöst teknikgeni
Samtidigt visade han ett för tiden ovanligt varmt socialt engagemang. Båda dessa
drag i sin personlighet fick han med sig från det kärleksfulla barndomshemmet.
Hans omsorg om de anställda tog sig flera olika uttryck. Ökad sammanhållning och
god stämning skapade han till exempel genom att under större helger stänga
fabriken och hålla fest för de anställda och deras familjer. Till maten serverades då
endast öl och andra alkoholsvaga drycker - en markering mot det grasserande
fylleriet. Han var mån om att behålla duktiga trotjänare i företaget och införde
belöningar till sådana som varit anställda 25 år eller längre.
Bra bostäder för de anställda
Under 1850-talet drabbade en svår koleraepidemi stora delar vårt land.
Bara i Eskilstuna Fristad föll ett par hundra människor offer för sjukdomen.
Delvis bidrog trångboddhet, dåliga bostäder och usla sanitära förhållanden till
sjukdomens spridning. Theofron som styrde sitt etablissemang med trygg och
faderlig hand insåg att bra bostäder var viktiga för människans välbefinnande.
Alltså hade han uppfört rejäla arbetarbostäder i samband med utbyggnaden av
verkstaden på det nyköpta området Klosterström under 1830-talets senare del.
Säkerligen bidrog deras höga standard till att inte mer än en handfull av hans
anställda dog i koleran.
God hygien var viktig för hälsan. Redan tidigt i sin verksamhet ordnade Theofron
möjlighet för de anställda att hålla sig rena genom att nyttja kallbadhuset, som låg vid
ån mittemot fabriken.
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Glad personalvård
Från och med midsommar 1857 ordnade Theofron varje år en stor fest för sina
anställda. Tillsammans smyckade och reste de en jättestor majstång.
Inhyrda spelemän piggade upp stämningen. Sedan gick dansen kring stången och i
lövade magasin (även i pråmskjulet om det inte var upptaget av mudderverk under
byggnad). För detta avsatte principalen årligen en rejäl summa för musik och
generös förtäring. Denna glada tradition levde vidare fram till 1920-talet.
Sjuk- och begravningskassa
På själva julafton 1858 agerade chefen givmild tomte, när han grundade “Mekaniska
Arbetares Sjuk- & Begravningskassa” en av Sveriges första, ännu verksamma.
Till den betalar samtliga anställda i företaget fortfarande 10 kronor per månad.

Vedpeng till arbetarnas änkor
De avlidna arbetarna efterlämnade ofta änkor och barn. Dessa fick lov att behålla
sina bostäder i företagets hus. Dessutom tilldelades de bidrag för inköp av ved till
uppvärmning. Denna “vedpeng” till Munktell-änkor levde kvar ända till år 1975 nästan ett helt sekel efter Theofrons död. Vid behov lånade han ut pengar till både
fattiga och rika. De fattiga behövde inte betala någon ränta - medan de som hade råd
måste erlägga sådan. Det finns många vittnesbörd om Theofrons varma personliga
engagemang, hur han månade om de sina likt en faderlig brukspatron.
Hans f d resemontör Johan Petter Johansson (mannen bakom skiftnyckeln,
rörtången m fl.) kallar honom i sina memoarer med beundran för “patriark”.
De höll nära kontakt långt efter det att Johansson lämnat Munktells och startat
Enköpings Mekaniska Verkstad.

Ölbryggeri minskade brännvinssupandet
Tyvärr var det inte bara koleran som härjade. Ett våldsamt superi ställde också till
mycket bekymmer. Det finns uppgifter om att en vuxen man i genomsnitt hällde i sig
en hel kanna (= 2,6 liter) brännvin i veckan. Denna väldiga spritkonsumtion ledde till
en massa elände som misshandel, kriminalitet och ekonomisk misär.
Theofron tänkte praktiskt och insåg att ett sätt att försöka avhjälpa situationen var att
anlägga ett bryggeri. Genom att Bierstugorna nu erbjöd gott och billigt öl samt
svagdricka hoppades han att arbetarna skulle föredra det framför det dyrare
brännvinet. Han lockade de anställda till sundare vanor genom att erbjuda dem gratis
tilldelning av öl, om de gick med på att skriva kontrakt där de lovade att sluta dricka
brännvin. Många nappade på idén. Familjerna fick mer pengar över till mat och
förnödenheter. Familjelivet blev lugnare och samhället tryggare när superiet
minskade. Detta gynnade givetvis också produktionen.
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TEKNISKA SKOLOR OCH PRAKTISK
ERFARENHET
Utbildning var ett annat område som låg Theofron Munktell varmt om hjärtat.
När Theofron väl hade etablerat sig i Eskilstuna insåg han att det var angeläget att få
igång teknisk utbildning där. Industrins och landets utveckling var helt beroende av
arbetskraftens kompetens. Bredare kunskaper gav också unga arbetare större
möjligheter till anställningar. Han började med att själv undervisa sina arbetare i
matematik, linearritning och geometri på kvällarna. Verksamheten växte och bytte
namn till Eskilstuna söndags- och aftonskola. Eleverna studerade vid sidan om
matematik nu även fysik, kemi och byggnadslära. De fick också praktisera i Munktells
verkstäder och smedjor.
Efter en tid begärde Munktell att staden skulle överta och finansiera skolan.
Tack vare den kunde nya verkstäder uppstå och bidra till stadens utveckling och
ekonomi. Efter upprepade motioner i Riksdagen fick han 1854 besked att statsmedel
till manufakturens främjande skulle bekosta löner och material för en teknisk skola i
Eskilstuna. Ett krav var att staden skulle hålla med lokaler samt att elever och
gesäller skulle komma från regionen. Undervisningen skulle äga rum på
söndagsmorgnar och vardagskvällar. Så drevs skolan på prov under åren 1855 till
1860 med tre lärare och 34 elever. Dess popularitet växte stadigt. På 1870-talet steg
elevantalet till något hundratal och skolan kunde erbjuda treårig teknisk utbildning.
Eleverna var mellan 17 och 30 år gamla. Flertalet ägnade sig åt smides- och
maskinarbete eller närliggande hantverk.
Kända tekniker som gått i lära hos Munktell
Många elever som gått i lära hos Munktell startade sedan egen verksamhet. Vid
sidan om Fristadens små smedjor som gjorde lås, knivar, gångjärn, saxar, liar och
liknande fanns i Eskilstuna 1850 bara Munktells verkstäder. Tjugo år senare hade
tolv fabriker med ångdrift vuxit upp i staden. År 1885 hade antalet vuxit till 95 och år
1910 var de mer än 150. Samtidigt hade antalet arbetare, som rekryterades från de
skolor Munktell initierat, ökat från 147 till 1480 personer.
Till de mera kända namnen hör:
Carl Edvard Johansson (1864-1943)
Känd som “Mått-Johansson” mannen bakom bl. a skjutmåttet, cykelkedjan mm.
Hans mest epokgörande uppfinning var dock den geniala kombinations-måttsatsen.
Med 102 passbitar revolutionerade den industriproduktionen genom att skapa en
gemensam mätstandard för ett helt produktionsförlopp. Den lanserades 1896 och
kom snart i en moderniserad version med bara 46 passbitar förpackade i en
specialgjord låda.
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Johan Petter Johansson (1853-1943)
Han började som nithållare hos Munktell, avancerade till ritare och sedan
resemontör. Han uppfann den numera oumbärliga skiftnyckeln. Även den praktiska
rörtången är hans skapelse. Båda säljs ännu över hela världen.
Han hade varit med och byggt järnväg och sökte sig efter värnplikten till Munktells
Verkstäder i två perioder 1873-78 och 1880-86. Året därpå köpte han ett vattenfall
utanför Enköping som gav drivkraft till hans nygrundade Enköpings Mekaniska
Verkstad. Efter bara ett år hade han 14 anställda och företaget blomstrade.
Han hyste livslång beundran för “gubben Munktell” som flera gånger besökte honom i
Enköping. Johan Petter Johansson blev liksom förebilden en mycket omtyckt chef
som tog väl hand som sina anställda och deras familjer, byggde bostäder och skolor.
Han blev också invald i Kungliga Järnvägsstyrelsen.

Johan Thermaenius (1807-77)
Johan Thermaenius fick sin utbildning och avancerade till verkstadschef på Munktells
verkstäder, innan han 1846 grundade en egen mekanisk verkstad i Torshälla.
Där byggde han följande år Sveriges första tröskverk. Det anses vara föregångare till
dagens skördetröska.
Med sonen Karl Edvard som partner bildade han 1868 “Johan Thermaenius & Son”
och flyttade verkstaden till Hallsberg. Hela samhället levde upp. Tillverkningen var
specialiserad på lantbruksmaskiner.
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Lönekonflikter
Munktell 1872
3/6 Eskilstuna: Arbetarna vid Th. Munktells mekaniska verkstad framlägger skrivelse
till arbetsgivaren och anhåller om högre lön och förkortad arbetstid.
Fredagen den 7 juni svarar Munktell att de beviljas 15-25 procent högre lön och 1
timme kortare arbetstid/dag (EA 12/6).
Mötesprotokoll 9 december 1901 – 13 januari 1902
10 december 1901.
I den pågående strejken vill bolaget få de oorganiserade till sina arbeten.
Vidare väntar bolaget på något förslag till medling eftersom denna strejk är en
lönestrid. Vi anser att bolagsstyrelsen ska inkomma med ett medlingsförslag.
Medlemsupprop skedde vid varje möte.
Medlemmar som var frånvarande två på vardera följande möten skall tilldelas en
varning. Om man inte hade en godkänd permission.
De oorganiserade får delta i mötena efter en omröstning, som utföll på följande sätt
15 st. för 7 st. emot. De får endast vara med två gånger i veckan nämligen på
tisdagar och fredagar kl. halv tolv men då ska sådana frågor behandlas som ej är
ömtåliga.
12 december 1901.
De oorganiserade var på detta möte inbjudna att delta i samtliga kommande möten.
13 december 1901.
Diskutionsfrågan som kom upp:
”Vad är orsaken som nödvändiggjorde att man måste organisera sig?”
Genom att organisera sig så erhöll man större makt och påtryckningar.
Till exempel att påverka att arbetsgivaren inte kunde använda sina påtryckningar
eller maktmedel så som förmåner och lön m.m. Arbetsgivaren var även intresserad
av att förhandla med var och en av arbetarna.
16 december 1901.
Enligt protokoll så stöttade man andra medlemmar ekonomiskt med insamling via sin
strejkkassa. Man ville upprätta en prislista över allt arbete som det har varit ackord
på förut och att möjligen även uppta andra arbetsuppgifter på denna lista.
17 december 1901.
Prislistan på de olika arbetsuppgifterna har kommit från kontoret. Den ska genomgås
noga för att reglera priserna. Där till har mötet utsett en kommitté bestående av
styrelsen för verkstadslaget samt Herr Gust. Hed. och A. Bonerier samt Ramsten
Söderbäck.
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18 december 1901.
Prislistan diskuterades men man insåg att det skulle ta en för lång tid att behandla
varje post var för sig. Så man gav kommittén handlingsfrihet.
20 december 1901.
Det rapporterades att en kamrat hade varit på verkstaden och arbetat. Han hade inte
tänkt på de följder detta kunde leda till. För hans opassande beteende får han en
ordentlig tillrättavisning men sedan låter man nåd gå före rätt särskilt med hänsyn till
hans stakars barn nu till stundande julträffen.
8 januari 1902.
Bolagets styrelse har beslutat sig för att uppsäga sina arbetare på lägenheterna till
första april. Detta verkar vara en påtryckning eller ett tillvägagångssätt som är mindre
passande för vår lugna handlingsätt. En undran om detta skulle tas med i konflikten
bordlades till nästa möte. En fråga som uppkom om de skulle återuppta arbetet på
verkstaden innan uppgörelsen var klar och fortsätta att förhandla under tiden.
Det skulle nog gå om nu inte bolaget var så fram och tillbaka som det har visat sig.
De fodrade full uppgörelse innan arbetet kunde upptagas och att prislistorna var
fastställda och godkända. Till dess får de vänta på oss.
9 januari 1902.
Enligt rapporten tycks det vara en hel del som arbetar. Fast tiden för arbetets
upptagande var utsatt till den 14 januari men då maskinarbetarna inte har fått
uppgjort eller sitt svar förrän den 14 så kan man inte göra något åt saken.
Angående prislistan för ackord som ska vara klar före arbetets början så mycket som
det är möjligt. Sådant som inte är upptagna på prislistorna ska gälla efter de gamla
priserna om det skulle uppstå problem eller fel på något sätt så ska arbetarna
tillerkännas en viss procent för arbetet.
Bostadsfrågan väcktes på tal. En del hyresgäster har blivit uppsagda till den första
april för närvarande kan inget göras åt saken utan mötet beslutade att överlämna
frågan till verkstadsklubbens sammanträde där det får fatta beslutet.
10 januari 1902.
Mötet företog en insamling åt de oorganiserade detta inbringade 9,75 kr som
fördelades på följande sätt J.G. Karlsson 5 kronor A. Andersson 4,75 kronor.
13 januari 1902.
Mötet beslutade sig om ett internmöte för att slutbehandla konflikten och se om de
hade lyckats med att uppnå den uppgörelsen och som ska upplysas på klubbens
möte ikväll.
(Internmöte)

Herr Flodin rapporterade att konflikten är slut och att arbetet upptas igen på tisdag
morgon vid halv nio i vanlig tid och betonade att man har lyckats uppnå ett gott
resultat tack vare vår organisation och smedernas enighet. Prislistan angående
ackorden skulle klubbordförande ta hand om för han skulle i alla fall ha hand om
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statistiken och årsinkomsten för klubbens medlemmar. Detta för att all dokumentation
skulle vara på en plats och lätt tillgängligt.
Lön under strejken
Smederna erhöll lön under den pågående strejken som varade i drygt 5 veckor.
Lönens storlek var baserad på följande sätt, ungkarlar 10 kronor per vecka, gifta män
12 kronor med 1 krona tillägg för varje barn per vecka.
Protokollsbok för Eskilstuna Jern och Metallarbetarfackförening Ala:1-4
2 februari 1890 bildades denna förening. Även bidrag till medlemmarna förekom
inom denna förening.
Det sanitära förhållandet var inte de bästa utan facket fick även arbeta med denna
fråga.

Vad hände 1917
Bolagets största investering under 1917 var köpet av Beronius Mekaniska Verkstad
Aktiebolag i kvarteret Niten detta resulterade i att Munktell förvärvade hela kvarteret.
Beronius var mest känt för tillverkningen av träbearbetningsmaskin, hyvelmaskin,
cirkel- och bågsågar fräs-, rikt-, puts- och slipmaskiner mm. Företaget startade 1878
och ombildades till bolag 1900. Strax efter köpet så slogs Beronius och Munktells
gjuterier ihop. Övrig artiklar av träbearbetningsmaskiner under egen administration.
Tre stora byggprojekt kan nämnas under 1917 varav två slutfördes.
Den första var det stora nybyggandet som blev axelverkstaden i början av året.
Den andra var det nya elektriska stålgjuteriet som vart klart årsskiftet 1917-18.
Det tredje stora anläggningsarbetet var uppförandet av ett fullt tidsenligt
tackjärnsgjuteri avsett för en total årsproduktion av ca 7000 ton färdigt gods detta
stod färdigt i mars 1918.
I november 1917 inköptes skogsegendomen ”Varghultet” i Floda socken priset var
190,000:-. Fastigheten hade en areal av 354 tunnland. Skogen bestod av drygt
32,000 olika träd arter. Samma månad anmäldes till styrelsen att bolaget förhyrt tomt
nr 2 i kvarteret ”Nötknäpparen” areas storlek är 22,020 m² till ett pris av 5 öre/m²
årshyran blir då 1,101 Rdr banko. Från och med 1 oktober 1917.
Bolagets marinmotorer hade visat sig vara av utmärkt god beskaffenhet. Det hade
framkommit att bolaget skulle anskaffa ett motorfartyg dels för frakta företagets varor
och gå i fraktfart och då till lika vara ett demonstrationsändamål. Fartygets
dimensioner skulle anpassas så att det kunde angöra Eskilstuna och även trafikera
Östersjön. Lastkapaciteten skulle vara 300 ton med en motor på 120 hk.
Inköp av dylikt fartyg till en beräknad kostnad på 200,000 Rdr banko inklusive motor.
Köpet genomfördes under 1918.
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Svälten 1917
Kriget som pågår ute i världen påverkar naturligtvis tillgången på varor. Potatis är en
bristvara. Där Kloster kyrka nu står odlade Eskilstunaborna sin egen potatis.
Via dokument som man erhöll i Stadshuset fick man sig tilldelat fyra fåror att odla i.
Sommaren detta år är torr och varm så brandkåren får vattna potatislandet under den
värsta hettan. Varje lördag kl. 7 börjar torghandeln på Fristadstorget och
människorna flockas kring de få varor som finns. Livsmedelsnämnden (som inrättats
på grund av världskriget) har två vagnar på torget. Där kan man köpa en stek och lite
soppkött (om man har ransoneringskort). Den 25 april är det hungerdemonstration på
Fristadstorget.
1917 års organisation
Bolagets styrelse bestod av fem personer. Grosshandlare Walter Bäckström som
ordförande, direktör Otto Rooth som vice ordförande och med företagets
verkställande direktör Theodor Jeansson som styrelsesekreterare.
I april 1917 beslöts det av styrelsen att det skulle bildas ett arbetsutskott benämnt
”Ledningen”. De fick befogenhet att handlägga alla frågor som inte krävde
behandling av styrelsen i dess helhet.
För att centralisera den svenska exportförsäljningen av verktygsmaskiner träffade
Munktell Mek. Verkstads Aktiebolag under 1917 en uppgörelse med, Köpings
Mekaniska Verkstads AB och AB Svenska Maskinverken att bilda ett särskilt
exportbolag med namnet Svenska Verktygsmaskinfabriken med säte i Stockholm.
Då försäljningen av verktygsmaskiner på den skandinaviska marknaden hade
expanderat åren före 1917 så var det lämpligt att denna marknad fick en särskild
försäljningsorganisation.
Vidare kan nämnas att Theodor Jeansson även var verkställande direktör i
dotterbolaget E V Beronius Mek. Verkstads AB.
Personal, löner, semestrar mm. 1917
År 1917 var i medeltal 1255 personer anställda var av 1013 var arbetandepersonal.
Som fördelade sig med 135 på gjuteriet 768 vid övriga tillverkande avdelningar och
110 lager- och transportarbetare, kuskar, drängar mm. Av ovanstående var 90 st.
under 18 år. Antalförmän framgår inte men uppskattas till ca: 25 med ledning av
äldre uppgifter samt personalregister.
Vid slutet av första världskriget kännetecknas av dyrtiden (övertidsersättning, komptid) och livsmedelsbrist. Styrelsen beslöt av resultat som framgått av utredningar att
såsom dyrtidstillägg skulle arbetarna få utbetalats 10 % beräknat på varje persons
absoluta inkomst vid varje avlöning. Utöver detta generella dyrtidstillägg utgick även
en engångsersättning två gånger under året.
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Första gången i februari 1917 enligt nedanstående grunder:
Gift person
30 kronor
Ogift person
20 kronor
Ogift person under 18 år
15 kronor
Dessutom 5 kronor för varje barn under 15 år.
Andra gången utbetalades dyrtidstillägg med sista lön före jul med 25 % på 14dagarslön.
Dyrtidstillägg till de som har månadsavlönad personal utgick enligt nedanstående
grunder. Dyrtidstillägg utgår med 10 % på fast lön. Enligt följande avvikelser gäller:
1

Ogifta personer med en kontant inkomst av 2000 kronor och däröver
erhåller högst 800 kronor.
Ogifta personer med en kontant inkomst under 2000 kronor erhåller
200 kronor, dock höst 15 % av lönen.
Ex.
1a 8000 kr i lön dyrtidstillägg 800 kr
1b 9000 kr i lön dyrtidstillägg 800 kr
2a 1800 kr i lön dyrtidstillägg 200 kr
2b 800 kr i lön dyrtidstillägg 120 kr

2

Gift man med en inkomst av 8000 kronor och därunder erhåller 50 %
tillägg på dyrtidstillägget dock lägst 300 kronor.
Ex.
1 8000 kr i lön dyrtidstillägg 1200 kr
2 1800 kr i lön dyrtidstillägg 300 kr

3

Ogift person med försörjningsplikt jämställs med gift. (Redan på den
tiden)

Efter framställan från arbetarna inrättande bolaget att ”Arbetarnas intressekontor”
vilket i samråd med av arbetarna utsedda förtroendemän skulle inköpa diverse
svåröverkomliga förnödenheter. Under året inköptes genom intressekontorets
medhjälp ca: 27,000 kg potatis ca: 20,000 kg fläsk, havregryn, äpplen och björkved.
1917 års löneförhöjning till tjänstemän uppgick till kronor 53,520 vilket utgjorde
18,8% på tidigare lön.
Arbetarnas lönejusteringar kan ses i beträffande två exempel. Städarnas timlön
höjdes med 4 öre från 38 till 42 öre/tim. Medan utearbetarnas lön steg från 38 öre till
50 öre eller med 12 öre/tim.
Årets semester beslöts att disponenten och de äldre avdelningscheferna skulle
erhålla 1 månads semester, yngre avdelningschefer och äldre tjänstemän 3 veckor,
yngre tjänstemän 14 dagar och förmän 8 dagar.
Arbetarna hade föreslagit tre dagars betald semester vid midsommar.
Ledningen hade preliminärt godkänt förslaget om semester men avslagit betalning
under semestern. Styrelsen godkände Ledningens åtgärd men beslöt även att tilldela
arbetarna ett dyrtidstillägg utgående med 25 % på en 14 dagarslön = avlöning för 28
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timmar dvs. ½ vecka att utbetalas sista avlöningen i juni. I praktiken motsvarade
detta tre dagars betald semester även om semesterersättningen officiellt benämndes
dyrtidstillägg.

Det nya Eskilstuna
från smedja till storindustri
Genom kunglig resolution fick Munktell även rättigheter till att använda vattenkraft.
Än idag ser man spåren efter vattenkraften. De två vertikala compoundångmaskinerna med strålkondensor var på 400 hästkrafter vardera fick egna namn.
Den som idag finns på museet heter Thor. De två ångmaskinerna var direkt kopplade
till vardera maskinaxeln och därefter varsin Venströms dynamo. Den ena var för
drivning av verkstadens maskiner och den andra för den elektriska båg- och
glödlamps-belysningen.

Bilden visar utloppet från generatorerna.

Två år senare stod såväl verkstäder som bostäder färdiga för inflyttning.
Under den tidigaste perioden tillverkades mekaniska vävstolar, kassakistor till
Riksbanken, kupolen till Uppsala observatorium, lokomobiler, tröskverk,
slåttermaskiner, mudderverk, maskiner för gevärs- och symaskiner, hushållsdetaljer
så som stekpannor, grytor, det första lokomotivet ”Förstlingen och tryckpressar,
(Sveriges första till Lars Johan Hierta på Aftonbladet) rördragningsmaskiner för
tillverkning av tegelrör mm.
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1905, Ny generator på 500 hk i kraftstationen.

Bilden föreställer den ena av två ångmaskiner med monterad generator som alstrade el till verkstaden m.m.

Mudderverk No68”S.S.M.No68” Stockholm 1909
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Mellan åren 1849 till 1909 tillverkades 69 stycken mudderverk för främst Sverige men
även till Finland och Ryssland. Det gjordes även pråmar till mudderverken.
Så sakta började tillverkningen specialiseras. Äldre artiklar ströks ur katalogerna och
ny kom istället. Motortraktorer, motorvältar, marinmotorer, väghyvlar, verktygsmaskiner - hejare, pressar och svarvar. Sveriges första mekaniska vävstol (1835).
En annan sak som orsakade bekymmer, när produkterna blev större och tyngre, var
transporterna ut till kund. Eskilstunaån hade för länge sedan upphört att vara farbar
för båttrafik. Munktell lät då restaurera kanalen mellan Eskilstuna och Mälaren åren
1855-60 och lät samtidigt bygga nya slussar, som tillät efter den tidens mått, stora
lastfartyg att ta sig fram från Mälaren upp till verkstadens egen kaj. Riksdagen anslog
100 000 riksdaler för bygget, men Munktell var angelägen om att skapa en billigare
transportväg för grövre maskingods och ingick själv i kanalbolaget med mer än 1/4
av kapitalet på grund av ringa lokal medverkan i övrigt. Kanalen återinvigdes 1860.
Munktell konstruerade också den första värmeapparaten till Kungliga teatern, och
kupolen till observatoriet i Uppsala är ett ytterligare exempel på hans
ingenjörskunnande.
År 1835 gjorde han en studieresa till England, där han träffade John Ericson och
även George och Robert Stephenson. Det gav honom både kunskap om och impuls
till att tillverka lokomotiv. Vid hemkomsten väntade dock ett stort projekt, som tog all
hans tid och krävde kraftigt ökade resurser, nämligen att modernisera hela
maskinparken vid Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori. Därmed blev företaget stor
tillverkare av verktygsmaskiner, som t ex svarvar, borrmaskiner, smidespressar och
slipmaskiner. Dessa kunde han även sälja till andra kunder, vilket bidrog till
uppbyggnaden av den svenska mekaniska verkstadsindustrin. I och med att
ångmaskins-, lokomobil-, och lokomotivtillverkningen startade i mitten av 1800-talet
krävdes helt ny organisation och utrustning inom produktionen. Även om maskinerna
togs i bruk i allt större utsträckning skedde fortfarande en stor del av arbetet hantverksmässigt i form av smidning, filning och slipning. Eget gjuteri byggdes först 1860.
1917 inköptes E.W.Beronius verkstads AB i Eskilstuna och 1932 gick J&C.G.Bolinder
mekaniska verkstad AB i Stockholm samman med Munktells. Sammanslagningen
mellan de båda företagen kom mycket lägligt. Munktell behövde omstrukturera sin
verksamhet på grund av sin ekonomiska situation och Bolindersökte avyttring av den
tunga tillverkningen av bl.a. motorer. Efter sammanslagningen av det nya företaget
AB Bolinder-Munktell att produktionen i huvudsak omfattade bl.a. traktorer, tröskverk,
verktygs- och träarbetningsmaskiner. Ett 90-tal bandtraktorer tillverkades.
En hel fabrik byggdes för tillverkning av flygplansmotorer åt flygvapnet i det så
kallade Ärnaberget under andra världskriget.
Vid sammanslagningen 1932 mellan Bolinders och Munktells tjänade
- Springpojke 87: - i månaden - motsv. maj 2011 2558.92 kronor
- Maskinskriverska – 225: -/månaden – motsv. maj 2011 6617.90 kronor
- Ritare 300: -/mån – motsv. maj 2011 8823.87 kronor
- Lägst betald ing. – 550: -/mån – motsv. maj 2011 16 177,10 kronor
- Högst betalda ing.- 1350:-/mån – motsv. maj 2011 39.707.42 kronor
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Armén började studera traktorer 1937/38. Amerikanska var billigare och modernare
än svenska varför en prisreduktion gavs på mellan 15 och 20 %. 1938 fick Vd:n dock
klartecken att sänka priset med ytterligare 5 % - vilket var under tillverkningskostnad.
1940 presenterades den första mobila skördetröskan.
1943 inledde man ett tekniskt samarbete med Volvo för att få fram en starkare
traktor.
1945 började man mer och mer att inrikta sig enbart på lantbruksmaskiner så som
traktorer och skördetröskor.
1950 köpte AB Volvo upp samtliga aktier i AB Bolinder-Munktell.
Verkstaden startade i oktober samma år med endast ett fåtal anställda i förhyrda
lokaler i hörnet av nuvarande Drottning- och Rademacher-gatorna. Redan 1839
flyttade han verksamheten till egna lokaler på andra sidan ån. Samtidigt blev han
tvungen att lära upp maskinarbetare, eftersom arbetskraften i huvudsak bestod av
hantverkare. På kvällstid och under söndagar började han att undervisa "begåfvade
ynglingar i linearritning och geometri". Sedan Samuel Owens verkstad fått nedläggas
på 1840-talet, tog M emot verkstadselever för vidare ingenjörsutbildning. Därmed
lade han grunden till den regionala tekniska utbildning som sedan utvecklades från
Söndags- och Aftonskolan via Maskinfackskolan och Tekniska Gymnasiet till dagens
ingenjörsutbildning på högskolenivå.

Den första verkstadsklubben
En vinterkväll 1899 bildades verkstadsklubben på Munktell. Till den första styrelsen
valdes L.G.Lidell, O.Ljungman, S.Wahlberg, C.B.Pettersson och C.Andersson.
Tidigare hade det varit fyra olika verkstadslag dessa upphörde efter en del år och
övergick till en sammanhållande
verkstadsklubb.
Detta för att ta tillvara gemensamma intressen.
Den 13 februari 1909 föreslog F.Mejer att klubben skulle ha ett möte i månaden och
att det skulle förekomma föreläsningar diskussioner och dylikt för att försöka
intressera medlemmarna att besöka mötena.
Vid sammanslagningen 1932 mellan Bolinders gjuteri med Munktells mekaniska
verkstad bytte verkstadsklubben namn nu till Bolinder-Munktells verkstadsklubb.
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Från dåtid till nutid
Hans gärningar bidrog starkt till att förnya jordbruk, infrastruktur och även med
sociala reformer. Några av Munktells innovationer var: Sveriges första löständer (av
hästtänder!), Sveriges första lokomobil och lokomotiv mm.
Johan Theofron Munktell var en renlevnadsman som starkt ogillade smedernas
ohejdade vana att både på arbetet och på fritiden dricka sig berusade. För att stävja
missbruket av sprit anlade han ett bryggeri efter bayerskt mönster för tillverkning och
utskänkning av starköl. Därmed sägs han vara en av de få människor i landet som
ökat nykterheten genom att frikostigt servera starköl. Han var en varm människa som
brydde sig om sina anställda, även om han styrde sitt företag med fast hand på ett
patriarkaliskt sätt. Under hans tid startade ”Arbetarnas Sjuk- & Begrafvnings Cassa”,
som lär vara den äldsta fortfarande aktiva sjukkassan i landet.

Den tekniske innovatören
Ur Munktells Mekaniska Verkstads arkiv, Arkiv Sörmland.

Här monteras Munktells traktor typ 22 hk (tillverkad åren 1921-1934). Denna traktormodell med
tändkulemotor var ett viktigt steg framåt och bröt definitivt med ångmaskinsepoken.

Motor: 2-cylindrig, vertikal tändkulemotor
3 körhastigheter fram, km per tim. 3,1- 4,1- 7,2 1 back, 2,4
Vikt med fyllda behållare kg 2390. Höjd utan luftinsugn. rör 2500. Bredd 1750. Längd
2800. Tillverkat under åren 1921-1934: cirka 1200 st.
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Tekniska museet

Båten från Baku (Ryssland) uppankrad.

Motiv: Världens första stora tankfartyg och dieselfartyg, tillverkad vid Munktells
mekaniska verkstad. Bilden ingår i två stora fotoalbum efter direktör Karl Wilhelm
Hagelin som arbetade länge vid Nobels oljeanläggningar i Baku.
Historik
Produktion:
Tillverkare av avbildat objekt Munktells Mekaniska Werkstads AB
1875 – 1920
Fotografering:
Fotograf Okänd
Annat:
Okänd anknytning Naftaproduktionsaktiebolaget Bröderna Nobel
Accession:
Givare till museet Hagelin, K.W.
www.veteranbaten.se
Gå direkt:
https://digitaltmuseum.se/ Sök på ” Karl Wilhelm Hagelin” bild 308
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Tillbaka
av Per-Erik Melander
Info tagit från Eskilstunaglimtar 1832-1899
1892
K A Pettersson, anställd vid Munktells gjuteri och ordförande i Jern - och
Metallarbetarförbundet, får sparken på grund av agitation. Han får ett nytt arbete i
Arboga.
1893
Järn & Metalls medlemsantal: 160 personer.
1896
En ångmaskin tillverkad vid Munktells Mekaniska Verkstad detta år kan fortfarande
beskådas på Faktorimuseet. Se vidare år 1978.
1899
Jern - och Metallarbetarförbundet avd. 23 har 369 medlemmar vid årets slut.
Info tagit från Eskilstunaglimtar 1900-1999
1900
Järn & Metalls medlemsantal: 517 personer. Det första 1:a maj-tåget som avslutas i
Folkets Park avgår från Fristadstorget detta år.
1902
Munktells Mekaniska Verkstad tillverkar ångmudderverket Björn. I dag finns det i
nedmonterat skick på Faktorimuseet.
1919
Jern - och Metallarbetarförbundet i Eskilstuna har 3591 medlemmar.
1922
Munktells går i konkurs. Mälarebanken övertar verksamheten och säljer verkstäderna
till Nyqvist och Holm i Trollhättan.
1925
Mälarebanken köper tillbaka Munktells från Nyqvist och Holm i Trollhättan.
1930
Endast 15 % av de yrkesverksamma sysselsatta inom järn- och metallmanufaktur i
Eskilstuna är kvinnor. Sämst i Sverige i jämförbara städer. Jern - och
Metallarbetarförbundet i Eskilstuna har 4878 medlemmar.
På Biby (25 anställda) sker jordbruksdrift i egen regi av familjen von Celsing.
18

De anställda är samtliga statare. Varsta, Tandla, Gillberga och Fyrby är utarrenderat
till privata arrendatorer (49 st.). Ca 98 % av vinsten på Biby gård kommer från
arrenden och skogsprodukter. Enbart på skogsprodukter tjänar man 78000 kr.
Man säljer till Munktells och till K.O. Lundström i Eskilstuna, 21000 stockar till ett
värde av 41974 kr.
1932
Bolinders Mekaniska Verkstad i Stockholm slås samman med Munktells i Eskilstuna.
AB Bolinder-Munktell är född och förlägger sin verksamhet till Eskilstuna.
1940
På Biby sker jordbruksdrift i egen regi av familjen von Celsing. Varsta, Tandla,
Gillberga och Fyrby är utarrenderat till privata arrendatorer (58 st.). Drygt 30 % av
vinsten på Biby gård kommer från arrenden, resten från skogsprodukter. Enbart på
skogsprodukter tjänar man 153472 kr. Bolinder-Munktell, K.O. Lundström och Örebro
pappersbruk köper timmer för 75752 kr.
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Lite Historik

1899-1999

1800-talet: Utveckling och orättvisor
Död i lungsot vid 32
Eskilstuna och Munktells var ett samhälle med stora klyftor och orättvisor.
1887 dog Johan Theofron Munktell 82 år gammal. Dödsboets värde var för den tiden
svindlande 44 594,58 kronor. Samma år dog hans anställde, sliparen Frans Gustaf
Lundkvist, i den typiska yrkessjukdomen lungsot. 32 år gammal efterlämnade han
hustru och en sju år gammal dotter. Han var ändå lyckligt lottad och hade kommit
med i ett par av sjuk- och begravningskassorna, som utbetalade 136 kronor.
Det var dödsboets enda kontanter och efter att begravningen, en månads hyra och
räkningen i affären betalats återstod 2,50. Med möblemang, porslin, kläder och annat
var då dödsboets värde 278,30 kronor.
Nya idéer
Fabriksarbete och mekanisering ställde krav på tidspassning, nykterhet och disciplin.
För den “bråkiga” kultur, med bland annat ett ihärdigt supande, som smedjornas “fria”
män var vana vid, framstod detta som “slaveri”. Inflyttningen till staden var stor.
Bara 1/5 av de fabriksanställda var födda här. Inflyttningen medförde inte bara
trångboddhet och sociala problem, utan även nya idéer. Ur detta växte både frikyrkooch nykterhetsrörelser fram.
Metallarbetet på 1800-talet
Villkoren skilde mycket mellan, men framför allt inom arbetsplatserna.
Gjutare, smeder och plåtslagare betonade gärna rötterna i hantverket och såg sig lite
finare än “industriarbetare” som maskinarbetare och uppsättare. Grovarbetare stod
ännu lägre i rang.
•

Endast ett fåtal av metallarna hade rösträtt.

•

Arbetstiden var inte reglerad i vare sig lag eller avtal. Oftast arbetade man från
sex på morgonen till sex på kvällen. Möjligtvis kunde man sluta lite tidigare på
lördagarna.

•

Riskerna i arbetsmiljön med maskinernas remdrift, slipdamm, dåliga sanitära
förhållanden, som ständiga faror.

Råkade man ut för skador, sjukdom eller dödsfall, var skyddsnätet obefintligt för en
själv och familjen. I bästa fall kunde man få någon nådegåva från arbetsgivaren.
Därför var sjuk- och begravningskassorna den första organiseringen av arbetarna i
staden.
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En första organiseringen
”Mekaniska Arbetares sjuk- & BegravningsCassa
Stiftad d. 24 dec. 1858” står det i locket på denna
kista, som idag finns att beskåda på Munktellsmuséet. Innan fackföreningarna kom till hade de
olika yrkesgrupperna egna klubbar, som
åtminstone försökte organisera en viss ekonomisk
trygghet vid dödsfall och sjukdom.
Efter Verkstadsklubbens tillkomst förvarades kistan
hos någon i styrelsen och föll så småningom i
glömska, men återfanns på 1950-talet.

1890-talet: Den fackliga organiseringen tar fart
Det började med en namnsdagsfest...
Den 28 januari 1890 bjöd fabrikör Carl W Dahlgrens alla anställda på
namnsdagsfest. Fabrikören var en uppskattad arbetsgivare, men nu hade han retat
upp arbetarna genom att anställa en ökänd verkmästare, Skoglund. Ju längre kvällen
gick och ju mer “förfriskningar” man fått, desto hetare blev känslorna.
Nästa dag började man inte arbetet förrän klockan nio och på staden spreds ryktet
att arbetarna hos Dahlgrens gått i strejk. Arbetarna ställde ultimatum: Vi eller
Skoglund! Strejken varade i tre veckor. Arbetare vid andra fabriker följde intresserat
vad som hände och lovade sitt stöd till Dahlgrens anställda. Vid strejkmötena
diskuterades inte bara själva konflikten, utan också nödvändigheten av bilda en
fackförening lokalt. Söndagen 9 mars bildades så Eskilstuna Jern- och
Metallarbetarefackförening, som inom förbundet fick numret 23.
Redan då var medlemsavgiften en stötesten. Medan 937 personer tecknat sig för
medlemskap, var det slutligen bara 450, som vid årets slut betalat inträdesavgiften
på 75 öre och månadsavgifterna på 25 öre.
Åtta metallfack - plus gjutarna
Tanken på organisering låg i luften. Redan tidigare hade gjutare, filhuggare, bleckoch plåtslagare grundat egna organisationer. Avdelning 23 var inte specialiserad och
man fortsatte att grunda särskilda organisationer för bland annat slipare och
smärglare, kniv-, lås- och verktygsarbetare - alla med egna avdelningsnummer inom
Metall. Snart fanns åtta metallavdelningar i staden, förutom gjutarna, som utgjorde ett
eget förbund. Man såg alltså sammanhållningen inom yrkeskåren som viktigare än
samarbetet med andra arbetare på den egna arbetsplatsen. Vikten av detta
samarbete blev dock allt klarare och år 1899 grundades flera verkstadsklubbar, som
samlade alla metallare på den egna arbetsplatsen. En av dessa var klubben vid
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Munktells mekaniska verkstad. (Gjutarna hade egen organisation fram till dess att
förbundet slogs samman med Metall 1963).
Även arbetsgivarna organiserade sig
1898 hade man till och med fått “Eskilstunakungen” August Ståhlberg att acceptera
ett avtal med fackföreningen. Då förstod arbetsgivarna att de också behövde
organisera sig och bildade “Eskilstuna Arbetsgivareförbund”.

1900-1910: De stora konflikternas årtionde
Otrygghet
Även vid seklets början svängde konjunkturerna.
Sjönk sysselsättningen på en avdelning, minskades
arbetstiden och därmed lönen. 1901 uppmanade
klubben också medlemmarna att inte gå med på
prutning av ackordspriserna. Man krävde också “så
rättvisa avskedanden som möjligt” i de dåliga
tiderna.
1911 tillverkades totalt 262 motorer. De fanns i 5 modeller. Till
dessa motorer gjorde man inte bara större detaljer, som block
och vevaxlar. Man tillverkade också 66 olika typer av skruv, 39
sorters muttrar, bult, ringar, pumpar hjulsprintar, ventiler,
smörjkoppar, plunchar, tappar, lager och så vidare.

“Lathundarnas” seger
Arbetsgivarna bildade 1903 Verkstadsföreningen och SAF. Även om detta också
innebar ett erkännande av organisationsprincipen, tvingade det Metall att lägga om
taktiken. Sommaren 1903 stängdes 13.00 verkstadsarbetare över hela landet ute
från sina arbetsplatser. Lockouten varade i fyra veckor och drabbade även de
anställda vid Munktells. Formellt var den ett svar på en strejk av åtta gjutare vid
Hvilans mekaniska verkstad i Kristianstad.
Vis av erfarenheten beslutade klubben att bilda en egen strejkkassa. Den kom väl till
pass redan 1905. Arbetsgivarna avbröt de centrala förhandlingarna där Metall krävt
minimilöner och lokala avtal. Liksom många andra gick Munktells arbetarna i strejk.
Några dagar senare proklamerade Verkstadsföreningen allmän lockout.
Konflikten blev lång och bitter. Trots höjda avgifter från dem som fortfarande var i
arbete, var strejkunderstödet litet. Det var svårt att klara både mat, hyra och skatt. I
september vräktes sex Munktellsanställda från företags lägenheter. Metall beslutade
om flera blockader, bland annat mot den handlare på Norr, som skulle ha sagt att
arbetarna var ena riktiga lathundar och att han hoppades att de skulle förlora.
Metallarna var starkare än arbetsgivarna trott och i november kunde man återuppta
arbetet med ett verkstadsavtal i ryggen.
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Maskinverkstaden i början av seklet
Före elmotorernas tid, var drivkraften vatten- eller
ångkraft. Från axlar i taket överfördes kraften till varje
maskin via remmar. Detta var i sig ett
arbetsmiljöproblem. Oväsendet var kanske det minsta
problemet. Värre var alla de olyckor som orsakades
av att arbetare fastnade i de oskyddade remmarna.
Belysningen utgjordes av tran- eller gaslampor. I vissa
verkstäder försämrades sikten av ångan från
ångmaskinerna, i gjuteriet av kolröken från de öppna
koleldar man hade för uppvärmningen. Hissar och
traverser drogs för hand.

1910-talet
“... livsmedelspriserna stiger oavbrutet och
arbetarna dag för dag närma sig svältgränsen
…”
Inledningen av årtiondet präglades av uppgivenhet efter nederlaget i storstrejken.
Många låg också efter med avgifterna och metallavdelningen tappade 25 % av
medlemmarna på ett år. Verkstadsavtalet från 1905 löpte ända till 1913.
Avtalsmässigt lyckades man i alla fall bland annat höja övertidsersättningarna och
minimilönerna.
För en grovarbetare vid Munktells var nu minimilönen 31 öre/timme.
Mycket jobb och dyrtid...
För arbetarna vid Munktells innebar kriget, i de fall de inte blev inkallade, visserligen
mera jobb. Men förhållandena var svåra. Priserna sköt i höjden.
Levnadsomkostnaderna tredubblades i stort sett under kriget. Visserligen betalades
tillfälliga “dyrtidstillägg”, som senare skull kunna dras in. Storlek berodde på
familjesituationen. Verkstadsklubben, gjutarna och snickarna gjorde flera
uppvaktningar om att få lönerna höjda. Klubben krävde 15 öres påök.
Förhandlingarna drog ut. Bolagsledningen erkände att kravet var berättigat men på
grund av verkstadsföreningens påbud kunde det “ej komma ifråga”. Klubbarna
konstaterade att “livsmedelspriserna stiger oavbrutet och arbetarna dag för dag
närma sig svältgränsen”. 1918 fick man i alla fall igenom fem öres påslag efter att
samtliga arbetare strejkat i åtta dagar.
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... men ingen mat
Livsmedel var ransonerade och det var
brist på det mesta. En stor del av fritiden
gick åt att jaga mat. Arbetarna samlades till
regelrätta hungerdemonstrationer.
1917 köpte Munktells vid ett tillfälle
27,000 kg potatis och 20,000 kg fläsk till
arbetarna. Dessutom deltog man i att
organisera ett centralkök för arbetarna i
Eskilstuna. Även bostäder saknades.
I kvarteret Nätet inrättade Munktells
provisoriska arbetarbostäder i magasinen.

Bröddemonstrationen på Fristadstorget den 24
april 1917: På trappan bland annat borgmästare
C A von Friesendorff. Det var ont om potatis.
För det mesta fick man äta kålrötter. Kött och smör
fanns bara att köpa till skyhöga priser på svarta
börsen.
Flera företag arrangerade matinköp för att
arbetarna över huvud taget skulle orka arbeta.

Sociala reformer
1912 kom lagen om arbetarskydd. 1913 kom den första folkpensionen. Den var dock
av mindre betydelse, eftersom den bara gav 55 kronor om året. 1919 kom även
lagen om 48-timmarsvecka.

Betald semester!
Medan direktörer och högre tjänstemän kunde ha under både tre och fyra veckors
semester, hade arbetarna ingen. Sedan Munktells arbetarna flera år krävt betald
semester, fick man ledningen att “vid midsommartiden lämna några dagars ledighet
åt arbetarna”. Man avslog dock definitivt “aflöning” under de tre dagarna, däremot
kunde man betala ett dyrtidstillägg, som motsvarade lönen för ledigheten.
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1920-talet: Lönesänkningar, konkurser och
delning
Kompensationskonflikten
Årtiondet började direkt med konflikt. Arbetare och företag kunde inte enas om
lönekompensationen för den lagstadgade arbetstidsförkortningen. Den 14:e januari
gick man ut i strejk till och med 8 mars då man beslutade om återgång. Under
mötena spydde man mycket galla över verkmästarnas agerande när de gick in och
arbetade under konflikten. ”Påminnelse om den nu avslutade striden, om den
obrottsliga solidaritet som varit rådande och att vi gått obrutna ur striden.” Då kan
man ändå notera att strejkunderstödet bara blev 5,57 kr under den sista veckan.
Nytt ägande
Ägandet hade förändrats: Från familjen Munktell gled det från sekelskiftet över i
händerna på flera av de nya högsta cheferna. Under kriget kom grupper utifrån in i
bilden, som påbörjade en kraftig expansion. Man investerade och byggde nytt.
1917 köpte man också upp Beronius, som långt senare fick ge plats för
huvudkontoret, numera “Företagens Hus”. Det fanns också förhoppningar att
efterfrågan på motorer och traktorer skulle öka kraftigt när det blev lättare att få tag i
drivmedel och lättare att exportera. Efter kriget föll i stället konjunkturen kraftigt och
anställningsvillkoren pressades hårt. Trots att levnadsomkostnaderna tredubblats
sedan 1914, krävde arbetsgivarna lönesänkningar. Arbetsmarknaden hade inte sett
så många konflikter sedan 1909. Arbetslösheten ökade också kraftigt. Trots extra
uttaxeringar fick Metall ändå lov att sänka arbetslöshetsunderstödet.
Vart hör jag?
Även Munktells affärer blev allt sämre. En ljusglimt var kontraktet med Nydqvist &
Holm (Nohab) i Trollhättan om att hjälpa dem med en stororder på lok till Ryssland.
Nydqvist & Holm övertog både delar av fabriken, av de anställda och av skulderna.
Medan denna produktion växte explosionsartat, förde Munktells en allt mer tynande
tillvaro. Det var en osäker och rörig tid. Man kunde jobba på Munktells med
tillverkning för N & H och vice versa. Det var ett “sammelsurium” där man ibland inte
visste vilket företag man jobbade på eller till vilken klubb man hörde.
När man ordnade upp den fackliga organiseringen 1922, kunde man konstatera att
cirka 1/4 av medlemmarna skulle höra till gamla Munktellsklubben och resten till
N & H-klubben.
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Adolf Benjamin Santesson var i ungdomen en av stadens bästa idrottsmän, speciellt som fotbollsspelare.
1920 invaldes han i klubbstyrelsen,
men hade redan under hungeråren
under kriget representerat klubben i
fördelningen av mat. Efteråt sade han:
“Jag tror att jag ett år efteråt hade
huvudet fullt med fläsk och potatis,”
Han hörde sedan det flertal av
styrelsen som överfördes till Nydqvist
& Holm. Där blev det också många
och långa förhandlingar om sänkning
av ackord och timlöner. 1919-22 var
han med i Metalls förbundsstyrelse.
Långt in på 40-talet var han sedan
en profil på vänsterkanten i klubben.

Kraftiga lönesänkningar
Otryggheten på Munktells var stor. Många jobbade avkortad tid. Det familjebaserade
dyrtidstillägget togs bort. För att klara jobben accepterade klubben 27 % sänkning av
ackorden. För Munktells hjälpte dock inte åtgärderna. I juni 1922 gick företaget i en
“mjuk” likvidation. Verksamheten kunde fortsätta och sedan lager och marinmotortillverkningen sålts av såg “Munktells Verkstads Nya Aktiebolag” dagens ljus i maj
1923. Men pressen på de anställda fortsatte. Konkursförvaltaren tvingade igenom
sänkningar på ytterligare 20 % på ackorden. Även om inkomsterna var knappa,
startade klubben ofta insamlingar till dem som hade det ännu sämre på grund av
sjukdom, arbetslöshet eller konflikter.
Medlemsantalet växer igen
På N & H minskade loktillverkningen. Största delen av produktionen gick till
Munktells. Därför var det naturligt när Munktells 1925 köpte tillbaka verksamheten.
Vid årsmötet i februari samma år, kunde man hälsa “N & H:arna” välkomna tillbaka till
klubben. Munktellsklubben utvidgades nu inte bara med dem. Efter införande av
industri-förbundsprincipen, kom även grovarbetarna och målarna in i klubben.
1929 hade medlemsantalet vuxit till 610.
”Nykvist och Han”
Loktendrar till N & H:s Rysslandsorder. I mars 1921
skriver sekreteraren Santesson för klubbens räkning till
kamraterna i Trollhättan. Han förklarar att det blivit ett
“riktigt sammelsurium” i Eskilstuna och att man vill ha
kontakt med deras klubb. Det är antagligen det första
“koncern-samarbetet” i vår historia. I juni samma år
började det bli någorlunda klart var man var anställd.
Eller som en av arbetarna förklarade när han skulle
berätta om sin nya arbetsgivare: ”Jo jag jobbar på Nykvist
och Han”.
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30-talet: Kungar och vampyrer
Rekordarbetslöshet
Årtiondets inledning präglades av världsdepressionen. Arbetslösheten rasade åter i
höjden. Metallavdelningens arbetslöshetsunderstöd mer än tiodubblades från 1929
till 1932. På Munktells jobbade knappt 200 på verkstaden, många av dem bara
27 timmar varannan vecka. Många medlemmar behövde hjälp för att klara sina
utgifter. Kommunala myndigheter var förstående och hjälpte bland annat till med
hyran.
Bolinder-Munktell
När det såg som mörkast ut, kom sammanslagningen med Bolinders 1932.
Den bidrog till att sysselsättningen hämtade sig snabbare här än på andra håll.
När det började vända var frågan om vem som skulle ha förtur till jobben viktig.
Klubben förordade dem som hade störst behov och de äldre och att sedan anställda
från Munktells och Bolinders skulle ha samma rättigheter.
Tidsstudier, för att få ned priserna...
Redan 1917 försökte företagsledningen skapa en byrå, som skulle sätta ackorden
och mera i detalj styra hur jobben skulle utföras. Detta mötte inte bara motstånd från
arbetarna. Även verkmästarna såg det som ett ingrepp i deras makt. De ville själva
sätta ackorden och styra över arbetarna och arbetsprocessen. På 30-talet kom man
tillbaka. I juni 1936 meddelar direktör Mally bolagsstyrelsen, att han inrättat en
ackordsbyrå med tio tidsstudiemän i syfte “att förbilliga tillverkningen och få ned
ackordspriserna”. Bland arbetarna spred sig oron över “nymodigheterna”.

Edvin Nyström tolkade tveksamheten
till tidsstudierna: Om man “torkar
imman på sina glasögon eller tager
sig en pris snus skall det angivas, hur
många tiondels sekunder det tar”
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... eller endast för att få bort spilltiderna?
Med hänvisning till “den oerhörda konkurrens, som råder i hela världen” ville man få
metallarna med på noterna och bjöd in en större delegation från klubben.
Syftet var att ”utan vi vilja endast få bort så mycket spilltid som möjligt och även få
ned verktiden genom att anskaffa bättre verktyg och bättre maskiner.” Dåliga ackord
skulle höjas och systemet skulle vara till nytta för båda parter. Tidsstudiemännen
kallades både “spioner”, “vampyrer” och “brödtjyvar”, men klubben förstod att man
inte skulle komma undan dem eller systemet, utan det gällde att tackla det med
ökade kunskaper.
Tre kungar och ett blivande kommunalråd
Även om ackordsbyrån innebar att verkmästarnas befogenheter beskars, var deras
makt på verkstaden svår att förstå för oss idag. Det fanns “tre kungar” på verkstaden,
som inte ens företagsledningen rådde på alla gånger. Det var verkmästarna Alfred
Bäck, Johan “Pålle” Pålsson och Hilmer Karlsson. Särskilt den senare, kallad
“Blåskägg”, var mycket respektingivande. Det fanns de som hade vegamössan på en
spik bredvid maskinen och tog på den för att kunna lyfta på den när han gick förbi.
Var man tvungen att tala med honom, så var de många som först såg till att de hade
“något innanför västen”.
1934 inleddes epoken Edvin Nyström inom klubben. Få av våra medlemmar har
lämnat så stora spår inom klubben eller hela kommunen som han. Ända fram till
1950 var han med pondus och vältalighet en kraftfull ordförande, som många
efterföljande haft svårt att mäta sig med. Förutom flera år som ordförande i
Metallavdelningen, satt han även i förbundsstyrelsen 1941-53. Med tiden
engagerades han också allt mer i kommunalpolitiken och verkade som kommunalråd
1954-66.
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40-talet:
Krigstid och metallstrejk
Oro och solidaritet
Kriget präglade tillvaron på många sätt under årtiondets första del. Man oroade sig
över utgången, över nazisternas framfart, över om Sverige skulle bli direkt indraget.
På 30-talet samlades pengar in till demokratikämparna i Spanien. Nu gjorde man
insamlingar till Finland, Norge och Leningrads barn. Många yngre blev inkallade i
perioder. Det hände till och med att verkmästarna ville avskeda någon som blivit
inkallad flera gånger. Kriget återspeglades inte bara i produkterna med granater och
motorer till flygvapnet. Man diskuterade också skyddsrum och i Ärnaberget byggdes
en verkstad för den militärt känsliga produktionen.

Arlaverkstaden var i bruk till 1979. I början
var många både i personalen och
verkstadsledningen nya. Man låg lite
Avsides och hade sin egen tillverkning.
Efter flera konflikter och problem beslutades att
gruppstyrelsen där i stort sett skulle fungera
som egen verkstadsklubb. För att
medlemmarna skulle lära sig både
rättigheter och skyldigheter startades också en
serie föreläsningar i fackliga frågor.

Jämna pengar - ojämn lön
Lönerna betalades ut kontant en gång i veckan. Eftersom det var brist på växelmynt
betalades bara hela intjänade femmor. Med dagens mått kan det verka oväsentligt,
men för springpojken med 30 öre i timmen innebar det att man ena veckan fick 10
kronor och nästa 15. Skillnaden var också ganska betydande för den som låg på
snittlönen, som 1941 var 173,6 öre/timme. Även om man lyckades höja vissa
timlöner rådde i princip lönestopp under kriget.

Till strid för 15 öre
Det långvariga lönestoppet skapade stor irritation. Inom Metall fanns ett starkt krav
på att höja minimi- och utgående löner med 15 öre. Tidsstudiernas hantering var
också en viktig fråga. Uppsägningen av verkstadsavtalet hösten 1944 följdes av flera
månaders resultatlösa förhandlingar. Den 5 februari bröt konflikten ut.
Varje vecka hölls klubbmöten där det debatterades livligt och det fanns olika
uppfattningar om läget och hur man skulle hantera dispenser. Delvis avspeglade de
partipolitiska motsättningar mellan socialdemokrater och kommunister, men i
handling var enigheten närmast total.
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Tung underhållning
För att hålla modet uppe organiserades en mängd aktiviteter. Både klubben och
avdelningen hade nöjeskommittéer. Dessa ordnade kabaréer, filmvisning,
underhållning på möten och årsfester. För att lindra de ekonomiska problemen fick
man rabatter, bidrag och fria skolluncher för barnen. Lördagen 3 februari var sista
arbetsdagen före strejken. Arbetet återupptogs den 11 juli.

Lång strejk
Fem månaders strejk gav åtta öre mer i timmen
för minimi- och timlöner och en partssammansatt
tidsstudienämnd tillsattes för att lösa
ackordstvister. Det var mer än
andra fått, men för många ändå en besvikelse.
Man hade väntat sig större resultat snabbare.
Det fanns olika uppfattningar man skulle ha
accepterat ett något lägre bud mycket tidigare
eller om man skulle ha försökt få till kraftfullare
konfliktåtgärder.

BM-arbetarna lämnar arbetsplatsen för
en strejk som skulle vara i fem månader.
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Lars Magnusson
Arbetet vid en svensk verkstad: Munktells 1900-1920
Från och med 1870 sköt industrialiseringen fart i den gamla smedstaden.
Det var inte helt enkelt att vänja arbetarna vid arbetet i de nya fabrikerna.
Många arbetare ansåg även i fortsättningen att de hade rätt att supa på arbetstiden
eller att komma och gå efter eget behag. Vidare värnade de om självbestämmandet
över det egna arbetet. I verkstäderna härskade vid slutet av sekelskiftet på 1800-talet
”mångsyssleriet”. Ett brett sortiment av produkter tillverkades många gånger efter
kundernas speciella önskemål. Torsten Gårdlund kallat ett ”mångsysslande verkstad”
och det syntes även i Munktells produktkatalog. Trots utvecklingens framgång och
byte av produktsortimentet så fortsatte företaget att hålla på med mångsyssleriet.
I allmänhet var arbetet varierande detta resulterade i höga krav på de yrkesskickliga
arbetarna. Den övergripande planeringen gjordes av förmännen och verkmästaren
på verkstaden. Hur det övergripande arbetet skulle utföras överlät de till de i stor
utsträckning till de kunniga arbetarna. Att dessa inte anlände till arbetsplatsen till
utsatt tid utan kom när det passade sig skapade ekonomiska problem då maskinerna
skulle utnyttjades mer och att det blev längre serier så att man fick effektivitetsvinster. Förändringar till större serielängder påverkade arbetssituationen.
Yrkesstrukturen förändrades så att maskinarbetarnas andel av arbetsstyrkan ökade
kraftigt medan hantverkargruppernas andel minskade.
Början av 1890 till 1920 mekaniserades mycket inom Munktell. Transporterna
förändrade sig när elektriska traverser, lyftkranar etc. tillkom, många tunga lyft
försvann här i igenom. Detta på verkade verkstäderna och inte minst ute på gården
där det tidigare skede mycket omlastningar.
Maskinskriven historik från gjutare klubben 1919. Klubben krävde att överingenjören
Ernst Thunberg ska avsättas detta skede en lördag eftermiddag. Man tillägger vidare
att efteråt var överingenjören betydligare resonligare. Det som åsyftas är att det möte
1919 då verkmästarna avgick med seger.
Eskilstuna mekaniska verkstad som den inledningsvis kallades – var landets femte i
ordningen efter Bergsunds (1769), Owens verkstäder i Stockholm (1809), Motala
verkstad (1822), och Nyköpings mekaniska verkstad (1831).
Trångboddheten var mycket utpräglad i början av 1900-talet. Eskilstuna en av
landets minsta städer vad ytan beträffar. Däremot var befolkningens täthet hög,
bara Stockholm som kunde uppvisa högre än i övriga landet. Bristen på bostäder var
allt mer prekär 30 % ansågs vara över befolkade. 1839 hade Theofrom Munktell
flyttat över från Rademachergatan till den nya tomten på norra sidan av Eskilstunaån.
Där hade han låtit uppföra ett boningshus av furutimmer i två våningar med vind, två
ytligare boningshus med sammanlagt elva ”inredda rum” och fem kök, avsedda för
anställd personal. Detta för att ”binda upp” anställda via lojalitet samt deras barm.
Han såg troligen också den kommande bostadsbristen som fram kom i slutet av
1800-talet.
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Farlig arbetsmiljö 1901-1905
Av de inlämnade rapporterna 37 stycken – vilket antagligen ej är komplett då många
rapporter kan ha kommit bort eller ej heller rapporterats till yrkesinspektionen.
Å andra sidan finns det ingenting som talar emot att rapporterna ger en tillförlitlig bild
av den typ av skador som var vanligast förekommande. (Endast ett axplock enl. red.)
•

Den 6/5 1901 hade Jakob Israelsson, 28 år gammal, sysslat med borrning av
hål i ångpanna. Då hade olyckan varit framme; Kettingen i blocket hvvarmed
ångpannorna vreds, hade låst sig och då Isaksson skulle kasta över kättingen
på 2:a sidan om borrstålen kom högra handen emellan kuggvevaxeln, hvarvid
2:ne fingrar krossades.

•

Den 30/3 (okänt år) hade svarvaren Viktor Hansson, 66 år, vid omkastning av
en rem till sin svarv råkat sticka ena handen mellan ett par av maskinens
kugghjul. Handen hade då krossats.

•

I plåtslageriverkstaden hade Erik Rosèn, 26 år gammal, den 27/11 1901 i
samband med att han satt fast en större balk i en kran ”fastsatt densamma för
dåligt så den slant ur kättingen, föll ner och krossade högerfoten”. Det framgår
av ett brev 7/8 1902 att han var fortfarande oförmögen till arbete.

•

Johan Granfeldt 51 år gammal hade vid maskinuppsättning den 6/2 1902
råkat ut för att ”en maskindel föll ner öfver höger foten och krossade en tå”.

•

Den 7/2 1904 hade Carl Larsson 53 år gammal, lossat plåt från en
järnvägsvagn. ”Larsson råkade vid lyftning af en plåt som var beteckt med is
och därvid svår att hålla, tappat densamma på höger foten hvarvid stortån
krossades”.

•

Johan Erik Larsson 54 år gammal, hade 24/3 1903 flyttat maskingods och vid
lyftning ”af en tyngre del” hade han försträkt ryggen.

•

A.W.Ståhl var 34 år och hantlangare i gjuteriet. Han hade den 16/9-1904 fått
ett öga ”svårt bränt” och det hade gått till på följande sätt. ”Vid tappning av järn
ur smältugnen träffades Ståhl av ett stänk i ögat”.
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Bolinder-Munktell 1932-1940
Några person- och miljöbeskrivningar
Snickarverkstaden
Förmannen Bergsten var ansvarig på snickarverkstaden var en fåordig och barsk
man men han hade ett gott hjärta. Han hade stort intresse för blomster så utanför sitt
kontor i den tillhöriga verkstadsbyggnaden hade Bergsten ordnat med en
blomsterrabatt. Ville man se de första vårblommorna så gick man till Bergstens
odlingar. Det var en verkligt imponerande kontrast att inom ett i övrigt sterilt
verkstadsområde finna en prunkande (lysande, färggrann, praktfull) blomsterodling.
Byggnadsavdelningen
När det gäller ny- eller ombyggnad av fabriker och kontor var man i stor utsträckning
självförsörjande.
Ansvarig förman var Valfrid Gustavsson. Han var bror till byggmästare
K.J.Gustavsson vilken senare blev grundaren av Eskilstuna Bil Kompani för
försäljning av Volvo personbilar. Om man frågade efter Gustavsson så skakade alla
på huvudet men frågande man efter ”Vasa” så visste alla vem han var. Detta var
hans smeknamn.
Prefabricerat husbygge
Omkring 1930 var tiderna hårda och man led stor brist på arbetstillfällen. Det gällde
att utnyttja alla tillfällen till arbetsmöjlighet. Vid denna tidpunkt eller möjligen något
tidigare 1928 skulle en av konstruktörerna på konstruktionsfunktionen bygga en
sommarstuga. Denne person hette Emil Lindqvist och är denna artikelförfattares
farbroder. Lindqvist ritade själv sitt sommarhus. Efter förhandlingar fick han göra en
beställning av sitt sommarhus att tillverkas inom företaget. Det var snickarverkstaden
som fick detta uppdrag. Huset tillverkades i delar och märktes upp mycket noga.
Sedermera transporterades till byggplatsen i Vallby och monterades upp av den
personal som förfärdigat byggdelarna. Huset om än något modifierat finns fortfarande
kvar i gott skick. Nog måste man konstatera att Bolinder-Munktell var tidigt ute med
prefabricerade hus.
Automatverkstaden
Ansvarig för denna avdelning var förman I Krantz. Han var en otrolig skicklig
svarvare. Han kunde ur en rak mässingsstång svarva fullständigt runda kulor enbart
genom att i längsled och tvärsled förflytta svarvstålet. Mera som kontroll anslöts före
avstickning ett fasonstål som sällan gav några spånor.
Krantz hade förmågan att på ett humoristiskt och medryckande sätt berätta om olika
händelser. Följande får utgöra ett smakprov på hans berättarkonst.
Krantz hade förlorat sina egna tänder och var nödsakad att använda reservdelar i
form av lösgom. En av de första dagarna dessa tugg verktyg sattes i funktion kom
det en tysk mekaniker som skulle installera en ny maskin på Krantz avdelning.
Krantz blev nödsakad att som artig värd gå ut och äta lunch med tysken.
Vid matbordet fick Krantz bekymmer så fort han öppnade munnen ”ramlade
lösgommen ner och satte sig som en grind i munhålet.” Då blev jag f-d” sa Krantz
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och tog ut lösganityret och stoppade det i byxfickan. ”Vad tysken glodde på mig” sa
Krantz. Efter måltidens slut ”stoppade jag in eländet i gapet igen.” Tysken såg än
mera förvånad ut och trodde väl knappt sina ögon. ”Förbannelse lyses över dessa
vedervärdiga tuggverktyg”.
Målarverkstaden
S. Engström ansvarade för denna avdelning. Man handmålade allt maskiner och
buggmader. Vid tidpunkten för dessa verkstadsglimtar var det inne att visa och göra
reklam för hur stora maskiner man kunde framställa och fotografera dessa. På denna
avdelning fanns en nästan dvärgaktigt liten person vid namnet Eklöf. Han var säkert
kortare än 1,5 m. Denna man ställdes alltid upp intill en maskin eller maskindel som
skulle fotograferas för att man skulle få intrycket av att det aktuella fotoobjektet skulle
se större ut än det verkligen var. Åtskilliga foton har tagits på detta sätt.
Reparationsverkstaden
Gjörloff var ansvarig för denna avdelning. Till denna avdelning hörde en reparatör vid
namn Jonsson som allmänt gick under benämningen ”Fläsk-Jon”.
Han var liten till växten och mest genomlortiga som gått att skåda.
Företagets lortigaste arbeten som t.ex. om murning av ugnar kom på hans lott och
hade format denna person. Om han över huvud taget tvättade sig eller ej kunde inte
konstateras. Kanske var hans hud så impregnerad med sot och olja att en tvättning
om än aldrig så noggrann inte gav något synbart resultat. En kroppsdel var dock
tidvis helt ren och närmast vit. Förklaring därtill följer nedan.
Jonsson fru hade en mindre charkuterirörelse och stod på torget på lördagarna och
sålde sina varor. Mannen deltog säkerligen i hemmet i denna rörelse där av namnet
”Fläsk-Jon”. På den tiden pågick verkstadsarbete även lördags förmiddagar.
När Jonsson anlände till arbetet lördagar var han lika svart som vanligt utom på
höger tumme som var skinande vit. Förklaringen till detta fenomen har uppgivits vara
att Jonsson hjälpte sin fru att stoppa korv och att detta skedde med just höger
tumme. Helt omöjligt att återställa Jonssons naturliga hudfärg förelåg synbarligen
inte.
Värmecentralen-Kraftcentralen
Ansvarig för avdelningen är Floberg.
Denna byggnad låg utmed Storgatan och intill den nuvarande stora fabriksporten.
Anläggningen tog emot och distribuerade ut elektrisk energi. Inne i kraftcentralen
fanns förutom den elektriska två ångmaskiner. Dessa ångmaskiner skulle kopplas in
vid belastningstoppar och öka tillgången på elektrisk energi. Vid drift hördes endast
ett sagt sus från maskinerna. Ångmaskinerna var högpolerade, tillika i
arbetslokalerna var det välordnat och i så städat skick att man svårligen kunde fatta
att denna var en verkstadslokal. Att träda in i dessa lokaler som var Flobergs revir
gjorde man med försiktighet, där bestämde han den fulländade ordningen med kraftig
röst.
Vid ett tillfälle bröts emellertid denna miljö brutalt. De styrande inom företaget hade
konstaterat att det gick åt mycket trasor i verkstadsrörelsen och att det tenderade att
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bli en för stor omkostnadspost. Det beslutades att anskaffa en tvättmaskin och att
tvätta dessa trasor för att kunna återanvändas i fabrikation ett flertalgånger.
Det bestämdes till Flobergs stora förtvivlan att den skulle placeras inom hans
välskötta revir. Installationen gjordes av företagets chefsmetallurg och kemist
ingenjör Sam Andersson. Floberg uttryckte bl.a. sin vrede genom att döpa Andersson
till ”den där giftblandaren”.
Floberg beklagade sig för ”gumman” hemma. Hon tyckte emellertid att när Floberg
nu hade en tvättmaskin så kunde han väl själv tvätta ”verkstadsböxera”. Han följde
rådet och lade i lite ”extra starkt” i tvättmaskinen. Resultatet framgår av Flobergs
egen berättelse som jag citerar ordagrant. ”När jag skulle ta upp böxera fanns där
bara en djävla smet, lite knappar och spännen.” Därmed upphörde hans egna tvätt
insatser.
Företagskontoren
På kontoret var det många som kunde porträtteras men i denna framställning
begränsar jag mig till en person som var synnerligen färgstark och originell.
Sven Johansson arbetade som konstruktör på ”motoravdelningens ritkontor”.
Johansson kom till Eskilstuna i samband med hopslagningen med Bolinder.
Han var liten till växten och klädde sig originellt. Till och från arbetet hade han en
alltför stor ytterrock och fickorna fulla av böcker eller tidningar. Han gick med raska
steg och tog för sin längd allt för stora steg varför han döptes till ”Steg-Johan”.
Han hade ett otroligt minne så allt han studerande eller kom för hans ögon fastnade
definitivt i minnet. Han studerade huvudsakligen motorlitteratur men även kulturella
områden studerades. All nyutkommen motorlitteratur sändes från Lindståhls
bokhandel i Stockholm till Johansson för påseende. I regel behölls böckerna av
honom. Han var hjälpsamheten själv med den stora kunskapen han hade.
Som exempel på Johansson stora hjälpsamhet och positiva inställning till sin
omgivning kan jag ur egen erfarenhet berätta följande. Jag tillfrågande Johansson
om några problem i samband med mina egna studier i värmelära. Dagen därpå kom
Johansson till kontoret bärande på två fulla resväskor med böcker och en förteckning
över litteraturanvisning i det aktuella ämnet. Vidare fanns det i böckerna insatta
lappar för orientering. Säkerligen hade Johansson varit uppe hela natten och gjort
denna litteraturgenomgång. Han bodde som ungkarl i det hus som ägdes av KFUK
och som låg vid Ruddammsgatan. Hans rum var belamrade med böcker på både
stolar, bord och hyllor som uppskattade säkert uppgick till 10 hyllmeter. Hela hans
rum andades böcker, nya som gamla.
Så skulle Johansson fylla 50 år. Vad skulle man uppvakta en så originell man med?
Man enades om ett armbandsur med alla tänkbara finesser. Själv hade Johansson
ett gammalt slitet fickur. Då Johansson öppnade paketet och fick se klockan föll
följande ord ”Tack så mycket, vill Ni ha mitt gamla ur i utbyte.”
Johansson började på senare år att resa mycket utomlands. Ett år skulle han följa
med på en gruppresa till Frankrike. I över ett år ”pluggande” Johansson fransk
35

historia för att som han själv uttryckte det ”utan kunskaper om fransk historia har man
inget i Frankrike att göra.”
Under guidade besök vid olika sevärdheter var Johansson den som hela tiden
rättade guiden eller kompletterade dennes berättelse med detaljerade beskrivningar
som Johansson ansåg nödvändiga. Det måste ha varit påfrestande att vara guide när
man hade honom i sällskapet.
Johansson otroliga minne kom till uttryck i Paris p.g.a. att han hade läst in hela
underjordiska transportsystemet Metron. Därför kunde han när folk på gatan i Paris
frågade om lämpliga resvägar ange vilka tågsätt och vilka ombytesstationer som
ledde till det efterfrågade stadsområdet. Att Johansson som aldrig varit i Paris kunde
upplysa infödda parisare om lämpliga resvägar får anses som unikt.
Det finns mycket mera att berätta om denna originella person men ovanstående får
utgöra exempel på denna intressanta persons levnadsöden.
Slutord
Ovanstående person och miljöbeskrivningar utgör endast ett axplock ur det rika
material som finnes. Jag har endast velat ge några smakprov på sådant som skett för
ca: 50 år sedan. Livet rullar vidare men jag tror att det är med detta som med
bilkörning, man måste även titta i backspegeln för att få säker framfart.
Ovanstående är ett sådant ögonkast i livets backspegel.
Eskilstuna i december 1986
K. Lindqvist
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