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Strömsholmens Mekaniska Verkstads AB:s historia har funnits nedskriven i endast helt kort, med be-
gynnelseåret 1876 som utgångspunkt. Nu har man bett mig som hembygdsforskare att försöka bena ut 
historien om gårdssmeden från Byarum. 
  Varför? Jo, personalsamordnare Ulla Lindström-Heiman, som har följt mitt arbete med att utifrån 
mitt stora fotoarkiv skriva ner Tranås historia om bland annat byggnation, personer, händelser, handel 
och industri, tyckte att det var dags att göra en dokumentation om ”hennes” företag. Hennes önskan 
föll i god jord och den 13 januari 2012 träffade jag Ulla, Jan Tingvall och Gunilla för att börja arbetet.
 Jag har fått ta del i det lilla material som finns arkiverat – ett fåtal fotografier, broschyrer och tid-
ningsklipp. Det är ju så att när ett företag byter ägare, som Strömsholmen har gjort fyra gånger, så 
kastas mycket som anses onödigt. Kartonger med gamla bilder och informationsmaterial åker i skräp-
lådan. 
 Nu har jag med egen forskning satt mig in i den spännande historien om smeden A M Carlssons egg-
järnssmide och alla olika ägare fram till det världsomspännande och framgångsrika företag som det är 
i dag.

Tranås hösten 2012
Eije Fasth

Författarens förord
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Strömsholmen AB i Tranås med över 200  anställda 
omsätter idag ca 500 miljoner kr med god lönsam-
het. Företaget ingår som en självständig enhet i den 
amerikanska koncernen Barnes Group Inc., som 
omsätter ca 8 miljarder. Strömsholmen AB utveck-
lar, tillverkar och marknadsför gasfjädrar och gas-
hydrauliska system för pressverktyg. Företaget är 
världsledande med en marknadsandel på över 50 
procent inom sin bransch och exporterar över 95 
procent av volymen. Strömsholmen AB är ett glo-
balt snabbväxande företag som befinner sig i ett 
expansivt skede och bl.a. satsar inom tung fordons-
fjädring.

EN FRAMGÅNGSSAGA MED RÖTTER I
SVERIGES INDUSTRIELLA REVOLUTION
Verksamheten började 1876 på Strömsholmen i 
Svartån, därav namnet. Företagets produktpro-
gram och tjänster har utvecklats från smide, jord-
bruksredskap, Tranåslastaren samt hydraulik. Allt-
sedan lanseringen av KALLER®-gasfjädern 1983 
har tillverkningen fokuserats på gasfjäderteknik. 
Verktygs-tillverkare insåg tidigt hur användbara 
gasfjädrar är, vilket har lett till en efterfrågan i hela 
världen. Strömsholmen, som är marknadsledande i 
branschen, har hela tiden haft ett nära samarbete 
med sina kunder i syfte att utveckla och lansera 
nya, avancerade produkter.

ÖVERLÄGSET BRA PRODUKTER –
RENT AV GENIALISKA
Gasfjädern utnyttjar det enkla faktum att gastryck 
bildar en kraft som är proportionell med dess kon-

Strömsholmen om Strömsholmen

taktyta. Gasfjäderns kolvstång fungerar som ett 
fjäderelement. Gasfjädrar genererar mycket större 
kraft och längre slaglängd än motsvarande meka-
niska fjädrar. Dessutom är livscykelkostnaden ofta 
betydligt lägre än för traditionella fjädrar. Eftersom 
det är lätt kontrollera och reglera nitrogengastryck 
är gasfjädrar i många avseenden helt överlägsna an-
dra fjädertyper.

INGENTING SLÅR GASFJÄDRAR
I PRESSVERKTYG
Det var bilindustrin som först upptäckte fördelarna 
med att använda gasfjädrar i pressverktyg. Idag kla-
rar Strömsholmen av att möta större delen av den 
globala efterfrågan på gasfjädrar för denna typ av 
tillämpningar. De produkter och produktmått som 
företaget har utvecklat har blivit företagsstandard 
för de flesta biltillverkare i branschen, bl.a. Gene-
ral Motors, Ford, Volvo Car Corporation, Daimler-
Chrysler och Toyota. Till och med internationella 
standardiseringsorgan som ISO, NAAMS, VDI och 
CNOMO har antagit Strömsholmens måttstandard. 
I nära samarbete med bilindustrin, forskningsinsti-
tut och tekniska högskolor fortsätter Strömsholmen 
att ständigt utveckla framtidens produkter och bi-
drar därmed aktivt med ingående produktkunskap, 
kreativitet och nya lösningar till förmån för sina 
kunder runtom i världen.

HÖGAUTOMATISERAD PRODUKTION
UTAN MOTSTYCKE I BRANSCHEN
Strömsholmen har alltid investerat i den senaste 
produktionstekniken. Företagets bearbetnings- och 
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produktionsresurser garanterar att kunderna får 
högsta kvalitet, samtidigt som arbetsmiljön för de 
anställda blir den bästa. Ständigt förbättrad kvalitet 
och produktivitet är resultatet av det nära samarbe-
tet mellan Strömsholmen och maskin- och verktyg-
stillverkarna.

KALLER® GARANTERAR
ABSOLUT HÖGSTA KVALITET
Strömsholmen har med överlägsen produktkvali-
tet erövrat internationell ryktbarhet. Företaget var 
1994 det första i branschen att ISO 9001-certifie-

ras. Alla typer av producerade gasfjädrar genom-
går regelbundet livscykeltester. Minimikravet är att 
de klarar en miljon cykler. Och självklart uppfyller 
Strömsholmens produkter alla gällande säkerhets-
krav. 
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Smedjan där A M Carlsson började sin verksamhet 1874 finns fortfarande kvar.

Anders Magnus Carlsson
1849-1919
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Anders Magnus med den 13 år Johanna Justina 
Johansdotter som var 13 år äldre. Säkert dryfta-
de de frågan om var de skulle kunna bygga sig en 
framtid.
 Vid denna tid drogs genom den steniga Små-
landsbygden en järnvägsförbindelse mellan 
Stock-holm och Malmö. Kanske fanns framtiden 
i något samhälle utefter stambanan? Paret valde 
utan någon egentlig anledning Tranås. 
 Anders Magnus och Johanna fick tre söner: 
Sixtus Efraim född 1876, Karl Johan Simon född 
1879, Enock Emanuel född 1882. Johanna var då 
46 år gammal.
 Den 24 januari 1919, samma år som Tranås 
blev stad, fyllde Anders Magnus 70 år. Då många 
av hans släktingar och vänner i Byarumstrakten 
hade svårt att komma till Tranås ordnade han en 
högtidsfest för dem i Vaggeryd. Enligt uppgifter 
från hans son Efraim, blev resan till Vaggeryd och 
påhälsningarna bland släkt och vänner i Byarum 
en alltför stor påfrestning för honom. Han ådrog 
sig en svår förkylning som övergick i lunginflam-
mation. Efter tre månaders sjukdom slutade han 

En smed fick en idé

 En smed fick en idé ...

 En mekanisk verkstad utvecklade den ...

 Kunderna accepterade den ...

Följ den spännande utvecklingen från lien via kopplingen, variatorn, tranåslastaren, 
halmhacken, pälsmaskinerna, hydraulcylindern och pendelharven till gasfjädern.

Första smedjan
Grundstenen till det företag som senare kom att 
bära namnet Strömsholmens Mekaniska Verk-
stad lades av liasmeden och smidesmästaren An-
ders Magnus Carlsson. Han flyttade till Tranås 
1875 sedan Östra stambanan blivit färdig 1874.
 När A M Carlsson kom till samhället köpte han 
en smedja som stod intill landsvägen snett norrut 
vid Kongsbacken krog, cirka fyra kilometer 
norr om Tranås. Stugan heter Hagen och ska 
enligt ortsbor ha använts som smedja i slutet av 
1800-talet. Den sista som bodde i stugan kallades 
för ”Korga-Johan”.

Vem var Anders Magnus Carlsson?
Anders Magnus Carlsson föddes 1849 i Byarum, 
som ligger strax norr om Vaggeryd i Småland.
Föräldrarna var Karl Magnus Abrahamsson, född 
1818 i Byarum, bonde i  Grälebo under Mellan-
dal, och hans hustru Marta Hansdotter, född 
1820 i Åker. 
 Anders Magnus var gårdssmed på Bratteborgs 
gård i Byarum. 1875 gifte sig den då 26 år gamla 
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Den andra smedjan låg där huset mitt på bilden med takutbyggnaden ligger. Bron över 
Svartån till slakthusmaden ses till vänster om den byggnaden. 

A M Carlssons halvbror Carl Alfred Carlsson föddes 
1860 i Byarum. Död 1934 i Säby. Han var gift med 
Inga Kristina Karlsson, född i Svenarum 1856. Till-
sammans hade de tre barn: Karl Nataniel född 1884 i 
Säby, Gustav Elias född 1886 i Säby och Berta Teresia 
Elisabeth född 1888 i Säby.
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sin livsgärning genom att stilla och fridfullt i tron 
på sin frälsare gå över gränsen på Linköpings la-
sarett den 28 april 1919.

Andra smedjan
Smedjan flyttades efter en tid, 1876, till en tomt 
vid den nuvarande stadshusbron. Verksamheten 
omfattade då huvudsakligen eggjärnssmide. 
 Tillverkningen av liar blev från början företa-
gets specialitet och den så kallade Tranåsmodel-
len tillverkades i ett stort antal.
 Anders Magnus synes ha haft ett stort intresse 
av att göra affärer och han for själv ut och sålde 
sina produkter på närliggande marknader. Redan 
under sin första tid i Tranås hjälpte han också till 
med försäljning hos platsens järnhandlare.                            
 Man kan ana att han lyckades väl, ty rörelsen 
växte med åren, och i slutet av 1870-talet tog fir-
mans grundare i sin tjänst sin halvbroder Carl 
Alfred Carlsson och strax därefter ännu en halv-
broder, Claes Karlsson född 1862. 

Tranåslie
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Tranåskonstnären Herman Norrman utförde 1887 denna oljemålning vars motiv är häm-
tat från bröderna Carlssons smidesverkstad vid slakthusbron. Man kan förmoda att det är 
den 27-årige Carl Alfred som ses vid städet smidande en Tranåslie. 
Oljemålningen ”Vagnssmedja” ägs av Göteborgs konstmuseum.
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A.M. Carlsson var nog mer intresserad av affärsyr-
ket än av smidesverksamheten. Redan under sin 
första Tranåstid hjälpte han till hos platsens järn-
handlare. Rörelsen lär ha fört en tynande tillvaro 
och gick i mitten av 1880-talet i konkurs.  I sam-
band med konkursen övertog han tillsammans 
med garverifabrikör Magnus Johansson firman 
Hagelin & Co, som ändrades i handelsregistret 
till A.M. Carlsson & Co. De båda kompanjonerna 
satte genast igång att upparbeta järnaffären, som 
fört en tynande tillvaro. 
 A.M. Carlsson hade inga pengar att sätta in i 
affärsföretaget men däremot god hälsa och stor 
affärsförmåga. I slutet av 1895 blev han ensam 
innehavare av firman som han drev till 1908, då 
affären överlämnades till äldste sonen Efraim 

Järnhandlare Carlsson

Karlsson. Efraim jämte den några år yngre bro-
dern Simon Carlsson började hjälpa fadern i bu-
tiken redan vid 12 års ålder.
 Järnhandeln drevs i fastigheten med gaveln mot 
Storgatan 28, som ses på bilden. Här fanns man 
till 1902 då man flyttade över till den nybyggda 
fastigheten på Storgatan 34.
  Med vaken blick för tidens krav upptog A.M. 
Carlsson redan 1894 försäljning av cyklar el-
ler velocipeder som det då hette. De första mo-
dellerna som började säljas var av engelsk eller 
tysk tillverkning. De väckte stor sensation, men 
det var ytters få som kunde köpa ett så dyrbart 
fortskaffningsmedel, I rena järnvarubranschen 
var man också med sin tid och omsättningen var 
förhållandevis stor. 

 Den första lokalen visade sig 
snart otillräcklig och man byggde 
därför egen fastighet. I september 
1902 kunde man flytta in i de nya 
lokalerna, som då ansågs stå på 
höjden av modernitet, men som 
sedan dess genomgått genomgrip-
liga förändringar. 

Järnhandeln drevs i fastigheten med 
gaveln mot Storgatan till 1902 då man 
flyttade över till den nybyggda fastigheten 
Storgatan 34. 
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 Interiör från A.M. Carlssons 
järnaffär omkring 1895,då-
varande Storgatan 24.
I dörröppningen sitter järn-
handlaren A.M. Carlsson själv 
vid skrivbordet, sedan kommer 
C.M. Blomnell (fabrikör), Efr. 
Karlson (expedit och son till 
butiksägaren), Jonas Johans-
son (grosshandlare) och längst 
till höger Simon Carlsson (son 
och expedit). Butiken var liten 
så man fick utnyttja utrym-
mena väl och stapla varor från 
golv till tak.

 A.M. Carlsson & Co, järn 
och maskinaffär, Storgatan 
34. Inflyttningsklar 1902, 
samma år som bilden togs, med 
järngrindar på taket som var 
ganska vanligt på nybyggda 
hus i början av seklet. De nya 
lokaler ansågs då stå på höjden 
av modernitet. 
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I samband med att A.M. Carlsson köpte 
järnhandeln överlät han 1886 ansvaret 
på smedjan till brodern C.A. Carlsson. 
Under 1890-talet startades ett flertal 
möbelfabriker i Tranås. Därför be-
slöt bröderna Carlsson att utvidga sin 
verksamhet att även omfatta mekanisk 
verkstad. Rörelsen flyttades 1890 till 
Strömsholmen (bilden till höger).
 År 1890 flyttades verkstaden till hu-
set till höger på nedre bilden, och fick 
namnet ”Strömsholmens Mekaniska 
Verkstad”. Nu inköptes en ångmaskin, 
en järnsvarv och en del andra maski-
ner. Tillverkningen bestod i band- och 
cirkelsågverk samt ångpannor och 
ångmaskiner. Här sysselsattes ett tiotal 
man. Det var Tranås första och enda 
mekaniska verkstad.
 År 1890 flyttade också plåtslagare 
Th. Malmkvist sin verkstad till huset. I 
huset till vänster fanns snickarmästare 
Sandberg som drev en snickarverk-
stad.

Tredje smedjan och rörelsen flyttar till Strömsholmen
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I slutet av 1880-talet uppförde bygg-
mästare F.O. Larsson flera fastighe-
ter på den av honom ägda Ströms-
holmen och hit flyttade några 
småindustrier och hantverkare sin 
verksamhet. Larsson själv startade 
1890 en verkstad för tillverkning av 
byggnadssnickerier. Samma år kom 
smeden C.A. Carlsson och plåtsla-
gare Th. Malmqvist till Strömshol-
men. 1892 började några tidigare 
ägare till Måleribolaget egen rörelse 
i Larssons fastighet och E.A. Fång in-
gick som delägare.
 Ett mindre mejeri startades av 
smörhandlare G. O. Johansson, 
med verksamhet fram till början av 
1900-talet. Det första varmbadhuset 
i Tranås uppfördes av byggmästare 
Larsson i en för ändamålet uppförd 
fastighet. År 1898 startade bröderna 
Levander en vagnfabrik i en tidigare 
möbelverkstad. Vagnfabriken till-
verkade många olika slags åkdon. 
Beslagen tillverkades av Strömshol-
mens Mekaniska, vagnarna måla-
des av firma Hellström & Johansson 
och sadelmakeriet utfördes av O. H. 
Sjögren. Alla hantverkarna fanns på 
Strömsholmen.

 Bild: Karl Stille tidigt 1900-tal.

Strömsholmen befolkas av småindustier och hantverkare



21

Vid Strömsholmens Mekaniska Verkstad tillverkades kring sekelskiftet snickerimaskiner av olika 
slag. Företaget var den enda mekaniska verkstaden i Tranås. Första tillverkningen utgjordes band- 
och cirkelsågverk, mindre ångpannor och ångmaskiner. Företaget utförde även rörarbeten för vatten 
och ånga samt reparationer av lokomobiler och motorer. Personalen uppgick till ett tiotal personer. 
Tredje man från höger är företagets ägare C.A. Carlsson.

Liknande cirkelsågverk tillverkades på 
Strömsholmens Mekaniska Verkstad.
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Fjärde smedjan och rörelsen flyttar till Kanalgatan

Fabriken låg på Kanalgatan och på ödetomten till höger, mot Flora-Vasagatan, började 
SkinnDavid bygga sitt skinnberederi 1917.
Bilden är från 1915. Det vita huset med den påbyggda takåsen är den fabrik som Strömsholmen 
flyttade till från ön Strömsholmen år 1918-20. Här startades gjuteriet och man tillverkade 
kantverk för sågverk, grussorteringsverk och man utförde reparationsarbeten.
För övrigt ses till höger i skogen ”Länsmansgården”, ägd och bebodd av länsman Sigurd Pira, en 
kontroversiell och omskriven styrpinne i Tranås. Han ägde hela skogsområdet från Ekliden över 
Ekbergsparken till landsvägen vid nuvarande Pastejköket.
Till vänster i skogen ses Ekliden 9, som numera kallas Domaregården. Det vita stenhuset bygg-
des 1908 av löjtnant Claes Filén en man som var van att bestämma i stadens nämnder. När det 
gällde huset tog löjtnanten till för mycket, villa Solbacken, som den då hette, blev så dyr att han 
inte mäktade med utgifterna. 98.000 kr kostade det att bygga. I folkmun sägs det att Tranås 
kyrkobyggnad blev försenad på grund av Filéns affärer; han anklagades för att ha lånat pengar 
ur kyrkobyggnadskassan. Det hela slutade tragiskt – Filén tog sitt liv 1910 i den vackra takvå-
ningen.
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Efraim Carlsson, 1876-1950

I boken Smålands Näringsliv i ord och bild från 
1918 står att läsa att fabrikören var C. A. Carls-
son,  att företagets fabrikat blev prisbelönt på 
lantbruks- och industriutställningen i Jönköping 
år 1899, och för utvidgning av verkstadsrörelsen 
är en större verkstadsbyggnad under uppförande.  
 År 1920 finns företaget på Kanalgatan i ett 
ombyggt tidigare tegelbruk. Nu fanns inte C. A. 
Carlsson kvar i företaget. A. M. Carlsson, som gick 
bort året innan (1919), hade troligen ekonomiska 
intressen i smidesrörelsen, som vid arvet förde-
lades mellan sönerna. Firman övertogs detta år 
av Efraim Carlsson, son till A. M. Carlsson och far 
till nästa generations företagsledare, Stig och Bo 
Carlsson.
 Samma år, 1920, startades en mindre gjuteri-
avdelning, som lades ner år 1950.

Så här såg byggnaden ut som tidigare 
varit tegelbruk men gjordes om till 
gjuteri och mekanisk verkstad. Bilden 
är tagen från Floragatan och på platsen 
framför byggnaden, där materialet lig-
ger, byggdes 1956 en ny verkstadslokal.
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Gjuteriet på Kanalgatan. Från vänster: Bertil Hübsch, (Per-Olof Lind), Gustav 
Welin, Jonny Andersson, gjutmästare, V. Andersson (Jonnys far), en okänd, Nils 
Karlsson (Brusarp), Joel Widén. Bilden är från 1930-talet.

Fotot är en minnesgåva från företagets tidigare ägare Anders Skobe med anled-
ning av Strömsholmens Mekaniska Verkstads 120-års jubileum år 1996.
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1920 tillverkades bl.a. grussorteringsverk. En motor kopplades till verket 
med en drivrem. Gruset matades in i tratten och sorterades genom skak-
ning på band till andra änden. ??

Interiörbild från Kanalgatan. Under 1920-talet tillverkades maskiner för 
snickeri- och sågverksindustrin.
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GePe-kopplingen
GePe-kopplingen började utvecklas i slutet av 
1930-talet och följande information om kopp-
lingen är hämtad ur den första broschyren om 
kopplingen som kom ut 1939. Kopplingen tillver-
kades i olika storlekar beroende av hästkraft- och 
varvantal och fanns i två typer:

 Typ I för till- och frånkoppling av remskiva.                                        
 Typ II för sammankoppling av två axelledningar.                                               

Vilka fördelar fanns då? Jo, mindre remslitage då 
mellantransmissioner ej behövde vara i rörelse 
då kopplingen var frånslagen.

Kopplingen har en snabb och bekväm manöv-
rering. Fyra olika tillslag finns: Gaffel-, Ratt-, 
Kugghjul- eller Hydraulisk tillslagsanordning 
som alla kräver ringa kraft vid tillslaget. På 
bilden ses Rattillslaget.

Kopplingen har ett mjukt ingrepp som gör att 
remmarna inte slirar vid igångsättningen.

Kopplingen är kullagrad och enkel att montera, 
slitstark och oöm då antalet till- och frånslag 
per arbetsdag kan ske utan begränsning.                                                                

Kopplingen har ett väl kapslat utförande, enär 
den konstruerats med tanke på nutida krav på 
arbetarskydd.

1930-talet
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•  Remskivekoppling för sågverksindustrin   
 (överst)

•  Remskivekoppling till slipstol i metall-
 industrin (mitten)

•  Remskivekoppling på råoljemotor (nederst)

•  Axelkoppling-vinkelkoppling (överst)

•  Remskivekoppling för frikoppling av 
 reservmotor i mejeri (mitten)

•  Remskivekoppling i pälsvarufabrik (nederst)

Några miljöer och användningsplatser för GePe kopplingen:
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Nya familjemedlemmar in som ägare
Företaget Strömsholmen övertogs av Efraim 
Carlssons söner Stig och Bo Carlsson 1938.  Fö-
retaget fanns kvar på Kanalgatan och nu började 
planeringen för att utveckla och tillverka GePe-

kopplingen och senare Alwe-variatorn. Dessa 
produkter fick stor betydelse för Strömsholmen 
och utvecklades, tillverkades i företaget under 
mer än två decennier. 

Stig Magnus Carlsson, 1910-1991. 
Son till Efr. Carlsson. 

Bo Uno Efraim Carlsson, 1917-1972. 
Son till Efr. Carlsson     
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Nu följde ett antal krigsår med restriktioner och 
militärtjänstgöringar.
 I en Redogörelse för SMV för år 1942 finns föl-
jande utdrag att läsa: ”Sysselsättningen har va-
rit god under året, men övertidsarbete har måst 
göras vid underbemanning på grund av militär-
tjänstgöring.
Grundlönerna varierade från 45 till 92 öre per 
timme. Restriktioner på kilremmar, snabbstål, ren-
göringsmedel och elektroder. Koppar och oljor 
var under beslag av staten. En Frisellsvarv och en 
Arboga borrmaskin inköptes.

 Tillverkning: 180 st GePe-kopplingar, 1 fläsk-
maskin, 1 knivslipmaskin, 1 piskmaskin och ett 
stort antal bilhjulsaxlar har ändrats till häst-
vagnsbankar.
 I Gjuteriet har under året tillverkats 75 000 kg 
gjutgods, varav 30 000 kg för egen produktion. 
Debitering för legoarbeten: 4 kr/tim för svarv-
ning, 3,50 för övrigt och 2 kr/tim för arbeten där 
arbetarens kompetens ej motsvarar behovet.”
 
GePe-verkstaden flyttar till Missionsgatan
1942 flyttades GePe-verkstaden till ny lokal på 
Missionsgatan 7 där också den nyinköpta svar-

ven placerades, fyra hyllställningar och 
en telefonanknytning mellan GePe och 
verkstaden upprättades. SMV sökte 
inträde i Sveriges Verkstadsförening 
p.g.a. avtalsförhandlingar med gjute-
riet.
 Missionsgatan 7 byggdes av Emanuel 
Carlsson, son till järnhandlare A.M. 
Carlsson. Där drev han möbelfabrik 
med som mest ett 20-tal anställda fram 
till 1936.                                
 Hans brorssöner flyttade alltså delar 
av sin tillverkning hit. Bottenvåningen 
anpassades för PeGe-verkstaden och 
något år senare anpassas källarvå-
ningen för Alwe-variatorn. Nu var man 
i närheten av den plats där företaget 
startades 1876.

1940-talet
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Pälsberedningsmaskiner
1945 började tillverkning av pälsberedningsma-
skiner, elektricmaskin, fläskmaskin, skärmaskin 

Den här bearbetningsmaskinen använ-
des både i skinnberedningsindustrin och 
i konfektionsindustrin av pälskappor, 
som här på bilden.

och piskmaskin, alla till skinnindustrin. Denna 
produktion lades ner år 1955.

År 1950 tillverkades den här 
slipmaskinen som levererades 

till Österrike.
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Det här är inte Rud. Nyströms logga??

Bygelmaskinen är konstruerad för bygling av 
skinn för att uppnå högsta möjliga glans. Cylin-
dern är utrustad med spiralformiga urfräsningar 
och på extrabeställning kan vi förse cylindern 
med skarpa eller avrundade knivar i själva ur-
fräsningen eller om så önskas inmonterade spi-
ralborstar. Vid bygling uppstår gaser, och vid 
exempelvis tillverkning av pannofix kan dessa 
vara synnerligen besvärande. Tillsammans med 
maskinen vill vi därför rekommendera, att få le-
verera en kraftig fläkt.

Sträckmaskinen är avsedd för sträckning och 
skrapning av lamm, kanin och andra mindre 
skinn. Kuttern är försedd med 10 st stålknivar, 
vilka lätt kan lossas för slipning. Över kuttern sit-
ter en uppfällbar skyddshuv av plåt där god plats 
finns invändigt mellan kuttern och huven. På sta-
tivets baksida är placerad en utsugningstratt för 
befintligt utsug eller fläkt, ett galler förhindrar 
att skinnet eller skinnflikar följer med in i fläkten. 
Med ett snabbt handgrepp rensas anordningen 
säkert utan risk att skadas av kutterkniven.

Generalagent för pälsberedningsmaskinernavar 
AB Rud. Nyström & Co som gav ut en katalog 
över produkterna år 1949 där följande produkt-
beskrivningar är hämtade. 



32

Electricmaskinen är avsedd för klippning av 
stickelhåren på små skinn som kanin, opossum 
m.fl. Maskinen är synnerligen effektiv samtidigt 
som det ger ett utmärkt resultat. Kapaciteten är 
ca 250 skinn per dag, mer om skinnen är små. En 
man kan lätt betjäna 2-3 maskiner då skötseln är 
så lätt. Borstvalsarnas inställning är mycket en-
kel. Detsamma gäller matningshastigheten. Luft-
utsugningen för anslutning till sugledning är an-
ordnad på ett effektivt sätt.

Våra skavmaskiner tillverkas i två standardbred-
der nämligen 700 och 1200 mm arbetsbredd. De 
är avsedda för skinn av kalv, föl, får, lamm, kil-
ling o.s.v. Skinnet läggs in i maskinen och den 
gummiförsedda mottrycksvalsen anläggs med 
trampan på maskinens framsida, skinnet fram-
matas då automatiskt, så att skinnet ej skadas av 
för hårt mottryck. För rengöring behövs ingen de-
montering, knivvalsen hålls under arbetets gång 
fri från avfall genom vattenspolning. Det bortspo-
lade avfallet samlas upp på maskinens baksida. 
Alla rörliga delar är inbyggda i skyddskåpor.  
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Kardmaskinen är avsedd för kardning och rugg-
ning av får- och lammskinn såväl lång- som 
korthåriga. Frammatning av skinnen sker au-
tomatiskt. Arbetsvalsen rensas automatiskt un-
der arbetets gång genom en bakom densamma 
monterad arbetsvals, som tar bort ullen från ar-
betsvalsens kardbeslag. Kardbeslaget kan utan 
svårighet bytas ut när skyddshuven är uppfälld. 
Båda valsarna är kullagrade och alla rörliga delar 
är inbyggda. Maskinens utsugningshuv kan an-
slutas till befintlig fläktanordning.

Knivvalsen är försedd med 10 st konkavspiral-
knivar. Ståndkniven är lagrad i en synnerligen 
stabil hållare, som utesluter fjädring och ger ab-
solut jämn klippning. Transportvalsen är lagrad 
i sväriska kullager och drivs av separat motor. 
Transportmattan kan köras med två hastigheter, 
en lägre som används vid påläggning och utslät-
ning av skinnet, och en högre som används vid 
själva klippningen. Härigenom minskas kassa-
tionsrisken samtidigt som en snabb klippning ger 
stor kapacitet. I suglådan finns ett undertryck 
som håller fast skinnet på transportmattan, vilket 
ger en absolut jämn klippning över hela skinnets 
yta. Fininställning av önskad hårlängd sker ge-
nom en centralt belägen ratt.
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Piskmaskinen är avsedd för småskinn såsom 
ekorre, kanin, opossum m.fl. Maskinen förbereds 
för remdrift eller motordrift

Skärmaskinen är avsedd för fläskning och tunn-
skärning av smärre skinn. Remskivan med skär-
stål kan lätt tas bort för slipning. Skärstålet är 
runt om försett med anhåll som fungerar som 
stöd för skinnet och som enkelt kan anpassas till 
olika skinnsorter.

Slipmaskin. Maskinen är konstruerad för slipning 
av skärklingor och är byggd enligt en ny princip. 
Hela drivningen sker från en enda specialbyggd 
snäckväxelmotor och försedd med två kraftuttag.

Är inte det här samma 
slipmskin som på sid 30??
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Interiörbild från Strömsholmens Mekaniska Verkstad, 1940-tal.

Alwe-variatorn 1943
I företagets historik står det att år 1945 påbörja-
des tillverkningen av hasighetsvariatorer, Alwe-
Variatorn. Men i årsberättelsen för 1943 står det 
följande ”Variatorer började tillverkas under året. 
Första variatorn provas den 28 juli 1943”.
 Vidare kan man läsa att personalen bestod av 
5 för kontoret, 3 arbetsbefäl, 1 förrådsförvaltare, 
17 verkstadsarbetare, därav en för vedhuggning, 
3 har slutat under året och 1 har anställts. I GePe 
verkstaden 1 förman och 4 arbetare. I gjuteriet 5 
arbetare. Tillsammans 35 anställda. 
Fyra Elektricmaskiner, två fläskmaskiner, fyra 

skärmaskiner och två piskmaskiner tillverkades, 
alla till skinnindustrin.
 I GePe verkstaden tillverkades 221 kopplingar.
I gjuteriet tillverkades 83 734 kg gjutgods, därav 
för egen tillverkning 24 800 kg.
 För 1944 står det att ombyggnader vidtogs i 
GePe verkstaden, Missionsgatan 7 med inredning 
av källare till monteringsverkstad för Alwe-varia-
torer och GePe lager.

År 1944 bodde ca 8 200 personer i Tranås, och 4 
200 telefoner var installerade i staden.
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Utveckling och tillverkning av Alwe-
variatorn började på SMV 1933. 
Katalogbladet ovan kom ut 1944.

Generalagent för Alwe-
variatorn var AB Lorentzen 

& Wettres maskinaffär i 
Stockholm
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Följande kunde man läsa i Svensk Trävarutidning 
från 1946:

ALWE-VARIATOR – En helsvensk variator
med hydraulisk manövrering 

Sedan några år tillbaka har en helt igenom 
svenskbyggd variator, en maskin för stegfri has-
tighetsändring, förts i marknaden. Då den i vä-
sentliga detaljer skiljer sig från den vanliga typen 
av variatorer och då åtskilliga exemplar av dem 
är i drift och visat sig motsvara de förväntningar 
som ställts på den, kan det vara skäl att redogöra 
för dess konstruktion. Kraften överförs genom en 
trapetsformad blockrem, som löper över koniska 
skivor, men här finns skillnaden mot tidigare va-

riatorer. De koniska skivorna förflyttas på axlar-
na genom påverkan av ett hydrauliskt tryck. Nu 
kan man avståndsmanövrera variatorn från en 
framdragen oljeledning placerad på lämplig plats
 F.n. pågår utveckling vid verkstaden att ha 
möjlighet att köra variatorn både fram och back 
samt att helt stanna utgående axel när motorn är 
igång. Den hydrauliska anordningen förenklar, 
då det i-bland är nödvändigt att bygga in varia-
torn långt in i stativet.   
 Alwe-variatorn tillverkas av Strömsholmens 
Mekaniska Verkstad i Tranås och försäljes av AB 
Lorentzen & Wettres Maskinaffär, Stockholm, så-
som ensamförsäljare.

Och den 2/9 1947 gjorde Östgöta Corresponden-
ten detta reportage:

Tranåsprodukt på sydameri-
kansk marknad

 Brasilien vill ha Strömsholmens 
mek. Verkstads variator. Ströms-
holmen är ett Tranåsföretag, som 
har en omfattande export av sina 
produkter. Här tillverkas maskiner 
för pälsindustrin samt olika slag av 
kopplingar som gått till våra grann-
länder i Norden. Då variatorerna nu 
skall exporteras till Brasilien har de 
fått en avsevärd förlängningsradie.
 Variatorn är ingen ny historia, 
säger verkstadschefen, Gunnar Ek-
man, när ÖC gör ett besök. Vi tog 
upp tillverkningen 1943 och åstad-
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kom en del förbättringar, som visade sig över-
lägsna andra konstruktioner. Våra produkter blev 
efterfrågade, så nu har all försäljning anförtrotts 
AB Lorentzen & Wettres maskinaffär i Stockholm.  
 Vad är då en variator och fördelarna med en 
sådan? Med maskinen får man möjlighet att va-
riera t. ex. en maskins varvtal kontinuerligt och 
göra det under drift, varvid maskinen får just den 
hastighet den behöver för att under olika förhål-
landen kunna utnyttjas på effektivaste sätt.                        
 Fördelen med vår variator är bl.a. den, att vårt 
speciella regleringssystem ger konstruktionen 
fördelar ifråga om automatisk inställning av kon-
skivorna och automatisk kompensation för rem-
längdsändringen. Andra tillverkare har i regel 
haft mekanisk inställning för att få en konstant 
remspänning. En kontinuerlig ändring av varvta-

let för en igång varande maskin betyder givetvis 
större produktionsförmåga t.ex. vid svarvning av 
fanér. Varvhastigheten kan ökas allt efter som i 
maskinen minskar i omkrets.
 Variatorn kommer i användning inom ett fler-
tal industrier. Den används till spolning av pap-
per och tyg, och inom chokladindustrin återfinns 
även våra produkter. Det är en glädje att vi fått 
en ny marknad i Brasilien och trots materialbrist 
på bl.a. kullager, skall vi nog kunna tillfredsställa 
kundens önskemål. Vad det gäller kullagren har 
SKF låtit oss veta att det finns italienska, som 
dock skall prissättas av priskontrollnämnden. 
Och medan denna till synes enkla sak på tyvärr 
alltför välkänt manér skall verkställas, får företa-
gen i vår bransch kämpa med materialsvårighe-
ter, slutar ingenjör Ekman. 

Alwe-variatorer färdiga 
för leverans 1950.
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I början av 1940-talet, under krigsåren, hade 
SMV en annonskampanj för att utföra lego- och 
reparationsarbeten.
 Den största målgruppen var skinnindustrin 
och snickerifabrikerna, då dessa industrier var 
mycket stora under den här tidsperioden.
 Yrkesvana svetsare, svarvare, smeder och sak-
kunniga tekniker fanns för alla tänkbara repara-

tions- och över-
synsarbeten.

Det fanns också ett färdigt korrektur för en an-
nons riktad till lantbrukare. 

”Omsorgsfull genomgång och justering av varje 
detalj, rengöring genom sandblästring, färg-
sprutning – det är många slags arbeten vi är be-
redda att göra. Och nu står vi särskilt väl rustade, 
då vi passat på att modernisera hela reparations-
avdelningen under konflikten. Denna moderni-
seringen kommer Er till godo i form av att snabbt 
och omsorgsfullt arbete. Vi är beredda på alla 
slags reparations- och översynsarbeten.
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derklippaggregat som finfördelade halmen som 
återgick till åkern. (Se bilden nedan till vänster.) 
År1955 lades denna tillverkning ner på grund av 
att andra metoder började tillämpas.

Stig Carlsson ensam ägare
Efter fadern Efraims död 1950 
delades företagen upp mel-
lan sönerna. 1952 övertogs 
Strömsholmens Mekaniska 
Verkstad av Stig Carlsson och 
brodern Bo Carlsson (tidigare 
kompanjon) fick i arvet överta 
”AM:s Järnhandel”.

Halmhackor
Samma år, 1952, sartades tillverkning av 
halmhackor. Idén var att efter skördetröskan 
koppla på halmhacken. Halmen trillade ner från 
tröskan på ett transportband fram till ett cylin-

Ett antal halmhackor färdiga för leverans.

1950-talet
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Arméförvaltningen
1952 började man utföra legoarbeten åt armé- 
förvaltningen. Det var wireutrustning för mål-
markeringstransportörer till militära skjutfält.                                                        
Dessa legoarbeten fortsatte en bit in på 60-talet. 

Wiresystem för resning och fällning av målattrapper.

Wiresystem för rörliga målattrapper.

Vid denna tid blev Tore Kanebo plats- och verk-
stadschef.
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Maskinkran SMV–5 
Kraftig och välbyggd kran av förstklassigt utfö-
rande. Försedd med patenterad GePe friktions-
koppling samt erforderliga bromsar finjustering.
Levereras komplett med 5 hk elmotor, 16 mm 
wire samt lyftblock med exklusivt toppstöd.

Tekniska data:                                
Lyftkraft   5 ton
Lyfthastighet, normalt  2,5 m/min
Lyfthöjd    5 m
Vändningsradie   5 m

Montörerna Einar Andersson och Bernhard 
Örtengren vid en färdigmonterad variator på 
50-talet.
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Tranåslastaren
1953 startades tillverkningen av frontlastare 
för traktorer. Konstruktör var Lars Berggren och 
produkten fick namnet ”Tranåslastaren”. Försälj-

ningen gick över AB Volvos traktoravdelning i Gö-
teborg.

Prototypen till den första Tranåslastaren vid 
fabriken på Kanalgatan år 1953.

Tranåslastaren 850 passar till de flesta traktortyperna i 
jordbruksarbetet, och kan användas för många ändamål. 
Lastning av gödsel, hö, betor, säckar, jord, grus, snö, ved 
och virke. Schakt och röjning. Urvalet av arbetsredskap är 
stort.
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Lars Berggren
Lars Berggren började sin bana vid teknisk skola 
i Stockholm under krigsåren i början av 1940-ta-
let. Hans första anställning var hos en firma som 
tillverkade silos. 
 1953 kom Berggren 
till Strömsholmens Me-
kaniska Verkstad i Tran-
ås. Företaget ägdes av 
Stig Karlsson. Berggren 
var en stor innovatör och 
pionjär på högtrycks-
hydraulik. Han konstru-
erade Tranåslastaren,  
en frontlastare till jord-
brukstraktorer.
 1959 flyttade han till Janssons Svets och Ma-
skin som fanns på Kanalgatan i Tranås, men hade 
viss anställning kvar hos Strömsholmen. När äga-
ren till Janssons Svets avled köpte Lars Berggren 
företaget runt 1960. Företaget kallades därefter 
Tesema, Tranås Svets och Maskinverkstad. Nu 
byggdes det nya lokaler i Tranås dit tillverkning-
en samlades. Främst gjordes byggnadssmide och 
legotillverkning till Strömsholmens traktorlastar-
program.
 Till Tesema kom också Olle Berggren, bror till 
Lars, och var anställd där åren 1971-1977. Kon-
struktör Hasse Brunér, som började hos Ströms-
holmen 1956, flyttade med till Tesema.
 Nu utvecklade man traktorer utrustade för 
skogsbruk samt traktorkopplade dumpervagnar.
Programmet av dumpervagnar omfattade flera 
olika storlekar och ett samarbete med AB Far-

ming i Nyköping startades som marknadsförde 
produkterna. Fergusontraktorer anpassades till 
Tesemas konstruktioner.
 Nu började man konstruera en ramstyrd dum-
per med många unika tekniska lösningar. Stora 
förhoppningar ställdes på att Farming skulle sälja 
många dumprar av typ P 20.  Fem maskiner till-
verkades på Tesema i Tranås. Vad hände sedan 
med den unika dumpern? Jo, Tesemas kassa var 
tom och behövde påfyllning. ASJ i Arlöv ville 
utvidga sitt program och valde att ta över pro-
duktionen och planerade att tillverka ett 20-tal 
maskiner i Arlöv. Utvecklingen av nya produkter 
kostade stora summor och hårt konkurrens gjor-
de branschen olönsam.
 Omkring 1980 bytte Tesema namn till Tuma 
och produktionen inriktades på  hydrauliska 
pressar. Tuma avvecklades slutligen 1989. 
 Lars Berggren avled 2003.

Montering av första P-20 dumpern, 20 tons 
last, med många unika tekniska lösningar.
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 AB Bolinder-Munktell (ofta förkortat BM), var 
en traktor- och maskintillverkare från Eskilstuna 
som bildades år 1932 genom en sammanslagning 
av de båda mekaniska verkstäderna Bolinders 
och Munktells. Bolinder-Munktell köptes i sin tur 
upp av Volvo år 1950 varigenom märket BM-Vol-
vo (från år 1972 Volvo BM) uppstod. 1973 änd-
rades bolagsnamnet till Volvo BM AB, och 1985 
till VME group. Sedan 1995 heter företaget Volvo 
Construction Equipment.

2-takts tändkulemotor, 30-40 hk
Transmission 3 fram, 1 bak               
Vikt    8,3 ton                                      
Längd    5,8 m                                     
Höjd    3,3 m                                   
Starttid  10 min                                  
Pris 1913  16 625 kr                     
Traktorn ansågs göra samma arbete 
som 16 hästar och 8 man.                 
31 st tillverkades 1913-16 i Eskilstuna.

Munktells första tillverkade traktor intro-
duktionsåret 1913. Munktell 30-40.

En anekdot från Strömsholmen och Lars Berggren:

Berggren tyckte att han hade för liten lön. Ett 
samtal mellan honom och Stig Carlsson om hans 
löneläge avslutades med att Stig Carlsson skulle 
tänka på saken. Nästa dag kallades Berggren upp 
till chefen där han fick veta att någon höjd lön 
kunde det inte bli tal om, men han kunde få an-
vända titeln Disponent.
 Antagligen föll inte erbjudandet i god jord, för 
Lars Berggren slutade efter ett tag och startade 
eget längre söder ut på Kanalgatan 24, Tesema.

Bolinder-Munktell
1955 koncentrerades Volvos traktorför-
säljning till det helägda bolaget AB Bo-
linder-Munktell i Eskilstuna. Nu övertogs 
försäljningen av lastarna av Bolinder-
Munktell. Ungefär samtidigt började las-
tarna säljas till andra traktorfabrikat.
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Gaffelvagnar 
1955 startades tillverkning av gaffelvagnar. Syf-
tet var bl.a. att därmed få en säsongsutjämnande 
effekt på produktionen eftersom lastarna hade 
sina försäljningstoppar inför vårbrukets start och 
under höbärgningstiden.

 Gaffelvagnstillverkningen blev emellertid inte 
någon lönsam gren. Produktionen blev inte av 
den storleksordning man väntat sig och år 1965 
lades tillverkningen ner.

Den NYA hydrauliska gaffellyftvagnen

Inbyggd hydraulik med lätt utbytbara detaljer.

Pedalmanövrering

Lyftkraft 1200 kg

Hydrauliken är helt inbyggd och väl skyddad i en 
konformad kåpa.
För höjning och sänkning av gafflarna används 
pedaler.
Dragstången är ledad kring en högt belägen 
punkt, vilket gör att angreppsvinkeln blir lätthan-
terlig.
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Carl-Johan Torphammar berättar
En dag damp det ner ett mail i min dator. Det var 
Carl-Johan Torphammar som hade skrivit ner 
några anteckningar om sin far Torsten Torpham-
mar.
 Carl-Johan berättar: ”Min far anställdes den 
1 augusti 1949 som verkmästare på SMV som 
då låg på Kanalgatan. Ägare var Stig Carlsson.                                      
Thorsten kom från Scania Vabis i Södertälje där 
han arbetat i sex år som verkmästare på suppor-
tersvarvavdelningen. 

 På ett brevpapper daterat 1949 står att SMV 
tillverkar GePe friktionskopplingar, ALVE varia-
torer, Pälsberedningsmaskiner och transmissio-
ner. Jag kommer ihåg att det gamla verkstads- 
och konstruktionskontoret låg en trappa upp och 
placerat under taket med fönster ut mot fabriks-
golvet. Efter en tid byggdes ett nytt kontor med 
entrén mot Kanalgatan.

 Efter en cykelolycka vintern 1954 skadade 
Torsten ett knä och fick byta arbetsuppgifter till 
en kombination av teknik, kundorder och inköp. 
Pappa köpte då sin första Chevrolet för att slippa 
cykla till jobbet.  
 Efter flytten till nuvarande adress arbetade 
pappa som inköpschef till sin pension 1969 men 
tjänstgjorde även en tid efter det. Han var över 20 
år på SMV. 

En dag på kontoret. Torphammar, sekreterare 
Görel och svetsare Thörn. Året är1964.

 När SMV flyttade till nya lokaler på Industri-
området feriejobbade jag och fick hjälpa till med 
att flytta kontorsutrustningen. 
 En sommar fick jag och en kamrat ett äventyrligt 
uppdrag. SMV skulle montera Tranåslastare på 
nya stora BM-traktorer som var försedda med 
grävaggregat där bak. Traktorerna kom lastade 
på järnvägsvagnar och vi skulle köra dem från 
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lastkajen och vidare till SMV. Jag minns att de 
var så baktunga att man var tvungen att vrida 
grävaggregatet 90 grader åt sidan och dra in 
skopan så mycket det gick. Trots det ville traktorn 
bara gå på bakhjulen och framhjulen studsade 
ned ibland när man körde. När man skulle styra 
var man tvungen att motorbromsa för att kunna 
hålla kursen och speciellt svårt var det när man 
passerade järnvägsövergången då traktorn bara 
hoppade. Låter kul men var ett äventyr.

Under slutet av 50- och början av 60-talet prakti-
serade jag några somrar på kontoret och jag kom-

mer ihåg några personer från 
den tiden.
 Tore Kanebo var platschef. 
Tore och pappa åkte ibland 
efter jobbet och fiskade i sjön 
Noen. Jag (10-12 år gammal) 
fick följa med och 
åka i Tores nya 
röd/vita Volvo 
Amazon 1956.

 Allan Uhrfält 
liksom Stig Carls-
sons son Anders 
Skobe arbetade 

ihop med pappa, och Stig Bertil 
Carlsson skötte produktionsplane-
ringen.
 Lennart Lord var resande säljare 
och jobbade mycket mot Lantmän-
nen. Han var även SMV:s fotograf 
och skötte det lilla fotolabbet där han 

Bilden saknas

själv framkallade bilderna.                                  
  Lars Berggren var konstruktör och ritade bl.a. 
”Tranås lastaren”. Jan Birgersson var ritare och 
konstruktör (vi brukade spela tennis på morgnar-
na före jobbet). 
  Jag minns att man tillverkade olika cylindrar 
samt den gulmålade ”Tranåslastaren”. De första 
modellerna av lastaren hade enkelverkande cy-
lindrar och monterades på traktorer främst inom 
jordbruket. Lastaren blev mycket populär och se-
nare tillverkades även större modeller med dub-
belverkande cylindrar, för tuffare tag inom indu-
strin.

Tore Kanebo, 
platschef

En prototyp av ”Tranåslastaren” som ovan-
stående gäng var med och konstruerade 

under ledning av Lars Berggren, 1953.
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Personalfest. Maskerad på turist-
hotellet ”Furulid” Skoboviken

Torsten Torphammar var från bör-
jan smålänning, född i Moheda 
1904. Han var gift med Ester, ock-
så hon smålänning från Vislanda. 
Torsten Torphammar avled 1982.



50

Ny fabrik 1956
1956 blev en tillbyggnad på 900 m² verkstads- 
och kontorsbyggnad färdig vid korsningen 
Kanalgatan-Floragatan. Den totala ytan inklusive 
kontorsutrymmen uppgick nu till 1 800 m². 

Verkstadslokalerna erbjöd dock inte någon 
speciellt rationell lösning på tillverkningsflöde 
och materialhantering.

Bygget pågår, på andra sidan 
Kanalgatan ses Ringqvists päls.

Nya fabriken sedd 
från Floragatan.
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TraktorNytt 1957
I mars 1957 gjorde ett reportageteam från tidningen 
TraktorNytt ett besök på fabriken och skrev följande 
reportage:

Verkstaden utmärktes av ljus och rymd. Gub-
barna såg vad de hade för händerna och hade ut-
rymme för sina arbetstag.
 Främst intresserade vi oss för utformningen 
av fundamentet. Alla har väl hört historien 
om den förträffliga traktorn som gick mitt 
utav vid användningen av den lika förträffliga 
frontlastaren. Något sådant behöver inte ske 
här. Det är nu två år sedan Volvo lanserade en 
lastapparat till T-31-33 som fick benämningen F-
1.                                                                                      
 Lätt styrning. Tranåslastaren är utförd i pres-
sad plåt, vilket gör att den är lätt men samtidigt 
kraftig i konstruktionen. En särskild ram anfäst 
i traktorns bakdel, samt i ett par punkter vid mo-

torramen avlastar traktorns mellandel. I nedfällt 
läge går lyftarmen närmare traktorns framände 
än de allra flesta andra lastapparater, vilket kraf-
tigt bidrar till lätt styrning och låg framaxelbe-
lastning.                                                                                
 Lyftarmarnas infästningspunkt är hög, vilket 
gör att lyftarmen trots att den går nära traktorns 
framände i nedfällt läge, ändå går långt fram i 
upplyft läge och man har lätt att lasta långt in på 
höga vagnar. Lyftkolvarna är kraftiga och försed-
da med tätningar av allra bästa kvalitet. Givetvis 
är lastapparaten försedd med särskilt reglage, 
som är lätt att manövrera.

Ing. Stig Carlsson, verkstadschef Tore 
Kanebo och lastarens konstruktör ing. 

Lars Berggren samlade kring den prov-
bänk där lastarnas kapacitet provas.

Ljust som en sommardag är det inne i verkstads-
lokaler där Tranåslastaren blir till.
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Tung industrilastare 
1959 konstruerades och startades produktionen 
av en kraftigare frontlastare för kommunala och 
industriella ändamål. Frontlastarproduktionen 

Byggnadsfirmor, entreprenö-
rer, industrier, kommuner och 
åkerier, vars arbetsuppgifter 
ofta fodrar material som tål de 
stora påfrestningar, har i allt 
större utsträckning funnit att 
Tranås tunga lastare är den 
idealiska konstruktionen för 
tunga fältarbeten. Lyftkapaci-
tet till toppläge 2000 kg.

var i fortsättningen i huvudsak inriktad på de 
kraftigare industrilastarna.

Vid lyft ändras ej redskapens riktning 
genom en förnämlig parallellföring.Truckgaffel med stor 

lyftförmåga.

Tranåslastaren mon-
terad på traktor med 
halvbandsutrust-
ning som ger ännu 
större lastkapacitet.
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Moderna redskap för effektiv renhållning
Nu gavs en möjlighet att utrusta traktorn till en 
allroundmaskin med en mångfald av använd-
ningsområden som sopning, snöröjning, last-
ning, transport m m.
 Till- och frånkoppling utfördes med snabb-
kopplingar.
 Traktorn kunde utrustas med en diagonalplog 
med bredd upp till 2,3 m som kunde vinkelställas 
30° åt vardera sidan.

 En sopmaskin kunde erhållas för front- eller 
bakmontering med möjlighet att vinkelställas 30° 
åt vardera sidan.
 Båda tillbehören kom från Holms Industrier i 
Motala.
 Frontlastaren tillverkades av Strömsholmens 
Mekaniska Verkstad och fanns med 850-1250 kg  
lyftkraft till toppläge.

Industri- och kommu-
nalutrustad traktor.
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läge med stora utvecklingsmöjligheter på den 
25 000 kvm stora tomten. För att säkerställa en 
kommande utveckling har förhandsrätt begärts 
för ytterligare en angränsande tomt om cirka 
7 000 kvm.”
 Bygget startade de sista dagarna i mars 1964 
och verkstaden blev färdig i mitten av december 
samma år. En mycket kort byggtid således.
 Verkstadsytan i ett plan uppgick till 3 000 kvm 
plus skyddsrum och personalrum på 500 kvm. 
Även kontorsvåningen var på 500 kvm. Byggna-
dens volym uppgick till 24 500 kvm.
 Byggnadskostnaderna inkl. grundundersök-
ningar, arkitekt- och konsultarvoden, samtliga 
installationer som el, VVS, tryckluft och gas samt 
målningsarbeten belöpte sig till 1 742 000 kr  vil-
ket var en mycket låg kostnad även 1965.
 I samband med nybyggnaden gjores investe-
ringar för de interna transporterna och material-

Ombildning till aktiebolag
1962 ombildades företaget till aktiebolag. Aktie-
kapitalet uppgick till 75 000 kr och ägare som ti-
digare Stig Carlsson.

Nytt fabriksbygge 1965
Tranåslastaren hade tillverkats seriemässigt från 
år 1954. Tre år senare byggdes den ursprungliga 
fabriken till så att golvytan tredubblades. Expan-
sionen var mycket snabb. Efter bara några år var 
utrymmena för små igen och tillbyggnadsplaner 
diskuterades 1962.
 ”Vi tittade på många tomter”, berättade direk-
tör Stig Carlsson i ett tidningsreportage. ”Vi över-
vägde också att flytta från Tranås ty goda erbju-
danden fanns. Kärleken till hembygden och stor 
beredvillighet och ett välvilligt tillmötesgående 
från Tranås stad gjorde att vi stannade i staden. 
Jag anser att fabriken nu har fått ett tjusigt, fritt 

1960-talet

Platsen för den nya fabri-
ken på västra indus-tri-
området. I bakgrunden ser 
man Trehörnavägen med 
Stoeryds gård till vänster 
där Scan-Center tillverka-
de trädgårdsmöbler. Till 
höger växte Tranåsbostä-
ders bostadsområde Sto-
eryd efter en tid fram och 
blev ganska dominerande. 
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Representanter för Tranås stad och Strömsholmens ledning inspekterar 
det påbörjade bygget, en kall vårdag på västra industriområdet. Mannen 
till vä. kan vara Erik O.

hanteringen. Produktionsmaskiner anskaffades 
för att öka tillverkningskapaciteten. Alltsammans 
till en kostnad av 300 000 kr.
 Uppvärmningen i verkstadslokalen skedde 
genom strålningspaneler i tak och ventilationen 
genom ett centralt aggregat. Värmecentralen 

byggdes för kommande utbyggnad och med de 
miljökrav som förväntades ställas i framtiden.  
 Här fanns också ett ändamålsenligt personal- 
och omklädningsrum med tvätt- och duschrum, 
bastu och toalettavdelning.
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Schaktningsarbetena 
har börjat och utfördes 
av Dahlstedts Express.

Snabbt kom byggnads-
arbetarna igång med att 
forma för grundplat-
tan och betongarbetet. 
Byggnadsentreprenör var 
Byggnadsfirman David E. 
Johansson.
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Betongleveranserna 
ombesörjdes av

Dahlstedts Betong.

Golvet är lagt direkt på mark. 
På grund av markens dåliga 

bärighet har extra kraftiga 
grundförstärkningar i form av 
utbredda plattor utförts under 

pelare och bärande väggar.
Här läggs betongen i de extra 

grundförstärkningarna.
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Bygget börjar komma upp i 
marknivå och vissa mellan-
väggar börjar synas. I bak-
grunden ses Kimarpsområ-
det med Tranås Skolmöbler.

Nu är det dags att hämta 
de specialbeställda takbal-
karna som levererades med 
järnvägen.



59

Det var inte lätt att 
komma runt huset vid 

korsningen Nygatan-
Majorsgatan för att 

passera järnvägen mot 
industriområdet. 

Nu börjar man se hur 
byggnadskomplexet 

kommer att se ut, med 
kontorsdelen närmast. 
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Lunchrummet var gemen-
samt för alla anställda med 
modern köksavdelning och 
lunchservering. Här fanns 
plats för 72 sittande gäster. 
Det var läckert färgsatt och 
trivsamt möblerat.
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En trappa upp låg konto-
ret. Kontorets storlek  var 
beräknad för en framtida 

expansion. Telefonväxeln var 
modern och dessutom fanns 

en helautomatisk snabb-
telefonanläggning, plus en 
trådlös personsökare. Väg-

garna i kontorsvåningen var 
modulsatta och flyttbar.

Flyttning och installering 
av tidigare och nya ma-

skiner i full gång i mitten 
av december 1964.
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Den nya verkstaden invigdes officiellt den 7 maj 1965. Invigningstalare var dåvarande 
kommunalborgmästare Carl Stigner. 

Dagen efter invigningen, den 8 maj 1965, kunde svetsa-
ren Einar Andersson fira 30-årsjubileum i företaget. Han 
började som smed och sysslade med detta de första åren. 

Sedan dess har han varit svetsare. Han trivdes utomor-
dentligt bra i de nya lokalerna. På bilden ses direktör Stig 

Carlsson tillsammans med företagets trotjänare.
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Verkstaden överdimensionerad 
Företaget sysselsatte vid den här tidpunkter ca 65 
anställda. Den nya verkstaden var dimensionerad 
för framtiden och beräknades medge en utökning 
av arbetsstyrkan till 100 man.
  Direktör Carlsson bedömde att företaget inom 
en femårsperiod skulle nå en i det närmaste för-

dubblad produktion.
 Efter några månader i den nya verkstaden 
kunde man konstatera att de produktionstek-
niska förutsättningar som låg till grund för verk-
stadsbygget hade infriats.

Här är en bild av den stora fabrikshallen där Tranåslastaren tillverkades. De olika avdelningar-
nas placering skulle tillåta framtida expansion. Driftförsörjningssystemets placering under taket 
möjliggjorde enkla och snabba flyttningar av de olika maskinerna. 
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Stora förbättringar i verkstaden
Med betydligt ökade utrymmen i den nya fabri-
ken kunde flera arbetsbesparande och kvalitets-
höjande maskiner installeras:

Skärmaskin 
Typ Novarex med möjlighet att skära detaljer an-
tingen efter plåtmall eller fotocell. Vid skärning 
med fotocell skall mallen vara av vitt papper och 
läggas på svart underlag, då fotocellen söker kon-
trastlinjen för den ljusa mallen och det mörka un-
derlaget.

Kortbågsvetsmaskin 
Svetsmaskinen är halvautomatisk och svetsar 
med obelagd tråd från 0,8 till 1,2 mm och SO² el-
ler blandgas (argon+CO²) som skyddsgas för trå-
den. Tråden dras fram med en luftmotor som är 
placerad i pistolen. Svetsning sker genom oupp-
hörliga kortslutningar 50-100 st/sek och för ögat 
ser fogen ut som en ”vanlig” svetsfog.

Honingsmaskin 
Honingsmaskin typ Sunnen. För att få en mycket 
fin yta och liten tolerans på håldiametern honas 
ventiler (tolerans 0,000-0,004 mm.) Med speci-
ella anordningar kan även kolvar honas för att få 
bort nerven efter tidigare operationer. Detta för 
att öka livslängden.  Kolv och ventilhus mäts se-
dan med speciella verktyg där en luftspalt i mät-
huvudet visar hur stor toleransen är.
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Test av nykonstruktion
Tillverkning bestod till cirka 80-85 procent av 
Tranåslastaren som med tiden blivit den domi-
nerande industrilastaren i landet. Även större 
lantbruk visade stort intresse för den Tranåstill-
verkade lastaren. 
 En ny lastare som konstruerats vid Strömshol-
men genomgick under 1965 nu en serie hårda 
testprov. Lastmaskinen bestod av ett specialchas-
si med hytt som placerades på en traktor. Produk-
tionsstart beräknades till hösten 1965. 

Stor lastkapacitet och ett ”slående” arbetssätt. Nathormaskinen förenar lastma-
skinens och grävmaskinens fördelar genom att den både skjuter, bryter och lyfter 
med skopan. Nathor behöver således inte ”ta sats” och stöta in skopan. I stället 
står Nathor stilla – bromsad – medan hydrauliken för skopan in i materialet. 
Lyftkapacitet vid skopans mitt 3000 kg, till toppläge 5000 kg.

Från vänster företagets kamrer Anders Skobe, 
direktör Stig Carlsson samt ingenjör Tore Kanebo 

som visar skisser på nykonstruktionen.
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1966
Den nya verkstaden, och nya produkter innebar 
att företaget fick en kraftig omsättningsökning 
med 40 procent, till 5,4 mkr. Man började också 
med legoproduktion till Bolinder-Munktell, BM 
G-405-detaljer. En besvärlig och ur lönsamhets-
synpunkt dålig tillverkning.
 Den totala produktionen av lastare uppgick till 
790 st varav 310 st till BM-lastaren T-410 och 612. 

1967
En lågkonjunktur drabbade landets traktorför-
säljning som sjönk från 12 500 enheter till 10 000.

1967 introducerades en ny avkopplingsbar lastare, 
T- 1500.

1968 
Lågkonjunkturen fortsatte och omsättningen 
sjönk till 4,2 mkr. Nu började man att bearbeta 
marknaden för att legotillverkar cylindrar. Bland 
annat tillverkade man en styrcylinder till BM. 

1969 
Året inleddes med en förbättrad konjunktur i lan-
det och omsättningen ökade till 5,1 mkr. 
 Under året började man tillverka en ny lastare 
till BM som SMV konstruerat. Lastaren används 
i kombination med traktorgrävare. Monteringen 
av den nya T- 614 gjordes i BM:s fabrik i Arvika.
 Tillverkningen av hydrauliska cylindrar slog 
väl ut och ett samarbetsavtal träffades med Nord-
hydraulic i Kramfors som fick ensamförsäljnings-
rätten på SMV:s hydraulcylindrar. 

Tranåslastaren 1250 med egentill-
verkade hydrauliska cylindrar.
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I den här annonsen i Dagens Industri 1981 kunde man läsa om Strömsholmens cylin-
drar och en nöjd kund. Den 12 meter breda ringvälten fälls upp med cylindrar till ett mer 
hanterbart transportläge.
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1970-talet

Lågkonjunktur och marknadsföring

Under tiden 1 januari till 15 oktober 1971 tjänst-
gjorde Stig Kernell 
som VD.
 Nya projekt påbörja-
des, såsom pendelharv 
och gasfjädrar, och ett 
samarbetsavtal knöts 
med uppfinnaren Si-
gurd Kaller – ett sam-
arbete som skulle visa 
sig vara högsta vinsten 
för SMV. 

För att möta lågkonjunkturen arbetade Stig Ker-
nell och hans medarbetare hårt för att få in lego-
arbeten till företaget.

Man gav ut en broschyr med en frimodig slogan. 
I broschyren presenterades företaget i text och 
bild:

ETT FÖRETAG MED EN SUND BLANDNING AV EGNA 
PRODUKTER OCH LEGOARBETEN

Vi vill bland annat förankra vår verksamhet hos olika le-
gokunder för att jämna ut eventuella konjunktursvackor. 
Det är i denna sektor vi vill ha just ER som kund.

Vi har egna produkter, som Tranåslastaren, hydraulcy-
lindrar och jordbruksredskap.



69

Pendelharven till vänster är en egen produkt.
                  
Vi utför legoarbeten åt Bolinder-Munktell. Se nedan.

Exempel på arbeten från våra kopiersvarvar, ser ni nedan.
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Här vill vi ha just er 
som kund?

... Vi kan svarva ...

•  2 st. propp- och nockstyrda automatiska kopiersvar-
var. Utmärkta för tillverkning av detaljer som syns på 
tidigare bild.

•  ett 10 tal revolver- och supportersvarvar, till dessa 
finns flera specialutrustningar t.ex. Filematic gäng-
skärningstillsats.

Övrig maskinutrustning 
•  2 st kipphyvlar med bordytor upp till 400 x 700 mm 

och slaglängd 700 mm.
•  3 st universalfräsar med bordytor upp till 
 350 x 1600 mm.
•  3 st radialborrmaskiner med bordytor upp till
 650 x 1000 mm.
•  Och ett 10-tal pelarborrmaskiner, max borrdiameter 

50 mm.
•  3 st honingsmaskiner max slaglängd 1050 mm.
• 1 st rörbockningsmaskin max rördiameter 38 mm. 
•  Och givetvis slipmaskiner med mera som mera nor-

malt hör till verkstäder av denna typ.
•  Svetsutrustning bland vilka kan nämnas ett 20-tal om-

formare och likriktare för konventionell svetsning upp 
till 570 A och ett 10-tal halvautomater för kortbågs-
svetsning upp till 550 A.

• 1 st pulversvetsautomat med max svetslängd 2,5 m.
• 1 st rörsvetsmaskin med max diameter 100 mm.
•  2 st gasskärmaskiner med vardera 2 lågor och max 

bordstorlek 2 x 2 meter.

Kontrollavdel-
ning, på bilden 

provbänk för 
hydraulik .
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Nya produkter testas
Pendelharven testades under året med relativt 
gott resultat vid Statens Maskinprovningar. 1972 
erhöll SMV ett STU-anslag för produktutveckling 
av pendelharv och gasfjäder. Gasfjädern var en 
produkt som SMV ville satsa stort på och som 
man ansåg hade en stor framtidspotential. Gas-
fjäderns livslängd var 50 000 slag, men skulle bli 
avsevärt bättre

 Gasfjädern som kom in i sortimentet 1971 
utvecklades och användes i första hand till jord-
bruksmaskiner. Den användes i plogar för att fri-
koppla den plogbil som stötte på något hårt, t ex 
en sten, under plöjningen.         
 Prototyper av gasfjädrar började säljas till ett 
flertal europeiska länder och förhandlingar för-
des med John Deere i USA.

Pendelharv
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Personalfest 1972

Några av personalen 
med respektive.

Vid mikrofo-
nen ???

Underhåll-
ning och 

dansmusik 
???
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Nya Tranåslastare utvecklas                          

År 1973 var omsättningsmässigt 
bättre än de två föregående åren, 
5,7 mkr. Som VD tjänstgjorde 
Stig Carlssons son Anders Skobe. 
Företaget hade under några år 
satsat på nya exportmarknader 
för Tranåslastaren och planer 
fanns att tillverka den för Frank-
rike, England och Portugal. 
 Nu ersattes också de tidigare 
modellerna 1100 och 1500 med 
den nya lastartypen T-1300 och 
1700 som ses på bilden ovan.
 Avtalet med Nordhydraulik, 
som inleddes 1969, sades upp 
hösten 1973 och avtalet gick ut i 
oktober 1974.

Ny ägare 1973                         
Den 10 september 1973 
köpte Electrolux samtliga 
aktier i Strömsholmens Me-
kaniska Verkstad AB av Stig 
Carlsson. SMV kom nu att 
lyda under Överums bruk 
som ägdes av Electrolux. 
Ny VD över Tranåsföretaget 
blev Sven Schough. Före-
taget hade vid det tillfället 
ca 70 anställda.

Exteriör av Strömsholmens verkstadsanläggning i Tranås.
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Sven Schough 
Direktör Sven Schough, AB Överums Bruk, som 
nu också var chef för 
der nya dotterbolaget 
i Tranås berättade i 
Elektrolux-Rapport, 
oktober 1973:
 ”Det är för tidigt 
att säga någonting 
om företagets utveck-
ling, men vi kan re-
dan nu fastslå att vår 
plogtillverkning vid 
Överums Bruk befinner sig i ett expansivt skede 
och vi måste öka vår tillverkningskapacitet. Det 
är också motivet till förvärvet av Strömsholmens 
Mekaniska.
 Vi kommer nu att lägga en del av vår plogtill-
verkning i Tranås, där det finns en mycket skick-
lig stab av svetsare. Men det kommer inte att 
minska sysselsättningen i Överum, vi måste hjäl-
pas åt både i Överum och Tranås för att möta den 
ökande efterfrågan av våra plogar.                                                                                                                              
 I övrigt räknar vi med att verksamheten vid 
Strömsholmens Mekaniska i stort kommer att 
drivas i oförändrad omfattning.
 Genom utökningen med plogtillverkningen är 
det också rimligt att antaga, att sysselsättningen 
på sikt skall kunna ökas”, säger direktör Schough 
avslutningsvis.

Ny organisation 
Från den 1 januari 1974 blev Jan-Olof Olsson 
verkstadschef och P K Ruch marknadschef. Eko-
nomiavdelningen på AB Överums Bruk tog över 
ansvaret för ekonomi och administration. Inves-
teringar gjordes i hydraultillverkningen; nya ma-
skiner, utrustningar samt instrument av skilda 
slag anskaffades. Produktionen ökade och nya 
kunder kom till. Faktureringen ökade från ca 
5,5 mkr 1973 till 7,7 mkr 1974.
 Investeringstakten och förbättringarna fort-
satte under 1975. Lönsamheten ökade och faktu-
reringen steg till 11,2 mkr.
 Tillverkningen fördelade sig på de olika pro-
dukterna enligt följande: 

Lastare 20 %, inkl reservdelar 
Legogods   33,9 % varav 25 % till
  Överums Bruk.
Hydraulcylindrar  45,2 %, varav 15,2 % till   
  Överums Bruk.
Gasfjädern 0,9 % 

En Överums-
plog i arbete.
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 Nya modeller av Tranåslastaren kom ut under 
hösten och gav ett uppsving för lastarna.
 Antalet anställda var 65-70 personer. En rad 
nya produktionsvänligare maskiner hade tagits 
i bruk under året och investeringsökningarna 
hade kunnat göras utan personalökning.

Följande stod  att läsa i Tranås-Posten den 13 fe-
bruari 1974:
Strömsholmen i Tranås satsar på gasfjäder 
En kraftig expansion förestår vid Strömsholmens 
Mek. Verkstad i Tranås. Företaget kommer att 
fortsätta satsningen på framförallt tre produkter: 
frontlastaren, hydraulcylindrar och gasfjädrar. 
Den sistnämnda produkten togs upp under Stig 
Carlssons ledning och har patenterats i Sverige 
och andra stora industriländer. 

 När företaget övertogs av AB Överums Bruk 
fanns det ett 70-tal anställda. Stora rationalise-
ringar har genomförts de senaste månaderna och 
tillverkningsområdena har ändrats. Utvidgning 
pågår av företaget och till hösten kommer man 
att väsentligt ha ökat produktionskapaciteten.
 Gasfjädrar är ingen nyhet men Strömsholmen 
tänker satsa hårt på denna produkt. Under Stig 
Carlssons och Anders Skobes ledning patentsök-
tes gasfjädern i bl.a. USA, Kanada, Japan, Väst-
tyskland och England. Strömsholmen tänker 
satsa på gasfjädrar upp till 1 500 kp. fjäderkraft. 
Sådana har inte funnits tidigare. Gasfjädrarnas 
effekt är mycket stor i förhållande till dess vikt 
och storlek, uppger informationsavdelningen vid 
Strömsholmen. Genom att variera laddnings-
trycket kan olika fjäderkrafter hållas.

Montering av 
hydraulcylindrar
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Vad är en gasfjäder?
Kaller gasfjäder består av ett cylinderrör med 
påsvetsad botten, kolvstång med delad kolv, styr-
ningar och tätningselement. På sidan av botten-
stycket finns en ventil för kontroll och inställning 
av gastrycket. Kolvstången är härdad, slipad och 
hårdförkromad. Tätningen av lågfriktionsmate-
rial ger låg startfriktion.  Det fjädrande mediet 
utgörs av ren nitrogen, frånvaron av oxygen för-
hindrar korrosion i gasfjädern.
 Tidigare har det varit problem att få packboxar 
att hålla tätt när trycket hos den inneslutna kväv-

gasen går mot 
tryck på flera 
hundra bar. 
Nu har man på 
Strömsholmen 
löst detta pro-
blem med en 
packbox, som 
alltid har högre 

tryck än den inneslutna gasen. Nu kan man till-
verka fjädrar för stora belastningar och som hål-
ler trycket långa tider. Det betyder att  på lastbilar 
som byggs kan man byta ut det ca 300 kg tunga 
fjäderpaketet mot 40 kg lätta stötdämparliknan-
de gasfjäderelement. Varje gasfjäder genomgår 
en ultraljudstest.
 Vilka fördelar har då en gasfjäder som kon-
ventionella fjäderelement inte har? Fördelarna 
är flera: Gasfjäderns effekt är mycket stor i för-
hållande till fjäderns vikt och storlek. Den åldras 
och utmattas inte. Genom att variera laddnings-
trycket kan olika fjäderkrafter erhållas, karakte-

ristiken på fjädern kan ändras inom vissa grän-
ser, bl.a. med dämpad rörelse.

Gasfjädring på MC
Gasfjädring för motorcykel presenterades som 
en världsnyhet på en hydraulmässa i Göteborg 
1974 och fick mycket uppmärksamhet. SMV var 
troligen först i världen med att arbeta med enbart 
gas som fjäder och dämpningsmedel. Inga fjäd-
rar, ingen olja fanns det i dessa gaffelben. Van-
lig luftnippel skruvades i det undre gaffelbenet. 
Därigenom kunde man reglera gaffelns hårdhet 
och fjädringsegenskaper alltefter banans beskaf-
fenhet och förarens önskemål. 

Elon Wendisch med ett gaffelben i handen. 
Husqvarnan framför Elon användes för test och 

utställningsändamål. Under 1975 planerades 
ett komplett fjädringssystem för motocross.
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Kolvar utan slangar
På den europeiska marknaden för plogar mark-
nadsfördes SMV’s gashydrauliska slanglösa kol-
var som underlättade plöjningen. Vid stenpå-
körning gick enbart den plogkropp, som mött 
motstånd, i luften – och sedan omedelbart tillba-
ka i jorden så fort hindret passerats. Varje kropp 
hade inbyggd ackumulator som kunde tryckreg-
leras. 

Plog av märket Fraugde.

Försäljningen av Tranåslastaren ökade stadigt 
och var en av marknadens mest sålda lastare till 
industrier, entreprenörer och kommuner.  1976 
års modeller hade förbättrats med bland annat 
sänkbromsventiler, enspaksreglage och nya och 
modernare hydraulcylindrar. Priset på Tranåslas-
taren, som på bilden, är ca 2 000 kr (x 4) exklu-
sive redskap.

Annons i ett stort antal 
branschtidningar, 1975. Priset 

för lastaren på bilden, exkl 
redskap, var ca 2000 kr.
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I Electrolux-rapport nr 5, december 
1976 presenteras SMV på följande sätt:

Kolvar och cylindrar
Tag en cylinder, stoppa in en kolv 
med vidhängande kolvstång. Pum-
pa in olja i cylindern. Då har du en 
högeffektiv och outtröttlig meka-
nisk ”muskel”. Kolvar och cylindrar 
är den gemensamma nämnaren för 
huvudprodukterna – hydrauliska cy-
lindrar, gasfjädrar samt frontlastare 
för traktorer – vid Strömsholmens 
Mekaniska Verkstad AB, sedan hös-
ten 1973 helägt dotterbolag till AB 
Överums Bruk.
 Strömsholmens Mekaniska är in-
rymt i en modern fabriksbyggnad 
från 1965. Företaget ligger intill riks-
väg 132 i norra Småland vars beröm-
melser vilar på fyra grundstenar: närheten till en 
av landets vackraste insjöar (Sommen), Sveriges 
mesta pälsindustrier, ett av Sveriges mest kända 
bandylag samt det förhållandet att Lennart Hy-
land är född där. Med andra ord: Tranås.

 Direktör Sven Schough:  SMV köptes av Öve-
rum när vi befann oss i  ett expansivt skede och 
behövde utöka vår produktionskapacitet på plog-
sidan, där det som bekant ingår åtskilligt med 
hydraulik. Sedan dess har vi sanerat företaget, 
skurit bort olönsamma produkter, investerat 
åtskilliga miljoner i nya maskiner och metoder 
samt ungefär fördubblat årsomsättningen.

Byggd för krafttag
Tranåslastaren är den frontlastare som Ströms-
holmen i olika modeller tillverkat sedan 1954. 
Frontlastaren, som till skillnad från Strömshol-
mens övriga tillverkning är en färdig produkt, har 
mångsidig användning inom industrin, entrepre-
nad- och byggnadsföretag samt kommuner m m. 
Lastarna kan också kombineras med sopmaskin 
och snöplog. Största kunden är Volvo-BM med 
återförsäljare.

Hydraulcylindrar största produkten 
Verkstadschefen Jan-Olof Olsson: Vi har tillver-
kat hydraulcylindrar enkel- och dubbelverkande 

30 procent av alla lastare som sälj är fabriksmonterade direkt på 
traktorn. Förman Kurt Öberg och montör Sture Bohlin i färd med 
montering av en Volvo-BM traktor.



79

se om det kommer några nya kunder men det får 
helst ingenting kosta”. 
 De besluten som togs då har visat sig vara de 
mest betydelsefulla för företaget, företagets äga-
re och Tranås stad.

sedan 1954. Sedan dess har cylindertillverkning-
en byggts ut i etapper. Enbart under de senaste 
åren har vi fördubblat vår tillverkningskapacitet. 
De flesta cylindrar skräddarsyr vi efter våra kun-
ders önskemål.

Världspatenterad gasfjäder 
Konstruktionschef Sven Stenquist: Vi arbetar in-
tensivt med utveckling av gasfjädern och finner 
ständigt nya användningsområden. Att den ännu 
inte funnit den användning den förtjänar beror 
helt enkelt på att den i mångt och mycket ligger 
”före sin tid” och att den ännu inte hunnit bli till-
räckligt känd. Men jag tvekar inte om att det är 
en verklig framtidsprodukt, säger Sven Stenquist. 

Så lång Electrolux-rapporten.

Gasfjädern fick det svårt i början 
Då Överums bruk köpte upp Strömsholmen 1974 
var det för man behövde mer kapacitet för till-
verkning av sina plogar. Hydraulcylindern pas-
sade också in i deras produktion och Överum sat-
sade stora pengar i nya maskiner och utveckling, 
vilket också gav resultat.
 Men när det gällde gasfjädern var man åter-
hållsam, man tittade endast på lönsamhetssiff-
ror och till gasfjädern fanns det i början inte så 
många kunder. Gasfjädern var gång på gång med 
på agendan för att läggas ned. Men tack vare två 
eldsjälar, P.K. Rusch och Sven Stenquist, och de-
ras intensiva kamp för produkten sköts nedlägg-
ningen alltid upp i sista minuten. Med kommen-
taren ”vi behåller gasfjädern ett år till, så får vi 

Kjell Karlsson och Jan-Olof Olsson hjälps åt att 
provtrycka cylindern till en 35 tons domkraft.

Förman Arne Lundquist kontrollerar måtten 
på kolvstänger. Toleranserna är hårfina.
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Hydrauliskt lyftbord lanseras
1976 började ett nyutvecklat hydrauliskt lyftbord 
marknadsföras. 
 All elström till manöverdon, säkerhetsdetaljer 
och extra funktioner hadetransformerats ner till 
24 V klenspänning för att underlätta inkoppling-
en av automatiska styrfunktioner och elektronisk 
vågfunktion.
 Motor och pumpaggregat var sammanbyggda 
till en helkapslad enhet som skyddade för smuts 
och damm. Hydraulcylindrarna var av egen till-
verkning. Lyftbordet fanns till en början bara i en 
storlek, 1 000 kg, men flera typer och storlekar 
var under utveckling.

Cylindrar till andra tillverkare av lyft- och saxbord 
specialgjordes på Strömsholmen.
Nedan: inbyggt lyftbord för av- och pålastning vid   
lastbilstransporter.
Till höger: Saxlyftbord som hiss vid lagerhantering.
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Strömsholmens MV köper SW Hydralik
I februari 1977 övertog Strömsholmen SW-hy-
draulik i Tranås, ett dotterbolag till Stig Wahl-
ströms AB i Farsta. Tidigare hade 23 anställda vid 
SW-hydraulik fått besked om uppsägning, för ett 
tiotal av dem betydde köpet fortsatt anställning.
 Från SMV hade ingen känning av den lågkon-
junktur som rådde – man hade full sysselsättning 
och en betryggande ordersituation.
 Under våren införlivades SW-Hydraulik i 
Strömsholmen-familjen. Lgret övertogs liksom 
maskiner och en del anställda från Stig Wahl-
ström AB. I och med detta ökades sortimentet 
och kom att omfatta även mycket stora cylindrar. 
Nu tillverkades hydraulcylindrar från Ø 25 mm 
till Ø 360 mm med slaglängd upp till 4,5 meter.    

Verkstadschef Jan-Olof Olsson till vänster 
och produktchef Karl P. Rusch.
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Nu blomstrar Strömsholmen 
År 1978 var Strömsholmen en av de få industrier 
i staden som inte klagade över dålig lönsamhet 
och sysselsättningsproblem. Hydraulcylindrar 
hade nu blivit den mest sålda varan. Och under 
våren 1978 hade man startat produktion av två 
helt nya produkter. Den ena var gasfjädern som 
hela tiden legat under utveckling men som man 
nu också hade börjat tillverka. Idén till ”Sivax-
tätningen” till gasfjädern föddes vilket innebar 
att livslängden ökade upp till 25 000 slag. 
Den andra nyheten var lyftbordet som i allt större 
utsträckning användes i industrin för att under-
lätta vid tunga lyft och obe-
kväma arbetsställningar.

Rekordökning
Företaget gick bra. När 
Överum tog över 1973 var 
omsättningen 5,5 mkr och 
70 personer var anställda. 
1978 omsättning på 14 mkr. 
Antalet anställda var 82 och 
företaget satsade mycket på 
produktutveckling.

Lokalbrist 
I takt med att produktionen  
ökade började man få plats-
brist i lokalerna.
 Miljön för de anställda 
hade förbättrats. Tvättav-
delningen, där det tidigare 
användes en rad farliga ke-

mikalier och lösningsmedel, hade övergått till att 
uteslutande använda vanligt tvättmedel. Luft-
växlingen i fabriken hade också förbättrats till en 
godkänd nivå. Vissa brister kvarstod fortfarande 
men kontakterna med facket och företagsled-
ningen fungerade bra.

Kjell Fransson, t. v. diskuterar sitt arbete vid 
svetsmaskinen med Jan-Olof Olsson, P.K. Rusch 
och Sven Stenquist från företagsledningen samt 

fackrepresentanten Asbjörn Fagerlund
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Christer Gustavsson
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Legotillverkning
Legotillverkningen av hydraulcylindrar utgjorde 
vid den här tiden ungefär en tredjedel av Ströms-
holmens produktion.
 Här är några exempel på var de användes. 

Cylindrar för timmer- 
och lastbilskranar.

Eldrivna fjärrstyrda transport-
robotar för monteringsindustrin.Hydraulsystem för tippanordningar till lastbilsflak.
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Specialcylindrar
Specialcylindrar kallades de cylindrar som på ett 
eller annat sätt avvek från standardprogrammet. 
Specialcylindrar var en stor och viktig grupp i 
produktionen. Nära hälften av alla cylindrar som 
tillverkades gjordes efter kundens ritningar.

SMV:s specialcylindrar: 
Plungecylindrar
Teleskopcylindrar 
Teleskopiska domkrafter
Hydrauliska stödben
Högtryckscylindrar 
Andra typer efter kundritningar

Harv från Väderstad-Verken med en arbets-
bredd på 12 meter. Transportbredden (bil-
den) är betydligt blygsammare, tack vare två 
Strömsholmen-cylindrar.

Teleskopisk domkraft.
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Gasfjäderns genombrott
Scanautomatic 78 arrangerades 
i Göteborg på senvintern 1978. 
Mässan var ett etablerat forum för 
konstruktörer och produktions-
tekniker.
 Det var här som Strömshol-
men ställde ut sin gasfjäder för 
första gången. Intresset var stort 
och chefen för Volvos pressverk 
i Göteborg, Bengt Olofsson, var 
nyfiken och började ställa frågor. 
Kanske var det något för Volvos 
pressverktyg och karosseritillverk-
ningen. 
  Volvos kravlista gicks igenom, tester gjordes, 
både i Tranås och på Volvo i Göteborg. Det visade 
sig att tätningarna i gasfjädern inte höll för kra-
ven. En dansk tillverkare, Kai Lögager, special-
konstruerade en tätning som visade sig klara av 
de nödvändiga. Tätningen fick namnet Siwax.
 Nu följde några års intensivt och fruktbringan-
de samarbete tillsammans med Volvo. 1982 var 
Volvo helt nöjda med produkten, godkände den 
och införde den som standard i sin produktion i 
Göteborg och Olofström.
 Det var ett stort ögonblick – nu började gasfjä-
derns storhetstid.

Svenska Mässans hallar i Göteborg sedda från luften 1978.

Bilindustrin över hela världen använder 
Strömsholmens gasfjädrar i sina djupdrag-

ningspressar för karosseridetaljer.



87

1980-talet

Första Hannover-mässan
Första gången någonsin som Strömsholmen var 
med på en utställning av Hannover-mässans stor-
lek var i april1981. Det kommer att bli mycket 
spännande att se hur det kommer att gå. Mark-
nadschef P.K. Rusch var mycket förväntansfull 
och spänd inför händelsen. Mässan var mycket 
betydelsefull för den fortsatta utvecklingen.

Det var bråda dagar inför Hannovermässan.
Montör Tore Johansson packar ner de sista 
gasfjädrarna innan transporten ska gå med 
långtradare till Tyskland.

Produktbyte gör jobben tryggare  
Tranåslastaren hade tillverkats vid Strömshol-
men sedan 1954 men nu i början av 1980-talet 
började marknaden för frontlastare minska mer 
och mer och de ersattes alltmer av specialbyggda 
lastmaskiner. I det läget träffade Strömsholmen 
ett avtal med konkurrenten Bergsjöviken AB i 
Bergsjö utanför Hudiksvall. Bergsjöviken fick li-
cens på tillverkning av Tranåslastaren efter SMV’s 
ritningar  och i gengäld förband sig Bergsjöviken 
att köpa hydraulcylindrar från SMV. 
 Tranåslastaren försvann därmed ur produk-
tionen. Det var känslomässigt svårt för många 
att acceptera  men i och med avatalet tryggades 
sysselsättningen för de anställda vid företaget – 
totalt 80 personer varav 52 kollektivanställda. 
Ledningen ansåg att det bästa var att släppa Tran-
åslastaren och inrikta sig på framtiden som man 
hoppades låg i hydraulcylindrar och gasfjädrar. 

Verkstadsklubbens ordförande Asbjörn 
Fagerlund och marknadschef Rusch vid 

den sista Tranåslastaren.



88

Permitteringar och varsel
Den ekonomiska krisen i omvärlden satte  sina 
spår även i Tranås. Företagen brottades med då-
lig orderingång svag lönsamhet. Strömsholmen 
var inget undantag. I maj 1981 meddelades att 41 
anställda skulle permitteras i fem veckor i sam-
band med semestern. Många hade länge haft på 
känn att något skulle hända, så det kom inte som 
någon överraskning.

 En tid hade åtta anställda varit utlånade till   
Huskvarna Motorcyklar i Ödeshög, som ju också 
ägdes av Electrolux. I juli tvingades man ändå 
varsla tio anställda. Enligt VD Per-Göran Larsson  
berodde den ekonomiska krisen till stor del på 
kostnadsutvecklingen som hade varit sedan olje-
priserna började stiga i början av 70-talet.

”Det är ledsamt att sådant skall behöva hända, 
men det är bara att ta nya tag efter semestern”, 
ansåg verkstadsklubbens ordförande Asbjörn 
Fagerlund.

Tranås blir Trima - Stor realisation av 
Tranåslastare 
I september 1981 informerades återförsäljarna 
om avtalet med Trima/Bergsjöverken som inne-
bar att  produkten ”Tranåslastaren” helt skulle 
försvinna och ersättas med ”Trimalastaren”. 
 Kvar på lager fanns cirka 40 fabriksnya Tran-
åslastare som företaget såg sig nödsakade att 
realisera under hösten. Reservdelar och tillbehör 
skulle finnas i lager från Trima under minst tio år.

Trimalastare med hydraul-
cylindrar från Strömsholmen.
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Strömsholmens gasfjädrar – ett nytt 
fjäderelement för pressverktyg
När ingenjör Bengt Olofsson på Volvo person-
vagnar AB, Torslandaverkens pressverk, provade 
en gasfjäder för lantbruksredskap och fann den 
användbar som fjäderelement i pressverktyg star-
tade en intressant utveckling. 
 Fjädrar i pressverktyg för bland annat bilin-
dustrin har alltid varit ett problem. Bilindustrins 
stora karossverktyg har ofta behov av fjädrar med 
fjädervägar på 100-150 mm och mer. Fjäderpaket 
av skruvfjädrar eller gummifjädrar för dessa fjä-
dervägar ger korta livslängder och många byten 
och funktionsproblem.
 När brickfjädrar av stål gjorde sitt intåg i bör-
jan av 60-talet ansågs det vara en god lösning på 
fjäderproblemet. Denna fjädertyp höll emeller-
tid inte någon längre tid och förorsakade många 
verktygshaverier. Därefter kom gummifjädrarna 
och något senare plastfjädrarna. Dessa fjäderty-
per är de hittills mest använda tillsammans med 
skruvfjädrar av stål. Gummi- och plastfjädrar är 
fortfarande aktuella men har svårt att klara av 
kraven vid höga slaghastigheter, långa fjädervä-
gar och lång livslängd. 
 Konventionella skruvfjädrar är fortfarande ett 
alternativ. Dessa ger emellertid en högre kost-
nad för fjädringsfunktionen vid stora krafter och 
längre slagslängder. 
 Den fjäder som hämtades från lantbruksred-
skapen fanns i applikationer där slagfrekvensen 
var tämligen låg, men med en krävande miljö. I 
pressverktygen är slagfrekvensen hög-ra och mil-
jön annorlunda. Gasfjäderns konstruktion utan 

krav på expansionskammare eller slanganslut-
ning till expansionskärl gjorde den lätt att bygga 
in i verktygen, även redan tillverkade.    
 Detta gjorde Strömsholmens gasfjädrar myck-
et intressanta för användning i pressverktyg. Då 
fjädern inte var anpassad för verktygsbruk ställde 

1982 lades gamla produkter ner. Endast 
hydraulcylindrar och gasfjädrar ingår 

sedan dess i produktionen.

Konstruktionsavdelningen
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kortare fjädervägar ger den inte alltid den billi-
gaste lösningen.
 Genom sin långa livslängd, leverantören lovar 
idag 100 000 slagmeter, är en av de stora vinster-
na att underhålls och utbyteskostnaderna blir vä-
sentligt lägre än för t.ex. plastfjädrar. 

Automatsvarvning

Påfyllningsautomat nitrogen

konstruktörer och produktionstekniker på Volvo 
Personvagnar AB, Olofström upp de krav som en 
sådan fjäder bör uppfylla. Strömsholmen tillver-
kade fjädrar enl. detta koncept och prov gjordes 
på Volvo Olofströmverkens utvecklingsavdel-
ning. Vid provningen kördes de med en frekvens 
av 81 slag/min, slaglängd 50 mm. Resultatet var 
mycket gott.
 För att få erfarenheter från produktionsmäs-
siga förhållanden monterades i början av -81 gas-
fjädrar i två produktionsverktyg. I det första verk-
tyget, ett bockverktyg, ersatte 4 gasfjädrar typ 
G1500 6 st plastfjäderpaket, slaglängd 70 mm. 
Plastfjädrarna hade genom den långa fjädervä-
gen kort livslängd. Sedan gasfjädrarna monterats 
har de gjort >400 000 slag utan några problem.
 Det andra provet gjordes i ett klipp verktyg. I 
detta fall ersatte 6 st gasfjädrar typ G1500 med 
slaglängd 50 mm, 12 st plastfjäderpaket. Fjä-
dervägen för plastfjädrarna var även i detta fall 
ogynnsam, vilket innebar att fjädrarna ”satte” sig 
och livslängden blev kost. Dessa gasfjädrar har 
nu gjort >300 000 slag.
 Gasfjädern har utvecklats ytterligare sedan de 
första kraven ställdes och vårt ursprungliga krav 
på en livslängd av 1 miljon slag synes fullt möj-
ligt, även om vi ännu inte kommit upp i sådana 
slagantal.
 Gasfjädern är användbar till alla fjädrings-
funktioner i pressverktyg, såsom för tillhållare, 
bottenbrickor och skyttelreturer eller vid flytan-
de överdelar på ämnesklippverktyg. 
 Ekonomin har visat sig vara mycket god för 
fjädringsfunktioner med fjäderväg >25 mm. För 
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Gasfjädrarna har många andra fördelar såsom:
•	 Hög	begynnelsekraft
•	 Hög	slutkraft	=	färre	fjädrar
•	 Möjligheter	att	justera	fjäderkraften
•	 Behöver	ej	förspännas	=	lättare	att	montera	–	
demontera
•	 Ingen	sättning
•	 Mindre	 inbyggnadsmått	 än	 plastfjädrar	 vid	
lika kraft – och fjäderväg
•	 Längre	slaglängder	än	plast-	och	gummifjädrar	
vid samma inbyggnadsmått

Fjäderns gastillstånd testasTestavdelningen är kompromisslös
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Gasfjädern accepteras över hela världen

Tack vare samarbetet med Volvo började KAL-
LER gasfjäder bli standard för hela världens au-
tomobilindustri. Strömsholmen ville erbjuda gas-
fjädern till övriga världens bilindustrier och det 
hade Volvo ingenting emot utan hjälpte till med 
namn på lämpliga kontaktpersoner. Man arbe-
tade också med konsulat och handelskontor och  
besökte alla bilfabriker och pressverktygstillver-
kare av betydelse över nästan hela världen. 
 V o l v o s 
intyg om 
dess god-
kännande 
och gasfjä-
derns för-
träfflighet bidrog till stora framgångar. SAAB:s 
japanska verktygsleverantör började hösten 1982 
att använda gasfjädern med motiveringen att 
”om Volvo har godkänt produkten så måste den 
vara bra”.
 Under åren 1982-84 arbetade säljarna på 
Strömsholmen intensivt både natt och dag på att 
introducera produkten.

Världens största verktygstillverkare
Ganska lätt gick det också i Västtyskland. Värl-
dens största verktygstillverkare – Läpple i Heil-
bronn, Tyskland – försäkrade sig ganska snart om 
rätten att få sälja KALLER gasfjädern i Europa så 
snart de fann att Volvo hade godkänt gasfjädern.  
(För närvarande säljs KALLER gasfjäder genom 
Läpples dotterbolag Fibro som är Strömsholmens 
största kund alla kategorier.)
 I dag säljs KALLER gasfjäder i alla världsdelar 
och det finns fjäderkrafter från 250 till 5000 kg. 
Numera är det inte bara bilfabrikerna som är fö-
retagets kunder. De svarar visserligen fortfarande 
för cirka 85 % av omsättningen, men i samma takt 
som sortimentet har kompletterats och utökats så 
har andra kundkategorier kommit in i bilden.
 Idag används gasfjädrarna i alla sorters verk-
tyg och till många fler funktioner än i början. 
Inget verktyg är för litet eller arbetar för snabbt 
för att KALLER gasfjäder skall kunna användas.
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Nya ägare
1985 sålde Electrolux Strömsholmens Mekaniska 
Verkstads AB till Invest AB Högland. Invest AB 
blev därmed den femte ägaren till SMV. I en rap-
port kan man läsa att omsättningen består till 
50 % av hydraulcylindrar och 50 % av gasfjädrar.
Utvecklingen av tätningen till gasfjädern på-
gick kontinuerligt, livslängden hade ökats till 
1 000  000 slag.

1986 blev AB Nils Dacke den sjätte ägaren. Nya 
infästningssystem utvecklades och fick beteck-
ningen typ U. Gasfjädern fick arbetsnamnet TU.

1987 kötes Dacke-koncernen upp av Industrivär-
den. Cylindertillverkningen lades ner och verk-
samheten koncentrerades till gasfjädrar.

1990 utgjordes 90 % av gasfjädrar och 10 % av 
balanseringssystem och ackumulatorer. 

Från att ha varit nedläggningshotad 1974 hade 
gasfjädern alltså 13 år senare blivit en världspro-
dukt. Detta tack vare ett par hårt kämpande entu-
siaster och ett idogt utvecklingsarbete.
 Omsättningen hade ökat från 5,5 mkr 1974 till 
ofantliga 130 mkr i mitten av 90-talet.

Strömsholmens verkstads-
byggnad 1988.
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En del av personalen samlad på Hätte udde 1988
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 Till ny konstruktions-
chef utsågs Leif Lundahl, 
Han hade ett gediget 
förflutet inom mekanisk 
verkstadsindustri och 
hade arbetat med hy-
draulsystem.

Kvalitet i produktion 
och organisation 
En primär angelägenhet 
för Strömsholmen har alltid varit ha en hög kvali-
tet på produkterna. För att lycka med detta måste 
Strömsholmen kunna erbjuda produkter som till-
fredsställer kundens förväntningar och överens-
stämmer med olika länders myndighetskrav. 
 Under våren 1991 på-
börjades arbetet med att 
bli certifierad ISO 9001 
leverantör. Kvalitetssyste-
met ISO 9001 omfattade 
hela organisationen, kon-
struktion, inköp, produk-
tion, kontroll, provning, 
försäljning och leverans.
Strömsholmens mål var 
att vara certifierad leve-
rantör januari 1992.

1990-talet

Gunnar Sand 
VD på Strömsholmen 
säger i Kaller nytt nr1 
1991 att Strömsholmen 
ska öka marknadsorien-
teringen och intensifiera 
produktutvecklingen.
 KALLER gasfjäder är 
en stark produkt av kun-
niga människor. Positiv 
framtid beror på oss själ-
va. Strömsholmen har en unik stark organisation 
och ett långt gediget kunnande, säger Gunnar 
Sand.

Ny organisation 
I och med en satsningen 
på nyutveckling och nya 
applikationer ändrades 
Strömsholmens organi-
sation. 
 Krister Gustavsson 
som tidigare varit kon-
struktionschef inom 
Strömsholmen fick i 
uppdrag att bygga upp 
en ”Teknisk Kundservice” inom företaget. Kris-
ter hade arbetat som konstruktör i många år 
och hade ett brett kunnande inom hydraulik och 
pneumatik. Dessa kunskaper skulle han använda 
till att hitta nya applikationer för gasfjädrar.

Gunnar Sand
Leif Lundahl

Krister Gustavsson Jan Tingvall,
kvalitetsansvarig
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Återförsäljare från hela världen med Strömsholmens Krister Gustavsson, (ansvarig för ”teknisk 
kundservice”) till höger.

Internationell träff i Tranås 
I oktober 1991 samlades samtliga återförsäljare i 
Tranås för att diskutera framtidens produkter och 
strategi. Under två intensiva dagar träffades re-
presentanter från Australien, Brasilien, England, 
Frankrike, Japan, Thailand, Tyskland och USA för 

att diskutera nya produkter och strategiska fråge-
ställningar. Syftet var att betona Strömsholmens 
kvalitetsimage produkter och dess goda rykte på 
marknaden. Vidare ville man stärka känslan av  
familjetillhörighet och informationsutbytet mel-
lan de olika marknaderna.
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1991 års kvalitetsleverantör
ABB Robotics utsåg 1991 Strömsholmen till årets 
kvalitetsleverantör. Bland 400 leverantörer hade 
Strömsholmen uppvisat bästa kvalitet och leve-
ranssäkerhet. 

 Strömsholmen levererade gashydrauliska ba-
lanseringssystem till ABB Robotics. Balanserings-
systemet monterades på roboten för att öka dess 
räckvidd och ge en jämn och säker arbetscykel 
även vid tung last.

Konstruktionschef  Sven Stenquist och VD 
Gunnar Sand  visar upp diplomet från ABB 
Robotics.

ASEA-robot utrustad med Ströms-
holmens balanseringssystem
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