EEJ (Erik Eriksson junior) Torshällamaskiner AB
AB Nya Torshällamaskiner AB 1916 – 1995

EN LITEN BERÄTTELSE OM INDUSTRIELL SAMVERKAN, TRADITIONER OCH
YRKESSKICKLIGHET I TORSHÄLLA OCH ESKILSTUNA REGIONEN
Eriksson Junior Verktygsmaskinfabrik, (Erik Eriksson Junior) eller Torshällamaskiner AB.
1916 etablerade sig Erik Eriksson Junior i den före detta Vaddfabriken. Här anlägger han en
verktygsmaskinfabrik och därmed för han sin fader Erik Erikssons traditioner vidare.
Fadern hade 1878 grundat ett liknande företag i Eskilstuna, som han senare sålde.
När fadern Erik J. Eriksson avled 1940 tillträdde sonen Karl Erik och tog över företaget. Med
inriktning och produktion i Torshälla. År 1957 sysselsatte företaget ett 60-tal arbetare och cirka
tretton tjänstemän.
År 1916 innehöll verkstaden, som var uppförd i två våningar, mekanisk verkstad och
modellverkstad. Här tillverkades efter egna konstruktioner, till en början diverse fräs- och
planslipmaskiner samt utfördes specialtillverkning av maskiner efter beställarens egna önskemål.
Produktsortimentet utvidgades 1926 till att omfatta pelarborrmaskiner, kipphyvlar och måttverk.
År 1933 var det ett tiotal anställda i verkstaden.
Vid mitten av 1930-talet flyttade man in i de då nyuppförda verkstadslokalerna på Eskilstunavägen,
uppförda av byggmästare Georg Pettersson, där de första maskinerna som tillverkades var
gjuterimaskiner, diverse trycksvarvar samt hydrauliska planslipningsmaskiner.

Verkstadslokalerna på Eskilstunavägen

Tidiga av Erik Eriksson junior tillverkade maskiner

Under andra världskriget inkom order från bland annat Flygvapnet och Marinen på tex beställningar
av kassetter för fotografisk utrustning med mera. Erik Eriksson juniors största beställarna var
Sandvikens AB, Atlas Copco, Scania Vabis och Davy Robertson.

Konstruktionssidan utökades med flera ingenjörer för tillverkning av hel- och halvautomatiska
maskiner. Under åren 1938-39 konstruerades en ny, mycket omtyckt svarv som sålde bra till
mekaniska verkstäder och verkstadsskolor. År 1944 var det cirka 80 anställda. År 1949 byggdes
fabriken ut ytterligare och i grannfastigheten fanns sedan några år tidigare försäljningsbolaget
Rebenko.

1954 ombildades företaget till AB Torshällamaskiner för tillverkning av maskinerna, medan
försäljningen sköttes av särskilt bolag under det förra namnet Erik Eriksson Junior
Verktygsmaskiner. Styrelseordförande och VD var 1957 Karl-Erik Eriksson. Kamrer var C. E.
Gimling och verkstadsingenjör Anders Wahlström.
Utbildning och verkstadsskola i Torshällamaskiners regi
Under flera år drev företaget Torshällamaskiner en egen verkstadsskola för utbildning av blivande
yrkeskunniga arbetare. Dessa maskiner krävde ofta specialkunskaper och yrkeskunnighet och
fingertoppskänsla. tex med arborrverk eller om man svarvarde gängor med olika stigningar då måste
man kunna sin sak, hur skall man ställa in hjulen. Gällande hela satser för matningar och stigning
och vilken typ av gänga skulle det vara? trapetsgänga, plattgänga eller vanlig millimetergänga.
Då är det väldigt viktigt med matematik, ritningsläsning och liknande.
För annars så kunde man ej utföra jobbet. Det kunde röra sig om toleranser på tusendelar i vissa fall.
Själva utbildningen var på 2 år med teori 1 dag per vecka och så 4 dagar med olika
maskiner och ämnen som ritningsläsning, maskinlära. Skärande bearbetning etc.
Den teoretiska undervisningen bestod av bl.a. Svenska, Matematik och liknande.
Vissa dagar kom det andra elever från tex Eminentverktyg (sedermera SPV), Holmen mm.
till Torshällamaskinerslokaler där den teoretiska undervisningen hölls.
Någon gång i slutet av 60 talet togs denna utbildning över och bedrevs i en kommunal
regi. Detta var mera en administrativ lösning då allting fortsatte som innan.
I samma lokaler och med samma lärare från Torshällamaskiner.
Dessa elever värvades sedan efter utbildningen till företaget där de erbjöds anställning.
Detta är ett mycket bra exempel på ett industriellt kretslopp med gemensam samverkan
tillsammans med andra lokala företag i regionen även fast Torshälla maskiner både hade flera
kunder utomlands och verkade i tex Tyskland (Sandvik och special maskiner), men även länder
som sovjetunionen och USA. Så hade man en stark lokal anknytning till och tillsammans med
andra bolag.
Andra exempel på detta är att ett lokalt företag i Eskilstuna kunde stå för alla gjutna stativ som
behövdes. Dessa kom ofta från Gjuteribolaget. Men att ett annat lokalt bolag stod för alla svetsade
stativ.
Det finna många exempel inom detta område. Torshällamaskiner hade ett mycket starkt samarbete
med olika aktörer, lokala samt utländska. Dock skall tilläggas att det var kunden som bestämde vad
som skulle sitta på maskinen.
Torshällamaskiner AB hade 1967 ett 90-tal anställda. Företaget såldes under 1970-talet till
Ulvsunda Verkstäder och kallades då UVA-Torshälla. Under företagsnamnet REDIMO pågick
produktionen ytterligare i några år. Sedan mitten av 1990-talet är företaget nedlagt och lokalerna
disponeras nu av Torshällahuset, som är ett industrihotell med ett antal olika hantverkarfirmor och
dylikt i samverkan.
Att det fanns både yrkeskunnande och utbyte med engagemang tar sig även andra utryck.
Torshällamaskiner tillverkade även sk utbildningsmaskiner där man kunde följa med i
bearbetningsprocessen och följa verktygen tex till Pilotverkstaden. Dessutom så var det nästan
tradition att lärarna kom från Torshällamaskiner både till AMU i Vilsta och pilotverkstaden.

Torshällamaskiner var väldigt specialiserat på vissa kunskaper här i kommunen tex skavning mm.
Det fanns inga andra i stan som höll på med sådant eller kunde utföra sådant arbete.
Lite stolt skulle man kunna med fog säga. Var skulle de annars ha fått tag på dem? Så nog fanns det
både stolthet och yrkeskunnande på Torshällamaskiner.
Torshällamaskiner var även tidigt ute och anpassade sina svarvar mm. till nummerstyrning
(Läs NC) redan 1964 ställde man ut en nc-styrd svav på Hannover mässan med styrsystemet från
Data SAAB. Torshällamaskiner var även tidigt ute när det gäller nästa generations
verkstadsmaskiner, de som var CNC styrda.
Integrationen var även den god på Torshällamaskiner. Torshällamaskiner hade
arbetskraftsinvandrare från tex Jugoslavien, Ungern, Italien och Finland och de lyckades införliva
dessa i både arbetsuppgifter och företagskultur. Ett väloljat samarbete som fungerade mycket bra
på alla sätt och vis.
Början på slutet
Sviktande konjunktur under åttiotalet och med konkurrenter som springer förbi leder vikande
försäljningsandelar. Torshällamaskiner kämpar på och 1982 lanseras en ny CNC Svarv som får
namnet S-180CNC. Tidigare fanns redan S-160CNC i utbudet. S-180CNC var en maskiner
med bättre kapacitet och kunde bearbeta större objekt.
Fortsatt uppförsbacke för Torshällamaskiner, tex. 1982 tillverkades endast 50st svarvar per år
att jämföra med 1962-1966 då man tillverkade 300st svarvar per år.
Givetvis var erfarenheten av varje arbetsmoment betydligt större och man kunde ha personal som
bara sysselsattes med ett tempo t.ex. montering av den sk. Nortonlådan (Matningslådan på svarven).
På maskinverkstaden var det likadant.Vid den tidpunkten var den
totala arbetstiden 270/280 tim /svarv. Seriestorleken vid montering var då 10st. Och partistorlek
50-100 detaljer beroende på priser och omloppstid.
Man tittade på olika lösningar och bla. På ledtider mm. från företagsledningen för att försöka vända
trenden och få tillbaka lönsamheten. Maskin- monteringstiden måste alltså ner till 250 tim. Totalt!
En minskning med hela 175 tim. För att få en god lönsamhet kanske tom. ner ännu mer. Samtidigt
som försäljningen av svarvar åter måste upp till 200st per år.
Är det möjligt frågade man sig. Man tittade även på andra möjligheter till rationalisering sk.
vardags rationalisering, vad kan köpas färdigt frågade man sig. T.ex. kugghjul skall man köpa eller
tillverka dem själva frågade man sig. Samtidigt tittar man på det manuella arbetet vid tillverkningen
t.ex. fräses slipas istället för skavning, toppslid var ett stort manuellt arbete.
Med en S-250 i produktion kan svarvtiden t.ex. minskas betydligt vid 200st svarvar per år. Upptill
15 tim per svarv samt med en fleroperationsmaskin bör man kunna sänka fräs & arborrtider med 20
tim per svarv. Till sist så ser man över monteringsmomenten och tror att sänkningar på 20-25 tim
per svarv kan uppnås.
Men med en svarvprognos om 25 max 50 svarvar/år så ansåg och insåg de att det är nästan
omöjligt att få lönsamhet i verksamheten.
AB nya Torshällamaskiner hade även 1982 en försäljning av reservdelar till sina olika modeller och
maskiner på ca 40-50 000:- / månad.

Modell s-175
Denna svarv var konstruerad för såväl produktions- som utbildningsändamål.
Svarvens prisma är extra kraftigt utförd vilket ger svarven en mycket stor stabilitet.
Arbetsstycken på upptill 360mm i diameter går att bearbeta. S-175 är en svar som fyller
långt gående krav på stabilitet, noggranhet och enkelhet i skötseln.
Elektriskt system
Drivning sker från en i vänstra (främre) skåpfoten inbyggd elmotor med kilremmar.
Vilka spännes genom en anordning inuti skåpfoten. Motor är som standard en
2-hastighetsmotor 6,5/5,0 hk 1400/1700 r/m. El-utrustningen är (SEN 360411)
för 3-fas bestående av en helkapslad 2 hastighetsmotor, polomkopplare och
manöverställare – nödstopp – elskåp innehållande b.la. låsbar huvudbrytare,
kontaktorer, motorskydd med nollspänningsreläer, manövertransformatorer och
säkringar.
Några andra modeller och maskiner tillverkat av AB nya Torshällamaskiner
TMC-84 (Fleroperationsmaskin)
8109 (Special maskin) Levererad bla. till Sandvik Tyskland. Styrsystemet
levererades från USA.
S-150CNC (CNC Svarv/Snabbsvarv)
S-160CNC (CNC Svarv/Snabbsvarv)
S-175CNC (CNC Svarv/Snabbsvarv) Består av 295st.
bearbetade detaljer samt köpdetaljer.
S-180CNC (CNC Svarv/Snabbsvarv) Spindeln drivs steglöst med poly-V rem
från en tyristor styrd likströmsmotor på 7,8 kW med programmerbara
spindelvarvtal upptill 20 000.
S-250 (CNC Svarv) av Eminentverktyg.

Slutord
AB Torshällamaskiner och AB nya Torshällamaskiner tillverkade en mängd olika maskiner bl.a.
tillverkades Snabb & Revolversvarvar, Automatiska kopiersvarvar, hydr. kopiersvarvar, numeriskt
styrda svarvar, tyngre produktions borrmaskiner, numeriskt styrda borr & fräsmaskiner, special
maskiner, enheter, trycksvarvar och legoarbeten.
Företaget hade viljan under alla sina verksamma år att föra vidare traditioner och yrkeskunnande
samt viljan att fortsätta vara en bidragande kugge i det lokala näringslivet. Man hade ett otal
samarbeten genom åren. Somliga lyckade och andra mindre lyckade bla. på 1990 talet.
Men till slut gick det inte längre utan konkursen var ett faktum 1995, en epok hade gått i graven
Källa: Texten är delvis hämtad ur boken Torshälla ABC och bilderna kommer från Arkiv Sörmland
Ett stort tack till Jörgen Engström tidigare anställd på Torshällamaskiner
för utlånat material och för att han har delat sina erfarenheter från Torshällamaskiner med oss på FAiE

