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Hermanders historia
8 mars 1951

1956

1969

Folke Hermansson och Hugo Andersson
startar Hermanders Metallindustri AB
i gårdshuset där Ica (Supermarket) idag
är beläget.
Hermanders växer och behöver nya lokaler.
Folke bygger en ny fabrik i Haddeboda.
Haddeboda räcker inte till. På sommaren
flyttar företaget in i nya lokaler på
Industrigatan.

1 jan 1979

Hermanders och Granhaga slås ihop och
byter namn till Nordsales Granhaga AB.
Folke äger 25 procent av aktiekapitalet
i det nya företaget.

1982

Folke Hermansson äger Tulles Metallindustri tillsamman med sonen Jan.
När företaget rekonstruerades gick 25
medarbetare in med pengar och blev då
delägare. Det nya namnet på företaget
blir Hermanders AB. Företaget håller till
i samma fabrik som Folke byggde 1956.

Aug 1982

Folke, Jan och 25 medarbetare flyttar
företaget till Granhagas före detta lokaler
och blir granne med Töreboda Limträ.

1983

Nordsales Granhaga AB begärs i konkurs.

1989

Hermanders AB köps av Töreboda Skrotaffär och Rolf Severin blir ny chef.

19 nov 1991

Hermanders AB begärs i konkurs.

12 dec 1991

Nya Hermanders AB startar med nya
ägarna Jan Engström och Göran Johansson.

1995-96

Jan Engström köper ut Göran Johansson
och står som ensam ägare till Hermanders.
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1998

Gårdsjö Mekaniska köps upp.

1999

Anders Nyman köper in sig som
delägare i företaget.

10 sep 1999

Hermanders köper Axelssons Textilindustris fabrikslokaler

Nov 1999

Hermanders flyttar till Axelssons
gamla lokaler på Sötåsenvägen.

Hösten 2000

Hermanders investerar 3,5 miljoner kronor
i en ny Leico trycksvarv vilken klarar
att trycka 1 800 mm i diameter.

2004

Hermanders köper företaget
Laio Metall ABi Hovmantorp.

2004

Företaget Spinnform AB i Bredaryd köps.

2005

Ludvika Metalltryck AB förvärvas till
Hermanders.

2006

Hermanders bygger ut med ny personalmatsal, nya personalutrymmen och nytt
konferensrum.

2008

Företaget bygger till en ny fabrikslokal på
700 kvadratmeter.

Vintern 2008 Laio i Hovmantorp tvingas läggas ner.
2010

Hermanders bygger till 500 kvadratmeter
lagerlokaler.

2011

Hermanders Metallindustri AB firar 60 år.

Därför blev vi Nordens
ledande trycksvarvare
ermanders AB har haft en resa som inneburit både
motgång och medgång. För mig som haft förmånen
att vara med de senaste 20 åren har jag under
dessa år fått mig till livs många berättelser om historien
Hermanders AB. När det våren 2011 uppenbarade sig att
vi har ett 20-årsjubileum framför oss kom vi samtidigt
underfund med att företaget skulle fira sitt 60-årsjubileum.

H

När vi samtalar med människor i Törebodatrakten och
frågar om Hermanders är det många som säger ”lampfabriken”. Uppenbart är det så att Hermanders gjort
många miljoner lampor under sin levnad till bland annat
Ikea och KF. Världen förändras och också marknaden,
vilket i sin tur inneburit att även Hermanders inriktning
förändrats.

Att vara 60 år som människa eller företag är en viss
skillnad. Att vara årsbarn med Hermanders AB känns
både besynnerligt och kittlande.
Eftersom jag själv har firat min 60-årsdag i år kan jag
konstatera att min fysiska ”toppform” kanske är passerad.
Däremot känns det annorlunda med företaget.
Hermanders AB står väl rustat för att möta marknadens
krav. Genom våra investeringar i såväl den senaste
maskintekniken som kunnig och välutbildad personal
känns det som vi med stolthet och tydlighet kan säga att
vi är Nordens ledande trycksvarvare.
Jag hoppas att denna bok skall ge Dig läsare och
begrundare en trevlig stunds underhållning om
historien Hermanders AB.

När vi 1994 frågade oss själva vad vår kärnverksamhet
var kunde vi då konstatera att det är trycksvarvning som
är vår specialitet. Samtidigt insåg vi att det precis var det
som Folke Hermansson och Hugo Andersson startade upp
företaget med 1951.

Jan Engström
VD Hermanders AB
December 2011
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Hermanders Metallindustri AB
– så här startade det…
Det började i Undenäs den 24
oktober 1925. Det var dagen då
Folke Hermansson föddes. Folke
var killen som sedermera skulle
starta Hermanders, men vi tar
allting i rätt ordning.
Fadern till Folke var mjölnare och
drev en kvarn i Magderud i Beaterbergs socken och när Folke avslutat
folkskolan var det naturligt att han
hjälpte till i kvarnen hos fadern.
Efter några år i kvarnen fick Folke
för sig att utbilda sig till smed och så
blev det.
1946 – efter att ha fullgjort sin militärtjänstgöring under en tid då stora
delar av Europa stod i brand – fick

En av få bilder som finns kvar från Hermanders första lokal som låg i gårdshuset
där Ica idag finns. På bilden syns fr.v. Kurt Hermansson, Folke Hermansson,
Jörgen Ström, “Beckis”, okänd.

Folke anställning som metalltryckare
på Granhaga Metall i Älgarås. Det
var här han fick upp känslan för det
här med att trycka i metall. Tyvärr
blev metallföretaget i Älgarås offer
för en omfattande brand och då flyttade man företaget till Töreboda istället. Produktionen på Granhaga Metall
bestod mestadels av idrottspriser och
presentartiklar.

taget skedde den 8:e mars och året
var 1951. Startkapitalet i det nya
företaget var 2 500 kr.
– Det glömmer jag aldrig, det var
mycket pengar på den tiden, säger
Folkes fru Inga-Maj.
Hugo Andersson stannade dock bara
åtta månader i företaget och med det
stod Folke ensam som ägare.

Då det blev mindre att göra på Granhaga och verkmästaren Hugo Andersson blev uppsagd passade Folke och
Hugo på att starta ett eget företag.
Namnet på det nya företaget kom att
bli Hermanders Metallindustri AB.
Hermanders är en kombination av de
första bokstäverna i Hermansson och
Andersson. Bildandet av det nya före-

Hermanders första lokal var i gårdshuset på platsen där Ica – eller Gullbergshallen som vi i Töreboda säger
i dagligt tal – idag är beläget. ”Där
fanns en liten lokal inne på gården
som vi fick hyra av David Persson
eller Pliggen som han kallades.
Pliggen gjorde pligg till järnvägen
och var virkeshandlare.”

Fabrikslokaler

En ung Folke Hermansson med huvudet fullt av planer för framtiden.
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Efter att ha vuxit ur kostymen i gårdshuset i centrala Töreboda byggdes nya lokaler på Haddebodavägen i Töreboda.
Vi tippar att pojken bredvid motorcykeln är Folkes son och senare delägaren Jan Hermansson.

I det lilla gårdshuset höll de till fram
till 1956, då hade Hermanders vuxit
ur kostymen och det var läge för att
göra något. Beslutet som togs var att
bygga nytt och den nya fabriken, som
byggdes av Törebodaföretaget Flodins
byggnadsfirma, kom att hamna i
Haddeboda, i hörnet där man svänger
upp på viadukten som går över järn-

vägen. Jan Hermansson – äldste
sonen till Folke och Inga-Maj - vill
minnas att priset för att bygga fabriken låg runt 90 000 kronor.
Närmaste granne blev bensinstationen Caltex som då var belägen i
byggnaden strax före.
I 13 år höll Folke och Hermanders på
med legoproduktion utmed Hova-

vägen och sedan var det dags igen att
utöka. 1969 flyttade man ner till
Industrigatan i Töreboda. Det var det
kommunala fastighetsbolaget som
byggde fabriken och Hermanders
hyrde den av fastighetsbolaget. Folke
sade vid ett tillfälle att ”det är kommunstyrelsen som avgör om vi får
köpa’t eller inte”.
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På den tiden var det inte ovanligt att
kommunen stöttade nyföretagandet
med att hjälpa till med lokaler.
Två gånger byggde sedan Hermanders ut på Industrigatan – först en
utställningslokal och ett större
kontor 1975 och strax efter det lager
och fabrikslokal.

Produktionen i början
I början var det mest legoarbeten,
inga egna produkter. Legoprogrammet omfattade material till lampor
men ”vi var egentligen allätare av
legokörning då” har Folke berättat.
1955, året innan det byggdes i Haddeboda, började Folke och hans medarbetare göra en kaffepanna som hette
Sjudex. ”Det var en man från Otterbäcken som hette Adamsson som
hade patent på den. Det var en märklig sak som lyfte från spisen när temperaturen kom upp i 90 grader.
Hur som helst så var det ingen
lysande affär så vi tog bort den efter
något år. Vi började istället sälja lite
saker till grossister, det var blombunkar, gravvaser, amplar och fågelmatare. Jag märkte snart att färdiga
produkter var något som sålde och
det vände företaget”.
Första idén till färdiga produkter fick
Folke när han gick förbi en antikhandel och såg en ampel. Nåt liknande
kunde han göra själv tänkte han och
åkte hem och började rita på en liknande. Folke ritade för övrigt alla
modellerna själv på den tiden.
– Han ritade en skiss av lampan på
framsidan av ett papper och på baksidan av pappret gjorde han en kalkyl
på vad lampan skulle kosta, och så
8

Värmelampor och sollampor till Osram var en stor produkt för Hermanders
i slutet av 50- och början av 60-talet.

var det varje gång”, berättar Folkes
fru Inga-Maj.
Nästa inriktning var tillverkning av
färdig armatur. ”Först körde vi värmelampor och sollampor till Osram
och sen började vi med lite färdig armatur. Vi började köra lampor på

Ikea 1963 – 64 men det var ändå vid
sidan av den huvudsakliga tillverkningen som var legoarbeten”.
När tillverkningen flyttades till Industrigatan 1969 hade legotillverkningen minskat starkt och istället var
det egna produkter som tillverkades.

En paus i arbetet utanför fabriken vid
Haddeboda. Även om det var hårt arbete
som gällde fanns tid för både avkoppling
och umgänge. Sittande längst fram
syns August med okänt efternamn.
Ovanför honom är Börje Franzén och
till höger med bar överkropp sitter
Kurt Hermansson.

Ett gäng glad grabbar fångade bild under en rast i mars 1969.
Fr.v: Helge Andersson, Sture Johansson, Kurt Hermansson,
“Bäckis”. De sista tre har inte gått att få fram namnen på, tyvärr.

Utdrag ur intervju med Folke Hermansson
som Nordiska Museet gjorde i juni 1980
Folke berättade i juni 1980 att ”största delen av Hermanders lampor har
plåtskärmar. De modeller som sålt
bäst är kullampan som varit en jätteartikel. Den kördes först som lego i
början av 50-talet. När den såldes som
mest utgjordes tillverkningen till 50
procent av kullampor. Halvsfären är
en gammal hederlig modell som går
än i dag. En annan storsäljare är
”gamla koner” som görs i 100 000
exemplar om året”. Om den berättade
Folke att de började med en värmelampa för djur, ”grislampan som vi
kalla’t”, till Osram och utifrån den,
på samma maskin, gjorde Folke en
lampa som hette 115-116.

Den modellen kom sedan till Ikea och
fick där namnet Kon.
Hermanders gjorde också skärmarna
som legoarbeten till Atelje Lyktans
bekanta Bumlingen. ”Vi gjorde skärmarna för 60 kronor, sen lackerades
dom och såldes i affären för 400 kronor.”
I slutet av 1970-talet låg produktionen
på 5 000-10 000 lampor per vecka beroende på lampstorlek.

Design
I början var det Folke själv som hittade på modellerna. Längre fram i

tiden fick han hjälp av marknadschefen Lennart Larsson och runt 1980
hade han två ritare anställda, bland
annat Törebodakillen Bosse Rotmark.
”Ikea hade egna ritare och ibland
fångade vi upp idéer från andra håll,”
har Folke berättat.
När intervjun med Folke gjordes 1980
menade han att det ”är nostalgiska
lampor som gäller. Det ska vara lampor med krusidulliga glas. Annars är
det mest plåtlampor som går. 1954-55
kom tendensen till plåtlampor. Förr
var det tygtrasor på golvlamporna.”

Avsättning
I början av 1950-talet fick företaget
sina kunder genom annonsering i
Dagens Nyheter samt genom Hugo
Anderssons tidigare kontakter.
Hugo kom från Stockholm och kände
mycket folk där. När företaget började växa var det naturligt att söka
sig till grossistfirmorna och så småningom sålde de till KF, Ikea och
Åhléns. Ikea var den största kunden
och svarade runt 1980 för 50 procent
av omsättningen vilket motsvarade
tio miljoner kronor. Det gällde att
visa upp företagets produkter och det
gjordes på de stora mässorna runt om
i Europa, bland annat i Göteborg och
Hannover. Mässorna visade rätt
snart om de var inne på rätt linje.

Folke Hermansson tillsammans med en rejäl laddning av vad som troligtvis är
modellen som internt kallades för ”gamla koner”.

I allmänhet såldes samma modeller
på olika ställen i världen. ”Vi har
till exempel en modell som vi gör åt
Åhléns och den får vi inte sälja till
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“Halvsfären” som levererades i stort antal till IKEA.

andra svenska kunder, däremot
utomlands. Undantaget är Ikea –
deras modeller får inte säljas till
någon annan”, har Folke berättat.
Konkurrensen var från början stor
och så även när intervjun med Folke
gjordes 1980 men med den skillnaden
att det inte fanns många företag av
Hermanders storlek. ”I hembelysning
är vi nog störst.” Hermanders sålde
på den tiden på design och modell –
”man får försöka vara så modern som
möjligt. Det är ungdomar som köper.”
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Råvaror
Metaller: För det mesta var det aluminium som användes till lampskärmarna. En del gjordes också i
mässing – koppar eller järnplåt. Metallen köptes i form av färdigskurna
modeller eller helplåt. Den levererades från början av svenska grossister,
men mycket idag (1980) kommer utifrån. ”Där har mycket ändrat sig,
man har försökt hålla sig till svenskt
förut, men det är för dyrt”, berättade
Folke på den tiden.

Glas: Det var samma förhållande
här. Från början köptes glas från
svenska glasbruk såsom Foglaviks
och Flygsfors men under senare år
togs det från Polen och forna Jugoslavien.
Kabel: Levererades från Bofa som
var en kabelfabrik i Norrköping.
Lamphållare: Kom huvudsakligen
från Italien och Tyskland.

Plast: Köptes från inhemska leverantörer och från Tyskland.

Ett tag hade företaget egna bilar
”men då får man inte med sig återlast så det bar sig inte”, enligt Folke.

Kjell Andersson, ägare av Lunett i
Tibro som i slutet av 1970-talet köpte
var sin tredjedel av aktierna.

Ägareförhållanden

Den 1 januari 1979 slöt Folke cirkeln
genom att gå ihop med Granhaga i
Töreboda, det företag där Folke startade sin karriär i mitten av 1940-talet.
”Granhaga kontaktade mig
och Lennart om samgående och vi
flyttade ihop första januari i fjol.

Transporter
”Det mesta har hela tiden gått på bil
och ”en blygsam del, inte tio procent
en gång” gick på järnväg. Ikea skötte
sina egna transporter, det var en bror
till Ingvar Kamprad som hade hand
om det. För övrigt beställde Hermanders bilar från ASG och Bilspedition.

Från början var Folke själv, om man
undantar de åtta första månaderna
1951 då Hugo Andersson var med,
därefter släppte Folke sedermera in
delägare i företaget. Två av dessa var
marknadschefen Lennart Larsson och

Fabriksinteriör från 70-talet.
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Granhagas produktion var lika Hermanders, men de hade andra kunder
så nu har vi alla varuhuskedjorna”,
berättade Folke 1980.

Anställda
”Från början stod jag själv. Sen blev
det en i taget och vi kunde väl vara
omkring tio stycken 1956 när vi flyttade upp till Haddeboda. När vi sen
flyttade igen ner till Industrigatan –
69 var vi 39 man. Det mesta jag har
haft här nere (Industrigatan) när jag
var själv om’et var 91 stycken. Det
var innan vi avsade oss mycket på
legosidan, jag skulle tippa 1974 eller
nåt”, berättade Folke under en intervju 1980.

75 anställda
Bernt Eckerman – bild från tidigt 1970-tal.

1980, efter sammanslagningen med
Granhaga, hade företaget 75 anställda. Minskningen skedde dels
genom naturlig avgång och dels
genom uppsägning av 15 man i och
med sammanslagningen med Granhaga. ”De uppsagda var tyvärr mest
härifrån Hermanders eftersom de var
yngre än Granhagakillarna”, enligt
Folke.
Vad gällde åldersfördelningen på de
anställda runt 1980 var Folke lite osäker. Han tippade att medelåldern låg
vid 30-35 år, kanske några år mer.
Kvinnor fanns mest på monteringssidan, Folke trodde de var fem
stycken. Det var när man började
montera lampor 1969 som de första
kvinnorna togs in. Tidigare fanns de
bara på kontoret. De flesta av de anställda var från Töreboda, någon var
från Mariestad.

Tord Levin – bild från tidigt 1970-tal.
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Rekryteringen skedde genom arbetsförmedlingen. ”Förr handplockade
man dom eller så kom de hit och
sökte, det kunde hända att kamrater
sökte för varann. Numera, 1980, kan
man inte lita på firmornas rekommendationer, dom kanske vill bli av
med killen”, berättade Folke.
Personalomsättningen har varit låg,
företaget hade några fall av ledigheter för studier där folk sedan slutat.
Beträffande sociala problem, så var
det enligt Folke inga stora problem.
Själv var han nykterist och tillät inte
ens en öl på företaget.

Status
”Förr fanns det en skillnad mellan
arbetarna och med den följde lönen.
Svarvare och andra yrkesarbetare
hade högst status. Arbetet som metalltryckare var det tyngsta på fabriken. Det är också ett rent handarbete
som tar fyra till fem år att lära. Nuförtiden finns det ingen skillnad
längre”, berättade Folke 1980.

Förr var det Folke som satte alla
ackord själv. 1974 tog Folke bort
ackorden och införde fast lön. ”Jag
förlorade ett par miljoner på det.
Sviterna har hängt kvar tills för lite
över ett år sen och borta är de väl
inte helt än (1980)”. När han tog bort
ackorden sjönk produktionen katastrofalt och det blev kris i företaget.
Det var då Lennart Larsson och Kjell
Andersson kom in som delägare och
ackorden återinfördes.

De kollektivas tider var 7-16 med raster mellan 9.15-9.30 och 12.45-13.30.
Tjänstemännen arbetade 8-16.30 med
samma raster som arbetarna. En del
åt i fabrikens lunchrum, en del åt ute
och några åkte hem och åt. Under industrisemestern slog fabriken igen.

Löner
”Alla arbetsmoment är tidsstuderade
och uppmätta vad det får kosta. Vi är
visserligen inne på att skippa klocka
och ha verkmästarackord. Verkmästarackord görs upp individuellt mellan arbetaren och basen på avdelningen.” berättade Folke 1980.

Fackföreningar
MBL (Medbestämmandelagen) var för
invecklad tyckte Folke. ”Det står en
upp i halsen. Vi får inte göra nåt
utan förhandlingar, till exempel förflyttningar och omplaceringar. Likadant är det inom skyddsfrågorna.”

Personalutbildning
1980 tjänade en metalltryckare 35-40
kronor per timma. Pressare och montörer låg lite lägre med 28-30 kronor
per timma.
Folke berättade vid den här tiden
då han intervjuades att Granhaga
och Hermanders var de industrier
i Töreboda där man tjänade mest.
Metalltryckarna var löneledande.
När Folke själv jobbade på Granhaga
under 1940-talet hade han 180 kronor
i veckan mot 100 kronor för de som
var på Westerstrands.

Personalvård
Arbetstider

var under –1960 och –70 talet framgångsrika i såväl fotboll som hockeybockey.

Idrott låg Folke varmt om hjärtat och
då framför allt fotboll. Det var inte
ovanligt att Folke efter fikarasten på
lördag förmiddag kunde säga att:
”Nä, gubbar, nu struntar vi i det här
och går ut och spelar fotboll istället.”
En gräsplätt bakom fabriken på
Hovavägen fick utgöra matcharena.
Sonen Jan var duktig i bowling och
fotboll och även brottare av hög
klass. Det var gott om bowlare på
fabriken och Jan kläckte idén att
bilda en egen klubb och därifrån var
det inte långt till att Hemi BS hade
bildats. Folke fick stå för sponsringen
av matchtröjor. Hermanders deltog
med lag i korpen under många år och

Folke: ”Det har varit väldigt lite men
en del har fått åka ut på kurser inom
sprutlackering och på pressidan.
För övrigt är det facket som har sina
kurser”.

Maskiner
1980 består maskinparken huvudsakligen av trycksvarvar, dragpressar
och excenterpressar. Ett par halvautomatiska trycksvarvar finns och
även plåtmaskiner. Vid flyttningen
1969 investerades i nya maskiner
även om en hel del togs med från den
gamla fabriken. Det enda som, vid
den här tidpunkten, ligger på data är
bokföringen.

Produktionsgången
i korta drag
”Från planeringen går order till verkstan. Man kör på veckoorder och till
KF för att där läggas på lager. Plåten
klipps och fördelas till pressavdelning och tryckavdelning där lampskärmarna formas och förses med hål
för upphängning. En del av skärmarna – de som inte skall lackeras –
går sedan till sliperiet och poleras
blanka. Allt gods tvättas därefter i
perkloretylen. Det som skall lackeras
går därefter till sprutlackering och
15

Lennart Larsson och Per-Arne Leijon.

Gustav Rosenkvist.

Paul Pettersson, Ingemar Johansson, okänd.

Bo Rotmark, Frille Birgersson och Lennart Larsson,

Berndt Eckerman och Tord Hermansson.

bränning. Slutligen monteras lamporna ihop och packas för leverans”,
enligt Folke 1980.

Kort rundvandring 1980
”Vi går först till verktygsavdelningen
där de egna verktygen svarvas fram.
Därefter följer vi produktionsgången
med början vid plåtklippningen. Här
arbetar en man. I denna ände av fabriken ligger alla formarna till tryckramarna på hyllor. Formarna är av
stål, en del av gjutjärn.
Sedan följer de halvautomatiska
trycksvarvarna och dragpressarna
och efter det excenterpressar där
man gör hål och skär till nederkanten på skärmarna. Metallavfallet
säljs till skrothandeln. Aluminiumavfall får man fem kronor per kilo
för.

Sture Johansson. - bild från tidigt 70-tal.

Nästa avdelning i den stora fabrikshallen inrymmer bland annat de manuella trycksvarvarna. I ett hörn görs
ett legoarbete – en sak att slipa betonggolv med. Den tillverkas i 8 000
exemplar per år.
Vi går vidare till nästa avdelning
som är ett mellanlager för skärmar.
Ett rum innehåller poleringsavdelningen. Här arbetar tre man. I poleringen har det investerats stora
pengar, berättar Folke. Bland annat
finns här en automatisk poleringsmaskin (förutom de manuella) som
installerades 1974. ”Den är inbyggd
för den dånar så hemskt.” I den har
de kört många ”kulor”. Polering är
egentligen ett handarbete menar
Folke. ”Det är teknik att få ytan fin.”
Det polerade godset lägger man antingen klarlack eller mässingsfärg på.
”Vi var först med det.”

Sven Antonsson - bild från tidigt 70-tal.
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Nästa moment är tvättning av godset
vilket sker i en stor maskin. På korgar i en ”linbana” förs skärmarna in
i maskinen som står bakom en vägg.
Efter tvättning plockas skärmarna av
och torkas för hand.
Följande rum är ett mellanlager för
det tvättade godset. Här måste det
vara dammfritt, för nästa moment är
lackering. I ett hörn av rummet står
en elektrospruta. Bakom nästa dörr
finns lackeringsavdelningen med sina
fem sprutboxar. I boxarna finns vattenridå som man sprutar mot.
Godset är nu färdigt för brännlackering i 15 minuter. Ugnen står i lackeringsavdelningen med en öppning
på andra sidan väggen, i monteringshallen. Här plockas godset av sina
galler och avsynas.
Monteringshallen är ett vidsträckt
rum med skärmar i staplar mitt på
golvet och arbetsplatserna längs väggarna. Här sker montering, nitning
av hållare, provning och packning.
Ytterligare två stora utrymmen finns,
komponentlagret och kartonglagret.
I komponentlagret finns alla smådelar till lamporna – hållare, kabel med
mera. Alla delar ligger på ett nummer. Här arbetar en man med att
plocka fram önskade komponenter
efter vikt eller antal.
Från kartonglagret sker även utlastning av de färdiga produkterna.”

Folke Hermansson om sin roll
som företagare 1980
Folke: De första 7-8 åren var di värsta. Jag jobbade alltid, utom söndan.
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Höll på till nio-tio på lördagskvällarna. När tösen växte upp frågade
hon ”vad är det för en farbror som
kommer ibland?”
När Folkes fru Inga-Maj intervjuas i
augusti 2011 bekräftar hon de sena
kvällarna då Folke kom hem.
– Men kom han hem vid nio-tiotiden
på kvällen fick man vara glad. Det
var vanligare att han kom hem vid
två på natten och det höll inte på i
sju-åtta år utan tolv år, men det blev
bättre när han köpte mig en bil. Då
kunde jag ta med barnen och åka en
sväng, skrattar Inga-Maj.
På frågan om sin utbildning till företagsledaresvarade Folke: “Med lite
sunt förnuft och bra kontakter kan
man leda företag. Själv hade han folkskola i botten, han har köpt tjänster,
inom till exempel ekonomi där han
inte själv kunnat. ”Och så får man ju
utbildning på’t när man hålls ihop
med sånt folk.”
Om de internationella kontakterna:
”Jag har klarat mig på min västgötska fast det har varit folk från
många länder här. Dom brukar ha
tolkar med sig och så finns det en hel
del här som kan lite språk.”
”Det är inte lätt att vara företagare.
Det är inte roligt när man inte får
uppskattning. Tar di gnistan från en
är det inte roligt. Här i Töreboda har
det alltid varit avundsjuka – ”ska du
bygga fabrik för att göra sån där
bråte?” Och det pratades på syföreningarna. Men det där försvann när
di gamle politikerna försvann.”
Folke berättar om Bengt Erlandsson
(han med High Chaparral utanför Vär-

namo) som han är god vän med. Bengt
äger flera fabriker i Småland. De ger
varandra tips.

Folke om kommunen
och företagen
Folke tycker att det är positivt att
kommunen byggt för industrierna
och gjort det möjligt för dem att
expandera. Töreboda har på senare
år förvandlats till ett bättre samhälle,
”fått idrottshall och så”. Industrin
har blomstrat. Men så har det inte
alltid varit. Det har kommit nya som
bestämmer i kommunen. ”När di
gamle gubba kom ifrån skedde omsvängningen. Här har di ju bromsat
förut, annars hade vi kanske fått
Volvo hit.”

Företagarfamiljen
Hermansson 1980
Folke äger förutom 25 procent av
detta företag (50 procent av ägs Juri
Vilval och 25 procent av Lennart
Larsson) också en tredjedel av aktierna i Töreboda Keramik AB. Dessutom äger han hälften av Tulles
Metallindustri AB. Andra hälften av
Tulles ägs av sonen Jan som också
driver företaget. Tulles Metallindustri startades av Folkes bror Tulle.
Folkes fru Inga-Maj står som ägare
till Hemprodukter, en postorderfirma
för lampor, smide och presentartiklar. Firman har även sedan oktober
1979 butiksförsäljning på Fabriksgatan 7 (där Bröderna Andersson
förut haft möbelutställning). Folke
och hustrun hjälps åt med hennes företag. Han har en liten verkstad däruppe som han jobbar i och tar fram
nya modeller.

Inga-Maj och Folke Hermansson.

Folke säger om sin fru att hon alltid
varit intresserad av hans verksamhet. ”Hon är väldigt frågvis och ska
ha reda på allt. Hon har gett en stöd
så att det gått som det gjort. Det är så
för många företagare att de behöver
stöd hemma om det ska hända nåt.”
Folke träffade sin hustru som då

bodde i Grimserud utanför Undenäs.
Från Beateberg till Grimserud var
det inte långt. ”Vi firade 30-åriga kriget förra året.” De har fyra pojkar
och en tös: Jan, 30 år som driver Tulles Metallindustri AB, Urban 21 år
och Peter 19 år. Båda jobbar hos Jan.
Ann är 25 år och arbetar på land-

stinget i Örebro och så är det Benny,
13 år gammal.
Folke berättar lite om familjens semestrar. De har en sommarstuga i
Undenäs och en husvagn som står i
Grebbestad. Förut tältade de ”och så
har man tatt med sig onga och åkt”.
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1980-1991 – ”Vi tror på framtiden”
Vid sammanslagningen av Hermanders och Granhaga 1979 började en
turbulent tid. Företaget bytte namn
till Nordsales Granhaga AB, det anställdes en vd i företaget 1980 och
Folke gick ner på halvtid. Egentligen
ville Folke sluta i företaget men ”jag
satt inne med för mycket hemligheter”, berättade Folke själv i intervjun
1980.

Under tiden som Folke jobbar på deltid i Nordsales Granhaga AB hade
han också intressen i Tulles Metallindustri där han var delägare.
Fabriken drevs av sonen Jan med
sina 25 medarbetare och höll till i den
fabrik Folke hade byggt 1956 utmed
Hovavägen.
Slutet av 1970-talet och början av
1980-talet var kärva tider för många

företag i Sverige, så även i Töreboda.
Efter en lång tid av dålig lönsamhet
begärdes 1983 Nordsales Granhaga
AB i konkurs. På våren innan, alltså
1982, hade även Tulles tvingats till att
lägga ner verksamheten, men redan
samma år gjordes ett försök till en rekonstruktion av nedlagda Tulles Metallindustri. Folke och sonen Jan
tillsammans med de 25 före detta

25 medarberbetare köpte in sig i nybildade Hermanders AB. För 4 000 kronor fick man 40 aktier. På bilden syns fr.v:
Helge Andersson, Jan Hermansson, Per-Arne Hovbjer, “Felix”, Christer Svensson, Klas-Göran Andersson, Tommy Norlander, Per Svensson, Britt-Marie Hermansson, Christer Lindblad, Nils Gustavsson, Tommy Lundin, Britta Johansson,
Jan-Olof Johansson, Kenneth Eriksson, Kerstin Hermansson, Pelle Gladh, Jan Thorstensson, Bittan Karlsson, Lars Jonsson, Sten-Erik Svensson, Christer Frisk och Conny Larsson. (Med reservation för stavningen av namnen).

Produktionsmöte inne hos Jan Hermansson. På bilden syns förutom Jan även Peter Hermansson.

medarbetarna på Tulles pratade ihop
sig. Killarna ville behålla sina jobb
och de visste med sig att de var duktiga på det de gjorde. Det avgjorde
saken. När sen Sparbanken var villig
till att låna ut friska pengar var inte
steget långt till att bilda ett nytt företag. Det nya företaget fick namnet
Hermanders AB.
De friska pengarna i det nya företaget är värt några rader. De 25 före

detta medarbetarna på Tulles erbjöds
att köpa in sig i företaget med
4 000 kr per man. Sparbanken ordnade med lån till killarna och alla
ställde upp. För pengarna fick de 40
aktier var i Hermanders AB.
För att arbeta i mer ändamålsenliga
och rationella lokaler flyttade man i
augusti 1982 verksamheten från Haddeboda till gamla Granhagas lokaler,
granne med Töreboda Limträ eller

Moelven som det heter idag. Lokalerna hyrdes av Töreboda Fastighetsaktiebolag.
Innan Hermanders flyttade in byggde
de till ett kontor, matsal och omklädningsrum. Det byggdes också en
tvättanläggning, ny lackering, lokal
för packning samt inköptes en helt
ny ugn där de lackerade lamporna
torkades.
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Far och son Hermansson, Folke och Jan i början av 1980talet. De drev under ett antal år företaget tillsammans.

Bild från början av 80-talet. Hermanders på Industrigatan i Töreboda.

”Det är skräddarsydda lokaler för
våra behov”, säger Jan Hermansson i
en intervju i september 1982. Jag
tycker vi har fått rationella lokaler.
Jämfört med våra gamla lokaler på
Haddebodavägen så är detta himmelriket. Vi sparar in massor med tid
genom att allt finns i ett plan och att
flödet genom fabriken är rätt. Vi tror
på framtiden.”

Tillbaka där det började
Folke och sonen var nu i slutet av
1982 på något sätt tillbaka där det
hela började. Hermanders AB utförde
nu endast legoarbeten och det var
trycksvarvning av metallskärmar
som gällde. Företaget startade bra
och efter en kort tid var produktionen upp i 20 000 lampskärmar i
veckan.

”Genom att de anställda är delägare
har alla ett intresse av verksamheten.
Informationen till de anställda sker
vid lunchbordet. Det hela fungerar
fint och alla får veta vad som sker
i företaget”, berättar en entusiastisk
Folke i en tidningsartikel i september
månad 1982.
Företagets styrelse utgjordes av ordförande Kjell Nilsson och de anställda, Christer Frisk och Kenneth
Eriksson samt Folke själv.
Folke poängterar också i tidningsartikeln 1982 ”att utan Töreboda kommun och Sparbanken hade det hela
inte blivit av”.
Det blåste medvind nu och Folke och
Jan och de 25 medarbetarna hade
mycket att göra. Hermanders AB var

vid den här tiden en av få ljusglimtar
i sysselsättningsmörkret som rådde i
Töreboda. Förutom legotillverkning
av lampskärmar tillverkades bland
annat stormkök, trattar till elektriska
toalettstolar och man gjorde också en
provsats med parabolantenner som
hade en diameter på 1,1 meter. De
levererade också till försvaret.
Hermanders AB drevs nu av 25 arbetare tillsammans med Folke och Jan.
Företaget gick bra och efter tre år
gavs möjligheten för de arbetare som
gått in med pengar i företaget att bli
utlösta från ägarskapet. I omgångar
och med olika summar, valde de
flesta att sälja sina andelar i företaget
och de flesta av dem fick en bra avkastning på sina satsade 4 000 kronor
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Också en form av
marknadsföring...
Så här såg en
reklamfolder ut för
Hermanders någon
gång på 1980-talet.

Vi är nu framme vid andra hälften av
1980-talet och produktionen bestod
fortfarande av legoarbeten. 32 anställda fanns i företaget som omsatte
tolv miljoner på ett år.
”Det gjordes bland annat stekpannor
och kastruller till Nils-Johan i Eskilstuna till ett värde av två miljoner
kronor om året. Till Optimus i Stockholm sålde vi spritkök för 1,2 miljoner per år. Vidare gjorde vi delar till
gatlyktor i Karlskrona för en miljon
per år också. Den oerhört populära
kullampan försvann, mycket på
grund av hård konkurrens från billiga öststatsländer”, berättar Jan Hermansson.

Explosion på Hermanders
Vid tiotiden på måndagsförmiddagen
den 18 maj 1987 hördes en explosion
över hela Töreboda. Det var en
dammexplosion i en ventilationstrumma på Hermanders som orsakade den kraftiga smällen.
– Troligen var det aluminiumdamm, syre och en tändande gnista
som i kombination har orsakat den
kraftiga explosionen, förklarar LarsErik Eriksson på Yrkesinspektionen
för TSL samma dag som explosionen
ägde rum.
Marken skakade kraftigt av den stora
tryckvågen från explosionen. När
explosionen skedde stod 15 arbetare
vid sina trycksvarvar och tillverkade
bland annat lampskärmar i aluminium. I maskinverkstaden finns en
ventilationsanläggning som suger ut
och renar luften från aluminiumdamm. Det var i denna som explosionen inträffade. Direkt efter explosionen fattade verkstaden eld.
– Vi såg en ljusblixt samtidigt som
explosionen skakade hela byggnaden.
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Sen var det bara att fly i panik.
Per Gustavsson, Per-Arne Hovbjer
och Anders Eriksson, tre av trycksvarvarna såg hur eldslågorna slog
ner över deras kamrater.
– Eldslågorna slog ner på dem stod
närmast utsuget, förklarar Anders
Eriksson.
Per Gustavsson berättar att det började brinna i verkstaden direkt efter
explosionen.
– Alla svarvarna har en rem bakom
ryggen när man arbetar. I brådskan
kunde det vara svårt att haka loss
remmen, men alla tog sig ändå
snabbt ut ur lokalerna.
Omskakade samlades personalen
utanför fabriken. Så småningom slog
man sig ner i personalrummet för att
pusta ut.
– Vi är glada över att ingen blev
allvarligt skadad och hoppas att
ingen skall behöva få några men i
framtiden, berättar Jan och Folke
Hermansson för SLA samma dag.
Sju personer skadades. En av dem
fick åka med andra gradens brännskador till Kärnsjukhuset i Skövde
medan de andra kunde få behandling
vid Vårdcentralen i Töreboda. De övriga i fabriken hade snabbt tagit sig
ut ur lokalerna och Räddningskåren
var snabbt på plats och kunde snart
släcka elden. Enligt polisen Håkan
Nilshed kunde ingen enskild person
lastas för det inträffade.

Uppköpta av Severins

Ett urklipp från TSL – Tidning för Skarabhorgs Län – den 19 maj 1987.
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1989 blev Hermanders AB uppköpta
av Töreboda Skrotaffär som behöll
namnet Hermanders AB. Familjen
Severin ville satsa pengar från sitt

företag på Hermanders som hade haft
några tunga år på slutet. Severin såg
ett antal fördelar med att köpa upp
Hermanders, en var att de var intresserade av och kunde metallbranschen, en annan att det kunde vara
ett sätt att rädda arbetstillfällen. En
tredje att de såg en potential i Hermanders som hade både erfarenhet
och en stor portion av spetskompetens. Rolf Severin tog över rodret i
nya företaget och Jan Hermansson
fick rollen som expert och den som

höll i kundkontakterna. Tyvärr
hjälpte det inte med friska pengar.
De rann ur företaget och till slut
fanns inget annat att göra för Rolf än
att begära företaget i konkurs.
Om någon undrar vart Folke tog
vägen så var han med en del i det
nya företaget. Framför allt i början
men han kände allt mer i takt med
att tiden gick att han ville tona ner
sin roll. Folke Hermansson avled den
20 juni 1997.

Äldste sonen Jan och frun Inga-Maj
minns företagaren Folke:
“Pappa var en produktionsmänniska.
Han trivdes bäst vid trycksvarven
och han tyckte inte om papper”, berättar sonen Jan avslutningsvis.
”Hur företaget går? Äh, det ser jag
hos banken. Har jag några kronor
där vet jag att det går bra” – ett uttryck som framför allt frun Inga-Maj
men även Jan hörde ett flertal gånger
från Folke.
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En intervju med ett gäng
företagsprofiler
Tisdagen den 19 november 1991 stod
det att läsa i Tidning för Skaraborgs
Län att Hermanders AB hade begärts
i konkurs. Monica Karlsson som jobbade som ekonomiansvarig i företaget var den första som fick beskedet
av Rolf Severin. Han kom in på Moni-

cas kontor på fredagen veckan innan
det blev känt och satte sig med en
dyster min på bordskanten och sa:
– Nu Monica, nu skall jag göra
något som jag inte vill göra. Jag skall
åka in till Mariestads Tingsrätt och
begära företaget i konkurs.

Monica som hade koll på pengarna
förstod att det fanns inget annat att
göra. 35 yrkesskickliga arbetare stod
utan jobb och det skulle inte bli enkelt att hitta ett nytt jobb i trakten
vid den tiden.

Företagsprofiler på Hermanders samlade vid ett intervjutillfälle i augusti 2011. Fr.v: Jan Engström, Christer Gyllensten,
Monica Karlsson, Anders Nyman, Per Thorstensson och Tommy Lundin.
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gången till Hermanders AB. Företaget drevs just då av konkursförvaltaren advokat Göran Forsberg från
Lidköping.
– Jag förstod inte vad de höll på
med, det stod några killar vid stora
maskiner och formade runda metallplåtar till någonting. Det måste erkännas att det kändes främmande för
oss. Vi kunde ju ingenting om detta
med trycksvarning men det som fick
mig och Göran att tända till var att
det fanns något där som väckte vårt
intresse. Vi kunde se en äkta känsla
hos personalen, en yrkesstolthet, och
de ville visa oss att de visste vad de
sysslade med. Här fanns det duktiga
yrkesmän och jag visste att jag kunde
det här med att sälja, det borde gå att
få snurr på företaget igen, berättar
Jan.

Jan Engström och Göran Johansson.

Knappt en månad senare kom räddningen. Det var då Jan Engström
kom in i bilden. Han hade med sig
kompisen Göran Johansson och de
var två killar som kände av en begynnande 40-årskris. Från början hade
Jan och Göran tillsammans med en
tredje kollega skrivit ihop ett prospekt som gick ut på att de skulle
köpa ett företag tillsammans. Prospektet hade arbetsnamnet TVM som
stod finurligt nog för Tre Vise Män.

Erfarna vise män
Tillsammans ansåg sig de tre medelålders männen besitta den kunskap
och erfarenhet som krävdes för att
köpa och driva ett företag.
– Jo, det stämmer. Vi var välutbild30

ade och hade skaffat oss erfarenhet.
Dessutom, och det är viktigt, ville vi
verkligen sätta klorna i något som
kunde bli en utmaning. Minns att vi
åkte runt med vår affärsidé och visade upp för ett antal banker, berättar Jan.
Jan och Göran, som vid detta tillfälle
blivit två vise män efter att den
tredje sedan en tid hoppat av, satt på
bra jobb vid den här tiden. Trots det
kände de att det kanske kunde bli
något när banken hörde av sig om det
kursade företaget Hermanders .
Bara några veckor efter att Rolf Severin hade åkt till Mariestads Tingsrätt, kom Jan och Göran för första

Företaget var dessutom unikt på så
sätt att det fanns en stor orderstock
vid konkursen. Trots det blödde företaget och det var något som Jan och
Göran tidigt upptäckte. Kunde man
stoppa åderlåtningen borde möjligheterna för företaget vara goda ansåg
killarna.
Den 12 december 1991 startade Nya
Hermanders med Jan Engström och
Göran Johansson som nya ägare.
Ägandefördelningen dem emellan var
50 proscent var. Göran tog hand om
posten som vd och Jan blev försäljningschef.
– Det första vi gjorde var att gå igenom företaget och försöka hitta var
felen fanns och hur man skulle åtgärda dem. Vi samlade också killarna
och intervjuade dem. Vad var bra och
vad kunde man ändra på? Det gällde

En kvartett kunniga trycksvarvare på Hermanders i mitten av 90-talet.
Fr.v Jan Thorestensson, Sten-Erik Svensson, Lars Jonsson och Christer Gyllensten.

Joakim Löfgren bjuds på skoputs av
kamraten Lundin.

för oss att få med arbetsstyrkan på
tåget. Det var ju inte alldeles givet att
skapa ett förtroende hos killarna på
golvet. Här kom det två okända killar
i 40-årsåldern utan någon som helst
erfarenhet av trycksvarvning och tog
över rodret av Hermanders, skrattar
Jan när vi sitter och gör intervjun i
konferensrummet sensommaren 2011.
Det nya företaget startade med 27
man, några färre än före konkursen.
– Samarbetet med facken, särskilt
Metall, har hela tiden varit fint. De
har en sund inställning till företagsamhet och vi strävar åt samma håll.
Genom att vi själva har varit anställda vet vi hur det är och vilka
önskemål som finns. Vi har också
haft ett väldigt fint stöd hos personalen, säger Jan i en intervju i TSL den
26 februari 1992.

Ett glatt gäng som jobbar med upprustning på Fabriksgatan 1992.. Fr.v: Göran
Johansson, Jan-Olof Johansson, Anders Nyman, Christer Gyllensten, Joakim
Löfgren, Lundin, Gunnar Hermansson, Jan Engström.
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mot oss och som tur var varade inte
den där räntechocken mer än någon
vecka, minns ekonomiansvariga
Monica Karlsson.

KF den stora kunden
KF var den här tiden den stora kunden. De ville hela tiden ha nya modeller på sina lampor.
– Tänk så vi satt och klippte, vek och
klistrade när vi skulle hitta på nya
modeller. Det var papper överallt,
skrattar Per Thorstensson som är
produktionschef när vi gör intervjun
i augusti 2011.

Verktygsmakeri efter konstens alla regler är något som Anders Nyman och Per
Thorstensson kan på sina fem fingrar.

– Jo, det kändes bra. Det kom in
nytt blod i företaget. Vi märkte också
att det blev mer ordning i firman,
säger Christer Gyllensten. Christer
som för övrigt är nestor i företaget
med sina 41 år som tryckare och kan
med all rätt kallas för Mr Hermanders.
Starten blev dock inte vad de nya
ägarna hade hoppats på. Sverige befann sig vid den här tiden i en finanskris. I september 1992, alltså endast
10 månader efter att det nya företaget
hade startat, kulminerade det hela
med att styrräntan gick upp till 500
procent. Katastrof är ett ord som
rymmer känslan Jan och Göran
kände i det läget. De hade lånat stora
pengar för att köpa företaget och så
hände detta.
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– Då var det tufft. Det var nervösa
dagar och ytterst nära konkurs men
Sparbanken var mycket hjälpsam

Vidare minns Per den entusiasm som
fanns i företaget.
– Alla var med på ett hörn, speciellt
Jan och Göran. Minns att Göran vid
ett tillfälle gjorde en ritning till en
lampa som han överräckte till mig
och bad mig göra en sådan. Jag konstruerade en lampa efter konstens
alla regler. När jag var klar visade
jag Göran resultatet varvid han sa:
“Vad är detta?”

Kontorspersonal på 90-talet. Fr.v: Grazyna Skoog, Monica Karlsson och
Joakim Löfgren

med idéer och alla ville vara med och
bidra med något. Vi drog papper
dagarna i ända, minns delägaren
Anders Nyman och har svårt att
hålla sig för skratt.
– Inte konstigt att det inte kom in
några pengar i företaget då. Ni stod
ju bara och torkade händerna vid den
där hållaren hela dagarna, säger Monica Karlsson och skrattar.
– Jo det stämmer, men vi har aldrig varit så rena om händerna som
då, replikerar Anders.

Pappershållaren då?

Exteriör från Hermanders dåvarande fastighet i mitten på 90-talet.

– Det är din lampa, svarade jag och
den är gjord exakt efter din ritning.
Ett minne som framkallade råa men
hjärtliga skratt bland killarna runt
bordet.

men det var svårare än vad man
kunde tro.
– Det kom pallar med papper som
vi skulle testa med. Vi hade massor

Nu undrar förstås ni läsare hur det
gick med pappershållaren? Jodå, företaget fick fram en hållare som de tog
patent på. Tyvärr blev det ingen säljsuccé så det hela hamnade i malpåse.
Våren 1993 tjänade Nya Hermanders
inga pengar på sina färdiga lampor.
Det behövdes pengar i företaget och
Jan Engström fick idén att ringa en
kollega i Varberg. Det var vd: n på

Pappershållare
Ett annat roligt minne var när företaget runt de här åren fick uppdraget
att skapa en pappershållare som man
finner på offentliga toaletter. Det är
en hållare på väggen där man drar ut
pappret ur ett hål i hållarens underkant. Kruxet är bara att det papper
som kommer ut tas från mitten av
rullen hela tiden och det medför att
pappret alltid kommer ut tvinnat. Nu
gällde det alltså att konstruera en
hållare som levererade pappret på
samma sätt som en rulle hushållspapper. Det vill säga rättvänt och man
tar pappret från utsidan och inte från
mitten av rullen. Det låter enkelt
Jan-Olof Johansson stansar.
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Full fart i monteringshallen.

företaget Belid och samtalet slutade
med att Jan sålde av alla Hermanders
modellrätter och likaså S-märkningar. Det inbringade i runda
slängar 350 000-400 000 kronor till
Hermanders. Det var välbehövliga
pengar då det var ebb i kassan. I samband med affären erbjöds Jan ett
halvtidsjobb som säljare på Belid och
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det passade alla bra. Det var även bra
för Hermanders då det räckte med
Göran som vd och Jan på halvtid.
Det fina var också att då Jan var ute
och sålde åt Belid hade han fria händer att etablera nya kundkontakter åt
Hermanders.
De första åren gjordes många lampor
på Nya Hermanders. Vi har nämnt

tidigare att KF var största kunden
men även Ikea köpte många lampor.
Problemet var bara att det gav inga
pengar. Var det inte ett nollsummespel så handlade det om förlustaffärer.
I slutet av 1994 satte sig Jan, Göran
och killarna på golvet och samtalade
om framtiden. Frågan var – vad var

Per-Arne Hovbjer i automattrycksvarven.

de bra på? Jo, trycksvarvning! Företaget kom fram till att lägga ner produktionen av färdiga lampor som
ändå inte inbringade någon vinst och
istället fokusera på legotillverkning.
Nu fick det vara slut med färdiga
produkter.

Tunga år
Åren 1992 – 1996 var tunga år för Nya
Hermanders. Göran slutade som vd
årsskiftet 95 – 96 och Jan stod nu som

ensam ägare i företaget och fann
inget annat än att sluta sin halvtidsanställning på Belid och försöka
klara Hermanders själv. Goda råd var
i det här läget dyra.
Då hände det som skulle komma att
vända skutan på rätt köl och det börjande med att Jan lät Anders Nyman
som var företagets verktygsmakare
och verkmästare räkna på nya jobb.
Anders med mångårig erfarenhet som
riktig smed i bagaget var inte sen att

nappa på förslaget. Med hjälp av Jan
som hade erfarenhet av dataprogrammet Excel fick Anders lära sig använda datorn.
– Det var inte lätt i början. Anders
hade inte tagit i en dator innan jag
lärde honom Excel, minns Jan.
Tillsammans fick de fram noggranna
och korrekta siffror. Företaget fick
alltså med hjälp av datorgjorda kalkyler ordning på vilka affärer som gick
plus och tvärtom.
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på Elmia och det rådde delade
meningar på företaget om den satsningen.
– Jag minns att Anders tyckte det
var bortkastade pengar. Vad skulle
det vara bra för tyckte han, minns
Jan.
– Jo, jag var väldigt tveksam, men
jag är glad att ni inte lyssnade på
mig, säger Anders med ett skratt.
– Vi hade inte varit där vi är idag
utan den mässan, säger Anders och
de andra runt bordet nickar instämmande.

Gårdsjö Mekaniska

Ämnesframställning.

– Man kan enkelt uttrycka sig som
så att vi rensade bort alla dåliga jobb
och slutade blöda. Vi fick ordning på
grejorna och samtidigt som det
skedde fick vi in bra, lönsamma
order i företaget, minns Jan och
Anders.

Behövde partner
Jan behövde en partner och talade
med Anders Nyman om att gå in som
delägare redan under 1996 men Anders hade fullt upp med att räkna på
nya jobb och hann inte med att fundera på något delägarskap. Det skulle
dröja ända till 1999 innan Anders
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slutligen hade funderat klart och
svaret till Jan blev ett ja. Anders
köpte in sig på 40 procent av ägarskapet och resterande 60 procent
hade Jan kvar.
Hur som helst – nu märke Jan och
killarna på golvet och inte minst
Monica som höll i företagets plånbok
att vinden hade vänt. Man hade som
sagt var fått in bra jobb. Det var avgasdetaljer till Scania och takavattningssystem bland annat. Det riktigt
stora lyftet kom i Jönköping 1998.
Nya Hermanders köpte in sig i en
monter på en underleverantörsmässa

Hösten 1998 köptes Gårdsjö Mekaniska. Syftet med affären var att få
tillgång till maskinerna, fastigheten
hade man ingen nytta av och genom
en händelse blev man av med den.
Det var så att en bekant till Jan hade
varit hos sin tandläkare som sökte
efter en fabriksfastighet. Efter att ha
fått rådet att ringa Jan blev det affär.
I affären följde det med en hyresgäst
vilket var fördelaktigt för tandläkaren. Efter två veckor tvingades hyresgästen till konkurs och det var en
upprörd tandläkare som ringde Jan
för en förklaring. Jan kunde bara berätta för tandläkaren att han inte visste om hyresgästens situation och att
det hela handlade om ren otur. Historien förtäljer inte om tandläkaren efteråt erbjöd sig att ta hand om Jan
som patient...
I Gårdsjös fabrik fanns verktyg som
användes för länkhjulstillverkning
och de såldes och inbringade pengar.
Vidare såldes överflödiga maskiner.
Det blev en bra affär men Monica på
ekonomiavdelningen grymtade lite i
början och tyckte att de skulle hålla
i pengarna.

Vikning. Per Svensson vid maskinen.

Sensommaren 1999 kom Anders
Nyman in till Jan och sade att han
skulle få se på grejor. Grejorna var
en fabriksbyggnad. Det var Axelssons
gamla textilfabrik som stod tom och

den skulle passa bra för det började
bli trångt i den nuvarande fabriken.
Efter att ha sett vad Anders menade
tog Jan och svängde ner till Leif
Svensson på dåvarande Sparbanken

Tillsammans körde de upp till Axelssons lokaler. De stannade bilen 75
meter från fabriken och Jan sa: Vad
tror du om den här Leif?
– Köp den bara, svarade Leif.
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Jämfört med den fabriken de hade
så var den nya enorm. Här skulle de
kunna utveckla produktionen. Jan
tog kontakt med mäklaren och den
10 september 1999 var fabriken inköpt. Knappa tre miljoner gick kalaset på. De fick betala två miljoner för
fabriken och sen kostade de på den
ytterligare en miljon innan de flyttade in.

Flytt
Nu återstod att flytta allt från den
gamla fabriken till den nya och det
måste ske utan att produktionen blev
lidande. Göte Hermansson anställdes
som flyttkarl. Götes bror Gunnar jobbade på företaget och tipsade om att
Göte hade traktor och säkert kunde
hjälpa till.
Göte var inte motvillig men skulle
han hjälpa till så ville han att traktorn och vagnen skulle stå med i anställningskontraktet. Det
var krav som Jan kunde
tänka sig att gå med på.

smidigt och Fredrik fick utöver ersättning för jobbet en förfrågan om
att börja jobba på Hermanders. Svaret från Fredrik lät inte vänta på sig.
Han antog erbjudandet, matlagningen
kunde vänta och i skrivande stund,
tolv år efter flytten, arbetar Fredrik
fortfarande kvar på Hermanders.

Gott om utrymme
– ont om maskiner
I den nya fabriken fanns det nu gott
om utrymme. Problemet var att nu
saknades det maskiner att fylla alla
tomma kvadratmeter med, men det
skulle snart vara åtgärdat.
Den gamla fabriken som hade köpts
loss såldes till Novab. Pengarna den
affären inbringade satsade Jan och
Anders i nya fabriken.
Hösten 2000 beställdes en tysk jättemaskin av märket Leico som klarar

att köra rostfritt upp till sex millimeters tjocklek och 1 800 millimeter i
diameter. De fick den för 3,5 miljoner
kronor och då hade de ändå prutat
rejält. Samtidigt som Leicomaskinen
beställdes köptes också en rondellsax
som klarar att klippa i rostfritt stål
upp till sju millimeters tjocklek med
en maxdiameter av 2,5 meter. Det var
Anders som ansåg att de skulle satsa
på den största av de största.
Innan leveransen av den tyska jättemaskinen var klar fick Jan och
Anders åka till Grundfos fabrik i
Danmark för att titta på ett jobb.
Väl där fick Anders syn på en trycksvarv i fint skick. Den stod på några
lastpallar och föreföll inte vara i produktion. Anders frågade den danske
killen vad de skulle ha för trycksvarven. Efter att dansken hade ringt ett
samtal som tog knappa fem minuter

Mycket att flytta
Det var mycket att flytta.
Göte körde fram och tillbaka i två månader mellan gamla och nya
fabriken. Till sin hjälp
med flytten hade Göte en
yngling vid namn Fredrik
Gunnarsson. Han var nyutbildad kock men var vid
detta tillfälle arbetslös.
Maskinerna i gamla fabriken stängdes av på torsdagen alla helgonahelgen
1999 och på måndagen
veckan efter var de igång
med produktion i nya fabriken. Flytten hade gått
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Gunnar Hermansson och Anders Nyman inspekterar den nyinköpta jättemaskinen Leico.
Kostnad 3,5 miljoner – den då största investeringen någonsin.

var svarven köpt. Det blev en rekordsnabb affär där förhandlingen
mest handlade om vad summan blev i
svensk respektive dansk valuta. Det
blev det inget jobb med hem men vad
gjorde det, de hade ju köpt en trycksvarv istället. När Anders och Jan
satt i bilen på väg hem och kört en
bit vänder sig Jan med flackande
blick mot Anders och säger:
– Vad gav vi för den egentligen?

Bra affär
Det blev en bra affär och sen tog det
inte mer än tre månader förrän
Luxor Boréns i Borås ringde och ville
sälja en trycksvarv som också är av
märket Leico. Anledningen till att de
ville sälja var att de hade bara en
kille som kunde ställa maskinen och
med det kände de sig sårbara. Blev
killen sjuk stod maskinen stilla. Det
var bättre att Hermanders köpte
maskinen och de jobb som följde med
den och Luxor Boréns istället köpte
av Hermanders. Jan och Anders
tvekade inte många sekunder innan
de slog till.
- Det var en kanonaffär, säger
Anders.
På kort tid hade de investerat i tre
moderna trycksvarvar. Den stora
tyska maskinen är störst i sitt slag i
hela Norden. Vad som kan vara värt
att nämna är att innan den stora
trycksvarven kom på plats i Hermandersfabriken fanns inte ett enda jobb
inbokat på den. Det var spännande
dagar – skulle jobben droppa in eller
skulle de få en maskin de köpt för 3,5
miljoner stående utan jobb?
Det tog inte många timmar efter att
maskinen väl var på plats innan den
första beställningen kom in.

SM i trycksvarvning hölls på Hermanders 2002 och i mitten längst fram står
slutsegraren och tillika hemmasonen Christer Gyllensten.

Välbesökt var det under SM-dagarna på Hermanders 2002.
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Klart för avfärd inför 10-årsjubiléet 2001, En förväntansfull samling...

Företaget som bakar Mor Annas pepparkakor blev först med att beställa
jobb på nya jättemaskinen. De behövde en degbunke till sin produktion. Efter degbunken droppade
jobben in och maskinen har jobbat
oavbrutet sedan dess.
Nästa stora affär var 2004. Laio Metall i Hovmantorp som sysslade med
trycksvarvning och dragpressning
hörde av sig. De ville sälja till Jan
och Anders. Det handlade om mycket
pengar men killarna från Hermanders var inte ointresserade. Det
gällde bara att komma överens om
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priset. Efter många och sega förhandlingar kom de båda företagen till slut
överens och det blev affär. Företaget
skulle vara kvar i Hovmantorp med
Hermanders som nya ägare.
Hermanders Magnus Eriksson, som
idag arbetar med kundsupport, fick
efter köpet av Laio Metall uppdraget
av Jan och Anders att åka ner till
Hovmantorp och få ordning på det
inköpta företaget. Han var där varannan vecka under två års tid och lyckades med konststycket att räta upp
ett antal affärer och få ordning på
företaget. Laio Metall hade efter
Magnus insats några år där företaget
var riktigt lönsamt.

Spinnform inköptes
Nästan samtidigt hörde ett annat
företag av sig och ville också sälja.
Det var företaget Spinnform i Bredaryd, ett litet företag med tre anställda. I företaget fanns två
trycksvarvar. Anders och Jan åkte
ner till Småland och gjorde affär.
– Det var en bra affär för båda parter, säger Anders.
I övertagandet av företaget följde
också en orderstock med. I samband
med den fysiska flytten av företaget
skulle affären firas och det gjordes
med ölprovning på Bredaryds Värdshus. När Jan fick höra att affären
skulle ta två dagar och befästas med
kalas på värdshus kastade han sig i
bilen och hann precis ner till kvällens begivenheter.
– Vad han skulle dit ner och göra är
något vi alla undrar över, säger de
övriga killarna och Monica med stora
leenden på läpparna.
–Jag var ju tvungen att kolla att allt
gick rätt till, skrockar Jan tillbaka.

I mässmontern på Elmia 1998. Gunnar Hermansson, Anders Nyman och Jan
Engström är på kundjakt.

Året efter, alltså 2005, förvärvades
Ludvika Metalltryck. Det var ett litet
företag med ren handtryckning och
det var intressant på så vis att de
hade ABB som kund. Hermanders
öppnade säljkontor i Ludvika där
förre ägaren arbetade halvtid, bland
annat mot ABB.
Företaget seglade nu i medvind, det
behövde byggas ut och 2006 investerades i ett nytt smakfullt konferensrum, en ny modern matsal och nya
fina personalutrymmen.
Två år efter att man byggt ut personalutrymmena var det dags igen och
denna gång behövde fabriken mer utrymmen för att kunna producera mer
varor. Marken söder om fabriken
togs för detta ändamål och när det
var klart hade Nya Hermanders

Avsyning och kontroll är viktigt
grejer. Här är det Eivor Frisk som
checkar av före leverans.
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Personalaktivitet. Segelflyg i Skövde. En uppskattad resa.

begåvats med en 700 kvadratmeter ny
och fräsch tillbyggnad.

Flytta maskiner till Töreboda

Monica Karlsson på väg upp i det blå...
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En lågkonjunktur som drabbade
bland annat den tunga fordonbranschen fick till följd att Jan och Anders tvingades lägga ner Laio Metall i
Hovmantorp och flytta maskinerna
till Töreboda. Det var på trettondagen
2008 och ett tiotal man blev drabbade
i och med det beslutet. Två av killarna på Laio följde med till Hermanders för att vara kvar där i ett år.
Med Laios verksamhet i Töreboda
fick Anders omedelbart uppdraget att
räkna om Laios produkter och när
detta var klart började Hermanders

Tvä stjärngossar flankerar en mustchprydd lucia vid festligt luciafirande på Hermanders.
Fr.v: Jan Engström, Bengt Nordblom och Anders Nyman.

tjäna pengar på deras produkter
vilket inte var fallet tidigare.
När Hermanders gick in i ett nytt
decennium kände de att det behövdes
mer plats för in- och utlastning. Dessutom var företaget i behov av plats
för att kunna lagra färdiga produkter.
Det fanns inga andra råd än att bygga
ut igen och när det var klart kunde

företaget stolt visa upp en 500 kvadratmeter stor ändamålsenlig tillbyggnad.
När alla dessa investeringar berättats
för dem som samlats runt bordet i
konferensrummet säger Monica
Karlsson som arbetade på företaget
mellan 1982 och 2002:
– Det var inte dåligt. Men nu dröjer

det väl ändå tills ni köper en ny maskin eller bygger ut igen.
– Jo, nu dröjer det ända tills nästa
månad för då kommer det en ny maskin igen, berättar Jan skrattande
och resten av deltagarna runt bordet
nickar instämmande.
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Ett genuint hantverk kombinerat
med den senaste tekniken
Hermanders har i alla år sysslat
med trycksvarvning – men vad
är det? Ja, det kanske många
undrar men ett utdrag från
1911 beskriver vad det hela går
ut på.
”Metalltryckning afser att i enda
stycke framställa metallvaror af
cylindrisk, konisk eller irregulär form
med tunna väggar från en i allmänhet
rund plåt av koppar, mässing, zink,
aluminium, järn, mjukt stål, silver,
guld, nysilver etc. Snart sagt hvilken
metall som helst låter sig bearbetas
under en skicklig metalltryckares
hand.
En metalltryckare måste vara i besittning af såväl styrka som intelligens

då vid många tillfällen komplicerade
former upptryckas endast med hjälp af
de olika tryckstålen utan användande
af för formen passande specialpatron.
Vid sådana tillfällen skiljer sig den
duglige metalltryckaren från fuskaren
– ”påhopparen” – hvilken här – istället för att trycka föremålet i ett stycke
– uppdelar detsamma i flera delar
hvilka sedan sammanlödas hvarefter
lödfogarna döljas med klimpiga snirklar och ornamenter.
De ryska metalltryckarna lär utföra
dyligt arbete hvarför de i skicklighet
stå betydligt efter tyska eller svenska
metalltryckare. De senare har namn
om sig att vara de bästa.”
Metalltryckning är alltså en metod
som inte ändrat sig särskilt mycket

Helge Andersson trycksvarvar. En bild från 1970-talet.
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på 100 år. Du står kopplad – precis
som då – till en maskin via ett brett
läderbälte om ryggen och formar med
hjälp av ett verktyg i handen plåtar
till olika föremål. Du startar i regel
med en rund slät plåt som du sedan
formar till exempel till en lampa. Det
påminner lite grann om att dreja med
den skillnaden att i det fallet startar
drejaren med en klump lera.

Genomgått förändringar
Nu är det så att även metalltryckningen har genomgått förändringar
under de senaste åren och som vanligt är det datorns förtjänst. Idag har
Hermanders ett antal trycksvarvar
med CNC-styrning och de fungerar på
så vis att maskinen styrs via ett dataprogram och det hela sker utan några
killar med bälten om ryggen. Istället
är det någon datakunnig arbetare
som övervakar det hela. Men fortfarande görs en hel del manuellt och
framför allt när något nytt skall tas
fram.
Trycksvarvning är i många hem ett
okänt begrepp där kunskapen och
tekniken inte finns att hämta i några
handböcker vilket gör Hermanders
verksamhet extra intressant. Lägger
man sedan ihop den samlade erfarenhet personalen, som i regel kommer
från ”bygda” runt Töreboda, har i
metalltryckning når vi upp i inte
mindre än drygt 200 år. Detta tillsammans gör Hermanders till missionärer och specialister i denna unika
bransch.

Rune Karlsson – med ett sjätte sinne
På 1980-talet drev Töreboda ett
projekt ihop med företagare
runt om i kommunen. Det handlade om att få ut funktionshindrade killar och tjejer på arbetsplatser. Ett lovvärt projekt och
en av dessa var Rune Karlsson.
Rune hamnade i en grupp som fick
chansen att arbeta med lättare sysslor på Hermanders i slutet av 1980talet. De flesta i Runes grupp fick
arbeta med att montera och paketera
lampor men när Hermanders lade ner
lamptillverkningen blev Rune den
ende som kunde vara kvar i företaget. Han jobbade i lackeringsavdelningen och kom med tiden att bli
företagets ”hustomte”.
– Han måste ha haft ett sjätte sinne,
skrattar Jan Engström. Han gillade
damer och kunde på något oförklarligt sätt bara dyka upp inne på kontoret när vi hade kvinnligt besök. Och
alltid var det samma fråga till damen:

Rune på ”sovstolen”.

”Vad heter du
och vad heter
du i efternamn”?
– Han satt
ofta och sov i
fabriken och
det var helt
okej, men kom
det in en dam
på kontoret
vaknade han
med en gång.
Vet i sjutton
hur det gick
till, minns AnRune Karlsson var en omtyckt “hustomte” på Hermanders.
ders Nyman
Den 23 februari 2005 dog Rune.
och ler.
Det var en kall blåsig vintermorgon
Rune hade full koll på almanackan –
denna dag då Rune stämplade in sig
alla semestrar, helger, ledigheter och
för dagens arbete. Rutinen var att
framför allt tvätt-tider han skulle
först stämpla in, det var noga med
passa hade han järnkoll på.
det, sedan ställdes matlådan in i
– Behövde du veta när kommande
kylen. Därefter ställde han undan
års semester föll in var det bara att
cykeln, för den var med in i fabriken
fråga Rune, säger Jan. Det var lättare
när han stämplade in. Efter det satte
att fråga honom än att hålla på och
sig Rune på en stol och sov minst en
leta i almanackan.
halvtimme. När tuppluren var avverkad började han att jobba. Samma
Mopeden – en ögonsten
rutiner varje dag.
Mopeden var Runes ögonsten. Den
Denna kalla februaridag 2005 ville
fick ingen bortsett från cheferna Jan
inte Runes hjärta vara med längre.
och Anders köra.
Han gjorde det han alltid gjorde –
– Att låna pengar av honom var stört
stämplade in, gick in med matlådan
omöjligt. Inte en krona gick det att
och ställde undan cykeln för att
låna, skrattar Jan och får något
sedan sätta sig på stolen. Det var
drömmande i blicken.
bara det att killarna i fabriken
– Det stämmer inte riktigt om pengmärkte att han efter en stund på
arna, säger Anders. Jag fick låna
stolen betedde sig underligt. Slutet
pengar av honom. Knepet var att låkom fort och Rune dog sittande på
nade jag en krona av honom fick han
sin stol, i armarna på arbetskamratvå tillbaka, säger Anders och skratten Per Thorstensson.
tar så att tårarna rinner.
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Bosse tog mopeden från Sätra
och sökte jobb på Hermanders
När Bosse Eriksson skulle sluta årskurs 9 på enhetsskolan
i Karlsborg ﬁck alla avgångselever ledigt en dag i sista veckan
för att söka sig ett jobb. Det här skedde 1965 och på den tiden
var det ovanligt med syokonsulenter på skolorna vilket var fallet
i Karlsborg.
Den här dagen skulle Bosse söka jobb
på Hermanders i Töreboda. Han hade
fått tipset från spelkompisen Rolf Johansson i Tonys orkester där Bosse
spelade trummor. Rolf arbetade på
Hermanders och visste att Folke
sökte folk.
Bussen gick inte förbi Sätra varje
timma vilket fick Bosse att ta sin
Zündapp KS 50 till Töreboda. Bodde
man i Sätra på den tiden och var 16
år var moppen en nödvändighet. Det
var en riktig pärla och inköpt något
år tidigare av Gunnar Svan i hans
affär i Töreboda.
Väl framme i Töreboda stegade han
in på fabriken och det dröjde inte
länge förrän Folke Hermansson kom
fram och hälsade. Folke var som alltid på den tiden iförd keps och blågrå
arbetsrock och i ena mungipan satt
en cigarill. Han visade vägen in till
kontoret som var belamrat med lampor, prototyper och andra grejor.
Men efter att Folke röjt väg hamnade
de så småningom i en soffa och där
startade anställningsintervjun.
– Jaha, du vill jobba här, började
Folke.
Det ville Bosse men han var tvungen
att vänta till måndag för han gick ju
fortfarande i skolan i Karlsborg.
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Något cv hade han inte med sig, men
det gick bra ändå. Han fick jobbet
och vill minnas att lönen blev runt
tre kronor i timmen.

Han började som tvättare vilket innebar att han placerade lampskärmarna
i en slags tvättmaskin fylld med lösningsmedel och när det var klart var
skärmarna blanka och fina. Det tog
dock inte lång tid förrän han fick
börja trycksvarva.
1969 –70 gjorde Bosse lumpen men
under skördepermissionen var han
med och flyttade Hermanders från

Bosse Eriksson vid svarven på den tiden det begav sig...

Pröva de ﬂesta jobben

Några av de starkaste minnena handlar om några av arbetskamraterna.
En av dem var Sture Johansson.
– Han blev tidigt anställd som trycksvarvare och var en mästare på att
snabbt hitta på smeknamn på de nyanställda, skrattar Bo.
En annan var Tulle Hermansson.
– Det var en kille med massor med
idéer. Kom på massor med förbättringar, framför allt till trycksvarvarna.
Bosse minns också Tord Hermansson
som en veritabel uppfinnarjocke.
– Han var verktygsmakare på den
tiden och kom på en jäkligt smart lösning vid tryckandet av klotlampan.
Minns att han höll på och testade i
flera veckor, berättar Bo.

Efter lumpen hann Bosse med att
pröva på de flesta jobben på Hermanders. Allt från att stansa hål i plåtar
till att vara produktionsansvarig. Det
enda han inte gjorde var att lackera.
Han jobbade på Hermanders fram till
årsskiftet 1975–76.

– Det var tio fina år på Hermanders,
bra stämning och roliga arbetskamrater. När jag ser gamla kort idag kommer jag ihåg att vi alltid var blå-gråa
i ansiktena av aluminium och fett

Haddebodavägen ner till Industrigatan. Vid ett tillfälle skulle han och
Janne ”Plutten” Andersson flytta en
tung maskin som stod i källaren och
till hjälp med det hade de Henry
”Bud och Alltjänst” och hans frontlastare.
Henry körde fram med sin lastare
och började lyfta men maskinen var
så tung att frontlastaren lättade i
bak.
“Det går aldrig”, skrek Henry.
“Kör bara”, svarade Janne ”Plutten”.
Henry svalde och satte allt på ett
kort. Ut kom maskinen med en frontlastare balanserande på två hjul och
det hela slutade lyckligt.

Tio ﬁna år

Bosse Eriksson minns sina 10 år på
Hermanders som en fin tid.

alla vi som jobbade där. Vi såg nog
roliga ut när vi åkte hem från jobben
men det blev skillnad på det sen när
vi flyttade till Industrigatan. Det var
grejor det – där hade vi duschar och
personalutrymmen, minns Bosse.
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Anders Nyman - hockeyliraren
som bytte svarven mot en dator
Anders Nyman är idag en av två
delägare till Hermanders Metallindustri AB. Frågar man folk
i Töreboda vem Anders Nyman
är blir de tveksamma men frågar man däremot om de vet
vem Kuli är blir det lättare.
Smeknamnet fick han som ung grabb
när han växte upp i Töreboda på
1950-talet. I huset där Mariestadstidningen idag har sin redaktion huserade hans familj och där växte han
upp. Anders gick sju år i grundskolan. Det var inte mer på den tiden.

Därefter gjorde han ett frivilligt extra
år då han läste en kontorskurs som
anordnades i kommunhusets sessionssal. Där fick han bland annat
lära sig maskinskrivning och att stenografera.

Jobb på mejeri
Efter fullgjord skolgång fick han jobb
på mejeriet i Töreboda. Där blev han
kvar i ett och ett halvt år för tanken
var han så småningom skulle flytta
till Stockolm för att där utbilda sig
till mejerist men mamma sa nej. Hon
ville inte att han skulle flytta till
storstaden.

Livet är som de flesta av oss vet
ingen spikrak motorväg och för Anders tog karriären en annan vändning då han som 17-åring bestämde
sig för att läsa en tvåårig verkstadsutbildning på Yrkesskolan i Mariestad. Där skulle han få lära sig att
svarva och fräsa och efter ett tag på
nya skolan märkte Anders att han
hade känsla för det.
Efter avslutad verkstadsutbildning
fick han jobb på Dahlstedt och
Johansson i Töreboda, företaget som
senare bytte namn till Daloc. Där var
han i drygt ett år, sedan fick han jobb
på Cehå-Pumpar i Töreboda där han

Törebodas A-lag i hockey i början på 70-talet. Anders Nyman står som nummer sex från vänster i övre raden.
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var i två år. Företaget är idag sålt
men byggnaden finns fortfarande
kvar på Fabriksgatan, det är den
mörkblå byggnaden bredvid korpens
träningslokaler.

Asfaltsläggare
Efter Cehå fortsatte han med att sommaren 1970 lägga asfalt åt företaget
Kasper Höglund. Tipset om asfaltläggning fick han av barndomskamraten Ingemar ”Kalle” Arvidsson
och när asfaltsäsongen gick mot sitt
slut ringde Stig Kramer upp Anders
och undrade om han ville hjälpa
honom med lite svarvjobb på Kramers Smidesverkstad i Fredsberg.
Anders svarade att han nog kunde
tänka sig det, han hade ändå inget för
sig under vintern mer än att spela
ishockey i Töreboda.

Trotjänare inom hockeyn
Det kan vara värt några rader att
berätta att Anders är en av Töreboda
Idrottsklubbs trotjänare. Han kom
tidigt med i hockeyns A-lag och var
med och förde fram laget till flera
seriesegrar. Många är vi som minns
“Kuli” i den röda tröjan med nummer nio på ryggen. En lojal medspelare som aldrig gav sig. Spelet vid
sargen var hans styrka och många
kan vittna om hur svår han var att
möta när det blev närkamp om
pucken och utrymmet var begränsat.
Tidigt fick han klubbkamraternas
förtroende att vara kapten i laget och
det uppdraget skötte han på samma
smidiga sätt som han idag hanterar
chefskapet på Hermanders.

Lång vinter i Fredsberg
Vi återvänder till året 1970 och
Anders är 24 år vid den här tiden.
Det blev en lång vinter i Fredsberg

hos Kramers, den varade ända fram
till 1988. Då ringde Folke Hermansson och ville att Anders skulle börja
hos honom. Det var en känslig fråga
för Anders för att Stig Kramer var en
gammal barndomskamrat och hade
hållit honom med jobb och utbildning
under 18 år.

snart uppgiften att räkna på verktyg.
Det gick så bra att Jan och Göran lät
Anders räkna på jobb också. Problemet var bara att Anders aldrig hade
rört vid en dator och i början, någon
gång runt 1995-96, var det besvärligt
men det blev mer och mer tid vid datorn och Anders visste från hockeyn
att hård träning ger resultat.

Pröva ett nytt jobb
Efter mycket vånda och kraftig
beslutsångest stegade Anders en dag
in till Stig och förklarade att han
ville pröva ett nytt jobb.
På Hermanders fick han i uppdrag av
Folke att tillverka alla verktyg och
matriser. Dessutom ställde han in
alla automatsvarvar. Det hann dock
bara gå något år hos Folke, sedan såldes företaget till Töreboda Skrotaffär.
1991 tog Jan Engström och Göran Johansson över rodret på Hermanders,
Anders var kvar i företaget och fick

För att hinna med arbetet ute i fabriken tog han arbetskollegan Per Thorstensson under sina vingar och lärde
upp honom hur man svarvade, gjorde
matriser, reparerade maskinerna och
mycket annat. Per tog till sig och
idag sköter han mycket av de uppgifter Anders tidigare gjorde.
Det här med datorn tog ett tag men
Anders lärde sig och idag hanterar
han datorn och Excel på samma
flinka sätt som klubba och puck på
1960- och -70-talet.
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Jan Engström – killen från Ockelbo
som köpte en lampfabrik i Töreboda
1951 föddes Jan Engström. Han är uppväxt i Ockelbo, en liten kommun med cirka 6 000 invånare i Gävleborgs län. Pappan var ortens
Ica-handlare och det var självklart att Jan tidigt skulle hjälpa till i
aﬀären med att packa upp varor och annat bestyr.
Vid 18 års ålder fick han jobb på Ockelbokraft som är ett elbolag. De hade
en butik i Ockelbo där de sålde bland
annat tv- och radioapparater. De
sålde också armaturlampor och i jobbet ingick att packa upp nya lampor.
Lamporna låg förpackade i lådor fulla
med träull och de skulle rengöras och
hängas upp för exponering.
Det var i samband med dessa lampor
han för första gången fick kontakt
med Hermanders. En dag runt 1970
fick Jan besök i affären av en lampförsäljare och denne visade upp nya
fräscha broschyrer över det senaste i
lampväg. Jan och butikschefen tittade igenom de broschyrer försäljaren hade med sig och beställde några
lampor.
Många år senare när Jan hade köpt
Hermanders hittade han vid ett tillfälle några gamla lampbroschyrer
och kände genast igen lamporna han
en gång sett uppe i Ockelbo.

Skulle bli säljare
Jan hade tidigt bestämt sig för att
han skulle bli säljare. Han var utåtriktad och kände att han hade talang
för att få folk att handla av honom.
När det sedan kom in försäljare i
skjorta och kavaj i elaffären i Ockelbo och berättade för 18-åringen hur
de bodde på hotell och åkte i firma50

bilar bestämde han sig. Han skulle
bli försäljare.
Första säljarjobbet fick han som 21åring på Åhlén och Åkerlund Kort
AB. I en ny Volvo 142 och iklädd
skjorta och kavaj var han redo att
erövra Norrland. Det var ett jättedistrikt som sträckte sig från GävleDalarna och så långt norrut som det
fanns butiker.

Många mil
Det kom att bli många mil i firmabilen och många nätter på hotell,
7 000 mil per år och som mest 221
övernattningar på hotell. Det gick
bra, Jan var ungkarl, han tjänade
pengar och livet lekte.
När han var knappt 23 år fyllda fick
han ett erbjudande om att börja sälja
kontorsmaterial på Curt Enström AB.
Det var ett erbjudande som lockade
och snart åkte Jan runt och introducerade de nya revolutionerande Casio
miniräknare. Distriktet var detsamma som han hade haft hos Åhlén
och Åkerlund.
1977 fick han nys om ett ledigt jobb
på Katrinefors Bruk i Mariestad. Han
sökte och fick jobbet som distriktschef på storförbrukare. Det gick så
bra att två år senare blev han erbjuden och tog jobbet som produktchef
på storförbrukare.

Vid den här tiden 1980 bodde Jan i
Linköping och hade hunnit med att
skaffa sig fru och ett barn. Familjen
förstod snart att det inte bar sig att
Jan jobbade i Mariestad och de andra
bodde i Linköping. Det blev till att
flytta familjen till Mariestad men villkoret var att det fick bli max tre år
där. Idag skriver vi 2011 och han bor
fortfarande i Mariestad.

För mycket pappersarbete
Någon gång runt 1983 kände Jan att
han tröttnat på jobbet som produktchef. Det var för mycket pappersarbete. Han ville tillbaka till
säljarjobbet igen och efter att ha talat
med ledningen fick han jobbet som
säljansvarig för hela Sverige.
Åren gick och i slutet av 1980-talet
kände Jan att det var dags att göra
något nytt. Han fick jobb på Ventilationsteknik i Skultorp, ett företag
som ingick i Trelleborgskoncernen.
Det var där han kom i kontakt med
Björn Cederloo, som var chef för
Björsells i Skaraborg, och Björns
kompis Göran Johansson. Det här
var tre killar i sina bästa år men
ändå kände de alla av en begynnande
40-årskris. Med bara dryga 20 år kvar
till pensionen ville de göra mer med
sina liv.

Låga tändes
Efter att ha spånat lite fram och tillbaka hade en låga tänts hos killarna.
De behövde träffas för att kläcka

idéer och för att komma igång åkte
de till Göteborg. En restaurang fick
utgöra inspirationskälla och efter
några timmar och öl hade de spikat
en plan. De skulle köpa och driva ett
företag.

inom företagsvärlden i Sverige.
De tre vise männen kontaktade först
banker och revisor om eventuella
bolag till försäljning. När de fick uppslag om lediga företag åkte de runt
och tittade för att se om det kunde
vara något som passade dem.

Tre vise män
Det var alltså på en restaurang i Göteborg projektet TVM – Tre Vise Män
– växte fram. De tre kompletterade
varandra fint och besatte den kompetens som de ansåg behövdes för att
kunna driva ett företag. Göran var
ekonom och visste hur man skötte
papper. Björn och Jan var säljare och
marknadsförare. Dessutom hade de
under sina år som säljare runtom i
Sverige skaffat sig ett kontaktnät

Intressant projekt
Efter en tid blev de tre vise männen
två då Björn av familjeskäl hoppade
av. Jan och Göran gav dock inte upp
och den 19 november 1991 ringde det
på Jans telefon. Han var vid det tillfället i Bryssel och skulle fira sin 40årsdag den 20 november. Det var
kompisen Göran som ringde och berättade att han hittat ett intressant
projekt. Hermanders hette företaget

som var till salu, det låg i Töreboda
och nu ville Göran att Jan skulle
komma hem på störten
“Du får vänta ett par dagar, jag fyller
ju år i morgon”, svarade Jan.
Resten är historia – efter att ha firat
sin 40-årsdag reste Jan hem till Sverige och väl där tog han och Göran
kontakt med konkursförvaltaren.
Tillsammans gjorde de några besök
på företaget, de gillade vad de såg
och knappt en månad senare stod de
där som nya ägare till Hermanders
Metallindustri AB.
I år fyller Jan Engström 60 år. Han
föddes 1951 – samma år som Folke
Hermansson startade Hermanssons
Metallindustri AB.
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Jan Engström och Anders Nyman
– en pratstund på hösten 2011
Vid en pratstund i mitten av
oktober 2011 ﬁck vi tillfälle att
känna Jan Engström och Anders
Nyman på pulsen om deras roller som ledare för företaget.
Vad är ni för slags
företagsledare?
Jan: Oj, det kom snabbt! Vid närmare eftertanke kan man nog säga
att vi är lite av gammaldags företagare. Vi är försiktiga med att dra
på oss stora lån. Visst har det hänt
att vi har lånat pengar men det har
inte handlat om några stora belopp.
Om du avser våra visioner med företaget svarar jag att vi vill att företaget skall växa med förstånd. Vi
jobbar i femårsperspektiv efter en investeringsplan och än så länge håller
det konceptet.
Anders: Det stämmer som Jan säger.
Vi sparar först och handlar sen.
Handlar vi någon maskin vill jag
helst betala med en gång.

Hur fattar ni beslut när ni är
två som skall bestämma?
Jan: Vi bestämmer oss snabbt. Jag
kommer ihåg när vi skulle köpa Laio
i Hovmantorp och fabriken i Gårdsjö,
då gick det undan. Anders var i början lite försiktig när det gällde att
handla men jag lyckades övertala
honom. Likadant var det när vi
började satsa på mässor, då tyckte
Anders att vi kastade bort pengar i
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onödan. Men annars är vi bra på att
komma överens.

Att vara chef är inte alltid lätt –
hur är umgänget med personalen
ute i fabriken?

Anders: Jo, det stämmer nog. Vi är
oftast ense i affärer och jag måste
säga att jag har blivit bättre på att
satsa, samtidigt som det har hänt att
jag har fått gå före för att driva igenom en affär. När vi skulle köpa vår
största automatsvarv som var en stor
affär var Jan tveksam medan jag var
övertygad. Vi kompletterar varandra
bra och som sagt var, vi drar sällan
något i långbänk.

Jan: Jag hoppas och tror att vi är två
i laget. Tycker vi har en bra laganda
och jag har vid något tidigare tillfälle
sagt att våra medarbetare är vår viktigaste resurs. De är oerhört viktiga
för Hermanders Metallindustri och
jag kan inte nog betona deras betydelse för företaget. Sedan visar väl
det faktumet att vi har en mycket låg
personalomsättning att våra medarbetare trivs med mig och Anders.

Är ni beroende av en eller några
stycken storkunder?

Anders: Jag har ju inte varit chef så
länge men jag lär mig för varje dag.
Det är inte alldeles givet att hantera
människor på rätt sätt men jag
tycker jag har gjort framsteg när det
gäller den biten. Vi hade förresten
Kinnekullehälsan här för något år
sen. De tittade på allt möjligt när det
gällde hälsan hos våra arbetare och
efter ett tag fick vi ett glädjande
besked från dem – det var det högsta
resultatet Kinnekullehälsan någonsin
haft när det gäller trivsel på jobbet.

Jan: Bra fråga – nej, vi har som företagspolicy att ingen kund får vara
större än 20 procent av omsättningen.
Det informerar vi våra kunder om
och det har hänt att vi fått rådet av
någon att ”då får ni väl öka omsättningen i så fall” berättar Jan med ett
skratt. Det händer också då och då
att någon ny kund försöker förhandla
till sig extra förmånsenliga avtal. Det
kan till exempel handla om att ändra
kredittiden från våra 30 dagar till 60
dagar. Då har vi bara svarat att: ”så
länge inte banken trycksvarvar lånar
vi inte ut pengar och det är en överenskommelse vi har med banken”.
Det biter.
Anders: Så länge vi inte sitter i knät
på någon kan vi tappa en kund. Vi
vill inte hamna i det läget att vi står
och faller med en eller två kunder.

När jag gick runt i fabriken för ett
tag sedan såg jag en hel del arbetare som kom från andra länder.
Är det något som slagit väl ut?
Jan: Bra att du frågar det. Ja, det har
gått riktigt bra. Vi har folk från
Tyskland, Portugal, Irak, Kosovo och
några länder till vet jag. Det har inte
varit några allvarliga problem så här
långt. De fungerar bra ihop och vi är

helnöjda med att ha dem här. Dessutom är de till god hjälp när vi behöver hjälp med att tolka. Det kan
handla om att läsa en instruktion till
en maskin eller kanske hjälpa till att
översätta vid ett besök från utlandet.

också. Men jag håller med Jan, vi har
goda erfarenheter av killarna från utlandet.

Anders: Jan, du glömde att vi har en
bosnier och en kille från Rumänien

Jan: Anders är praktikern som alltid
ser en möjlighet trots att läget kanske

Om ni slutligen fick beskriva
varandra som företagsledare
– vad säger ni då?

tenderar till att vara på gränsen till
nattsvart.
Anders: Jan är utan tvekan killen
som är född till säljare. Han är också
en skicklig marknadsförare. Dessutom är det ordning och reda runt
om honom.
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Mikael och Magnus har
hand om mjukvarorna
Ett företag kräver att någon svarar i telefon när man ringer och
likaså räknar på vad en ny produkt kostar att ta fram.
Att tillverka en lampa likaså är inte så svårt men att sälja den
kräver sin man och på Nya Hermanders är det Mikael Henningsson
och Magnus Eriksson som gör det. Mikael började på företaget
2001 och Magnus 2007.
På frågan om killarnas bakgrund fick
vi veta att Mikael är en Törebodakille som började sin yrkesbana på

Axelssons Textil i Töreboda, han är
med andra ord kvar i samma lokaler
som han en gång startade i. På den

tiden var han stickare och det innebar att han trädde och körde de stora
vävmaskinerna. Det hände också att
han fick reparera vävmaskinerna när
de gick sönder.
Magnus kommer från början från
Mariestad och flyttade som ung man
till Stockholm för att jobba på ett
plåtgrossistföretag. Efter några år i
Stockholm var han vid ett tillfälle på
besök hos Hermanders för att sälja

Magnus Eriksson och Mikael Henningsson sköter bland annat om inköp och försäljning.
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och nämnde till Jan Engström att
han hade funderingar på att flytta
hem till Västergötland igen. Det gick
något år och sen ringde Jan och erbjöd honom jobb som säljare och på
den vägen är det.
Jaha killar – ni har varit med
några år och framför allt du
Mikael, vad minns ni starkast från
era år i företaget?
Mikael: Jag minns när jag började i
företaget år 2001 att Jan och Anders
åkte runt och köpte maskiner och företag i parti och minut. Sen var ju
köpet av Laio Metall i Hovmantorp
2004 en stor grej. Det handlade om
stora pengar och vi skulle driva företaget från Töreboda, det var inte så
lätt alla gånger. Nä, jag var tveksam
till Laio Metallaffären men som tur
var gick affären ihop sig.
Magnus: Utan tvekan köpet av Laio.
Jag fick uppdraget att åka ner till
Hovmantorp och försöka få ordning
på företaget och det var ett tufft jobb.
I två år jobbade jag där och det mesta
handlade om att reda upp och dokumentera vad vi gjorde. De tidigare
ägarna hade haft det i huvudet men
nu använde vi ett verkstadsprogram
som heter System Anderssons.
Trots det intensiva arbetet i Hovmantorp bar det sig inte utan ni
tvingades ta beslut om nedläggning
– hur kunde det bli så?
Mikael: Det berodde på lågkonjunkturen som år 2008 drabbade många
svenska företag. Kunderna försvann
helt enkelt. Det var inget roligt beslut
men nödvändigt.

Magnus: Om försäljningen vek ner
sig med 30 procent här på Hermanders så handlade det om 50 till 60 procent i Hovmantorp. Det var rätt
beslut och det blev bra i slutändan
för Hermanders även om var fruktansvärt tråkigt att behöva lägga ner
Laio. Jag hade ju trots allt slitit hårt
där under några år med att få företaget på rätt köl.
Nu får ni chansen att berätta om
hur ni som anställa upplever företaget Nya Hermanders:
Mikael: Det är bara bra. Jag tycker
jag har bra arbetskamrater och stämningen är god. Att jag sen har haft
turen med något undantag få uppleva
och arbeta för ett företag i medvind
gör inte att omdömet blir sämre.
Ingen av oss är felfri men vi lever
med och accepterar varandras brister.
Magnus: Här ger vi och tar hela
tiden och det är inte givet på alla
arbetsplatser. Vi har högt i tak och
visst händer det här som överallt att
det blir tjafs någon gång men det
löser vi. Bra anda är nog rätta orden.
Ni som varje dag köper in och räknar på olika metaller och material
– vad tror ni kunderna vill ha för
material i lamporna om några år?
Mikael: Jag tror inget. Däremot är
jag säker på att marknaden kommer
att kräva nya material. Idag görs
mycket i rostfritt och det är dyrt
idag. Alldeles för dyrt.

att tvinga fram nya material.
Vad kommer Nya Hermanders att
tillverka i framtiden och vad kom
mer att försvinna ur produktionen?
Mikael: Jag tror på korta serier
inom tunga fordonsbranschen. Lampor kommer det att bli mindre och
mindre av. De görs mycket billigare i
andra länder och de kräver heller
inte samma exakthet som mycket av
det andra vi gör här på Hermanders.
Magnus: Det lutar åt mindre design
och istället blir det grövre grejor
inom industrin. Det här är naturligtvis en svår fråga men jag tror också
på en större mångfald av produkter
framöver.
Idag är ni dryga 30-talet som arbetar här och företaget går bra – hur
ser det ut om tio år tror ni?
Mikael: Svårt att säga. Vi arbetar i
femårsperspektiv och det gäller att
ständigt hitta nya kunder. Man kan
tro att det lättaste vore att luta sig
tillbaka och ligga på den nivå vi ligger på nu men så enkelt är det inte.
Vi har inte råd att säga nej när en ny
kund ringer. Vad vi skulle kunna förbättra oss på är att bearbeta utlandet.
98 procent av våra kunder kommer
idag från Sverige.
Magnus: Jag instämmer med vad
Mikael säger. Vi måste ständigt förnya oss och som de flesta vet varar
inget för evigt. Kan vi bara tillverka
en produkt i vår fabrik kan vi också
göra en offert på den.

Magnus: Jag tror att vi i framtiden
kommer att tvingas jobba i rosttröga
material. Marknaden kommer också
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41 år vid trycksvarven – en intervju
med Christer Gyllensten
Christer började sin yrkesbana sommarlovet mellan årskurs åtta
och nio med att jobba som springpojke på Olles Snabbköp. Det
innebar att han åkte hem med varor till kunder och fordonet han
körde var en trehjulig moped.
– Ja, det var tider det. Minns att jag varje vecka åkte hem till
doktor Sahlenius och ﬁck fem kronor i dricks varje gång. Det var
mer än vad jag tjänade på en timma i aﬀären, minns Christer.
Han slutade årskurs nio på Centralskolan i Töreboda en fredag i juni
1967 och på måndagen efter avslutningen började han som lärling i Mariestad. Företaget hette CF
Maskinverkstad och låg ute vid nuvarande Granngården. Christer hade
nyligen fyllt 16 år och det var hans
morbror Bertil som ordnade in
honom på Mariestadsföretaget.
– I början blev det en massa skitjobb. Med 3 kronor och 14 öre i timman fick jag fick tvätta traktorer och
städa efter andra. Så småningom fick
jag lära mig att sprutlackera traktorer och jag kände rätt snart att jag
hade lätt för det. Det värsta med jobbet var när bönder kom in och de
hängde över mig när jag skulle försöka hitta felet på deras traktor. Det
skulle gå fort och det fick inte kosta
något, skrattar Christer.

Trivdes inte
Christer trivdes inte på CF. Han
tyckte det var för stressigt och dåligt
betalt. Han var dock där i tre år men
en dag 1970 träffade han morbror Bertil som jobbade på Hermanders i Töreboda och frågade om inte han
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det kilovis med skrotade lampskärmar. De andra killarna som kunde
jobbet gjorde 300 om dagen. När jag
kom hem på kvällen hade jag ont i
hela kroppen, skrattar Christer.

Första dagen en pärs

Trots den tuffa starten tog det inte
mer än 14 dagar förrän han var uppe
i 250 skärmar om dagen och timlönen
hade höjts till åtta kronor. Efter tre
månader var han ikapp de stora pojkarna och låg stadigt på en timlön
runt elva-tolv kronor.
– Det var bara arbetslampor första
året. Under den tiden lärde jag mig
att göra mina egna verktyg. Första
tiden fick jag låna av arbetskamraterna men en del vill ha runda verktyg och andra föredrar platta vilket
bidrog till att jag började göra verktyg som passade mig.
På frågan om hur många verktyg han
använder svarar Christer:
– Ett 40-tal. Oftast två till tre kulor
och ett par, tre slätstål för att platta
till och ta bort ojämnheter.

Christer märkte rätt snart, precis
som i Mariestad, att han hade lätt för
att jobba med händer och kropp. Första dagen blev dock en pärs för den
nye killen på Hermandersfabriken.
– Starten som tryckare började med
att Folke visade mig hur man skulle
göra. Han satte upp en patron i formen av en vanlig arbetslampa. Det
var en enkel modell som jag fick
starta med. När dagen var slut hade
jag gjort fyra till fem lampor som var
godkända. På golvet bakom mig låg

Christer hade några killar i fabriken
han gärna gick till för att lära sig och
en av dem var en kille från Finland
vid namn Ossi Granlund.
– Jo, han började samtidigt som jag
men han var utbildad tryckare och
var mycket duktig. Det var en kille
jag såg upp till. En annan som kunde
trycka var Folke Hermansson själv.
Han kom med många bra tips. Ibland
kunde man få en patron som var vinner (sned – förf. anm.) vilket gjorde

kunde prata med Folke Hermansson
om att få jobba där.
– Åk ner till Folke själv du, svarade
Bertil. Han behöver säkert en händig
kille.
Christer tog mod till sig och åkte ner
till Industrigatan i Töreboda och frågade Folke.
– Jo, du kan börja här och du får
samma lön här som du har i Mariestad. Det är ingen timpeng man blir
fet av men klarar du jobbet som
tryckare kommer du snabbt upp i
lön, förklarade Folke.

att lampskärmen började hoppa i
svarven. Då var det bara ”att hoppa
med” sa Folke och log, minns Christer.
Det var goda tider första hälften av
1970-talet. Ikea köpte klotlampan i
hundratusentals och killarna vid
trycksvarvarna tjänade stora pengar.
– Det var fina tider. Det var hur
mycket som helst att göra och man
fick jobba hur mycket man ville.
Raka ackord på jobben bidrog till att
om du jobbade hårt tjänade du bra.

Inga problem med kroppen
En del av killarna slutade på grund
av ryggproblem men Christer har
under alla år som tryckare aldrig
haft problem med kroppen.
– Jag tror mycket hänger ihop med
att förr tränade jag hårt och var vältränad. På vintern åkte jag skidor
och så fort det blev barmark sprang
jag milen. Sen har jag alltid haft en
bra teknik vid svarven vilket underlättat för mig. Många av dem som
gick sönder körde på ren råstyrka
och det går inte i längden.
1979 började Christer på Tulles. Han
såg en annons i TSL (nuvarande MT
– förf. anm.) och ringde upp Jan Hermansson och fick jobbet direkt. Därefter sade han upp sig på Nordsales
Granhaga som då fått nya ägare.
– Det går inte för sig, svarade en av
cheferna. Vi har en överenskommelse
företagen emellan att inte ta arbetare
av varandra.
Christers svar till chefen var att hot
inte hjälpte, han skulle sluta ändå.
Så småningom hamnade Christer i
samma lokaler som Granhaga en
gång startade sitt företag i.
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Det gick bra i början, han var nu en
av de 25 killar som hade gått in med
pengar för att rädda företaget. Tulles
Metallindustri hade nu bytt namn till
Hermanders.
I nya företaget fick Christer mer ansvar. Han fick ta över jobben från
personal som slutade och med det
lära sig ännu mer.
– Fördelen med det var att det aldrig blev långtråkigt. Jag körde ofta
mindre serier och många modeller.
Det var en bra utbildning för mig.

och vi ville ha jobben kvar.
Runt 1998–99 pratade Christer med
Anders Nyman om att Axelssons
fabrik stod tom. Den skulle säkert gå
att få loss för en hyfsad billig peng,
trodde Christer. Samtidigt tipsade
Christer Jan om att Anders skulle bli
en utmärkt verkstadschef.

Bättre tider

Ny chef

Med nya lokaler och bättre tider flöt
det på.
– Det var som att gå från ett mörker
in i ett ljus. I den nya fabriken låg
allt i samma plan. Allt blev mycket
mer lättarbetat, berättar Christer.

I början av 1990-talet fick Christer en
ny chef. Det var då Jan Engström
köpte företaget.
– Vi som blev kvar på företaget fick
jobba hårt. Det var mycket färdiga
armaturer och inte mycket legoarbeten. Men vi som jobbade kvar visste
vad som gällde. Det var tuffa tider då

Den 31 augusti 2002 är ett datum
Christer minns likaväl som vi andra
minns 11 september 2001. Det var
dagen då Christer blev svensk mästare i manuell trycksvarvning. Det
var tre delmoment och i det första
skulle han tillverka en lampa i alumi-

Christer har under alla år som tryckare aldrig haft problem med kroppen
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nium och det gick bra. I andra momentet skulle man tillverka en lampbotten i koppar.
– Det var där jag grundlade segern,
minns Christer. De andra fick inte
ner kopparn men jag klarade den på
tre minuter. Det var ett svårt moment men jag hade mångårig erfarenhet av att trycka i koppar så det var
inga problem.
I sista momentet skulle han beräkna
rondellmåttet på en lampa och med
lite tur och mångårig erfarenhet
prickade han rätt på millimetern.
– Jag fick en fin resa i present.
Roligast var nog ända när grannarna
kom in med blommor och sa att det
var kul att ha en svensk mästare på
gatan, säger Christer och ler.

Står för sig själv
Idag, en dag i september månad år
2011 står Christer lite för sig själv
i del av fabriken. Han har tryckt lampor och andra produkter i metall i 41
år nu och tycker det är skönt att få
stå för sig själv medan de övriga
tryckarna står vid var sin automatsvarv i lokalen bredvid. Christer är
den ende som handtrycker och på frågan om yrkets framtid svarar han:
– Det är svårt att säga. Vi har haft
några här som provat men de har
gett sig rätt snart. Förr var trycksvarvning extra bra betalt om du
jobbade hårt. Idag har lönerna planat
ut och dessutom är det ett jobb som
sliter hårt på din kropp. Det finns väl
några killar som står i någon källare
och trycker men det är nog allt.
Tyvärr ser jag framtiden som oviss.

Några frågor
till Christer:
Ditt första intryck av trycksvarvning?
– Vad har jag gett mig in på!
Ont i fingrarna och kroppen och
framför allt bröstet som jag höll
verktygen mot
Vad fick dig att fortsätta?
– Friheten och att jobba på beting.
Kunde komma och gå nästan hur som
helst, bara jag gjorde jobbet.
Har du funderat på att
någon gång byta jobb?
– Har väl funderat på det men jag
visste vad jag hade och jag var bra på
det. Dessutom skulle ett byte förmodligen innebära sämre förtjänst.
Din styrka som tryckare?
– Jag är mångsidig och har aldrig
varit rädd för nya material, storlekar
eller modeller. Sen har jag nog en
blick och känsla för handarbete och
har alltid haft en förmåga att få
ackorden att gå ihop.
Roligaste jobb du gjort?
– Oj, det var svårt! Prototyper har
alltid varit roligt, sen gör vi en del
trevliga grejor till Jas Gripen och
sportbilen Koenigsegg. Minns också
när jag gjorde några fint designade
dopfuntar i silver.
Mest lönsamma jobb du haft?
– Det var en lätt fråga. Det är Klotenlampan vi gjorde i mitten av 1970talet. Då låg vi högt i lön vi som
tryckte.

Favoritmaterial?
– Aluminium och den skall vara
en till två millimeter.
Material du inte gillar?
– Mässing! Det är ett tungarbetat
och otacksamt material som behöver
glödgas. Som tur är gör automatsvarvarna det jobbet idag. De känner inte
efter om det går tungt.
Bästa svarven du har haft
under dina 41 år?
– Det är den jag har nu. Det är den
stora som tar upp till 1 500 millimeter.
Sen har jag faktiskt en gammal Leica
som jag är rädd om. Den är från 1951
då allt startade och den håller än.
Allt som behöver göras är att byta
remmar då och då.
Du har i alla år stått vid en stor,
tung maskin som kan vara farlig
om man inte ser upp – inga skador?
– Nä, inga stora. Har en kluven fingertopp och en massa skärsår. Fingerskador får man ofta vid användning
av stickstål. Det hör till om man vill
vara tryckare.

Vilka stora förändringar har du
upplevt under alla år?
– Det är större krav på mått och yta
idag och det gäller allt vi gör. Annars
är det ingen större skillnad på själva
jobbet. Jo förresten, aluminiumet är
bättre idag.
Om du var 19 år igen och fick välja
– skulle du göra om ditt yrkesval?
– Nja, det har varit en tuff resa nu
när jag har facit. Jag ångrar mig inte
men ibland har jag känt en stor press
att prestera. Allt du gör mäts och i
längden blir det jobbigt. Varför inte
slöjdlärare eller möbelsnickare om
jag fick chansen igen? Att jobba med
händerna har alltid varit min grej.
Sista frågan Christer – du har fem
år kvar till pension. Stänger du av
svarven för gott samma dag som du
fyller 65?
– Är jag pigg och hel kanske det blir
ett tag till. Jag är öppen för förslag
och jag är sån att jag aldrig har räknat ner. Jag hinner nog bli gammal
ändå, avslutar Christer med leende
som sträcker sig från öra till öra.

Christer
och Tobias
Gustavsson
diskuterar
rondelmmått
på en ny
produkt.
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Bert Karlsson började sin karriär med
att få sparken från Hermanders...
Det är nog inte många som vet att Bert ”Skara-Bert” Karlsson en
gång i tiden jobbade på Hermanders. Han hann med att vara fyra
månader på företaget innan han ﬁck sluta och orsaken till det
berättar han om i sin självbiograﬁ ”Mitt liv som Bert”.
”Jag jobbade under ekonomichefen
och skötte bl.a. löner och tidkort. Den
positionen gjorde att jag kunde styra
lite som jag ville, så jag såg till att jag
alltid betalade för lite skatt.”
“Hermanders var underleverantör till
Elektro-Helios och gjorde bland annat
torkar till kylskåp där kopparrören
skulle konas i ändarna. Jag tyckte att
man kunde göra det här annorlunda
och klara arbetsmomenten automatiskt i en maskin. Så jag och verkmästaren tog kontakt med en
tekniskt begåvad verktygsmakare
från en konkurrerande industri.
Tanken var att utveckla en revolversvarv som kunde göra momenten
istället för att trycka för hand.”
“Mitt och verkmästarens projekt
kom rätt snabbt till företagsledningens kännedom och vi fick omgående
sparken båda två. Det var naturligtvis en chock, för jag hade tänkt jobba
kvar lite till. Fast jag borde ha förstått att det skulle gå så här. Nu blev
det bara fyra månader på den här arbetsplatsen och det var min sista
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anställning. Sedan dess har jag varit
min egen, så totalt sett har jag inte
varit anställd ens i ett år.”
Jan Engström och Anders Nyman
kommenterar händelsen på Hermanders hemsida med följande rader:
”Vi på Hermanders är naturligtvis
glada att det gick bra för Bert trots
det hastiga avskedet. Kan det vara så
att avskedet från Hermanders var en
av alla faktorer som formade den
superentreprenör som vi känner
honom som idag? Hur som helst – vi
kan nog också konstatera att Sverige
hade varit lite tråkigare om Bert
Karlsson fortfarande jobbade kvar
hos oss!”

Kuriosa
Ja, så kan det gå och som avslutning
kommer här lite kuriosa. Bert och
Anders Nyman spelade en gång i
tiden ishockey ihop i Töreboda IK.
Det var i slutet av 60-talet, Anders
var arbetsmyran medan Bert mest
höll till framför motståndarmålet.

Bert Karlssons sista anställning var på
Hermanders i Töreboda.

Redan på den tiden var Bert Karlsson
en stressad man, han kom ofta sist
till träning och matcher och åkte därifrån först av alla – han skulle ju
vidare för att göra affärer...

En dag på
Hermanders
hösten 2011

Personalen på Hermanders 2011. Fr.v i mittenraden: Per Thorstensson, Dennis Brandt,
Sangar Mawloud, Tobias Gustavsson, Mikael Henningsson, Fredrik Gunnarsson,
Christer Gyllensten, Kjell Nilsson, Christer Svensson, Gezim Sahiti, Leif Alexandersson, Anders Robertsson, Freddie Eklund, Herbert Gevert, Anders Nyman, Jan Engström, Tommy Lundin, Fanel Dudu, Tobias Gällman, Roger Nyberg, Ingeli Knutsson.
Knästående längst fram, fr.v: Örjan Olsson, Magnus Eriksson, Sead Karadza.
Övre raden fr.v: Nihad Kahvic, Maria Skogsberg Nilsson, Domingo Ferreira Da Mota.
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05.38

05.27

Ingen trötter och tristen
på morgonkvisten.
Domingo Ferreira Da
Mota skojar till det.

Instämpling i arla morgonstund. Christer Gyllensten är först på plan
idag och strax inleds förberedelserna för dagens arbete.

06.47
05.42
62

Material måste fram
direkt på morgonen.
Roger Nyberg får bra fart
på åkstaplaren.

Christer Svensson
avsynar tillsammans med
Freddie Eklund.

07.57

Kjell Nilsson
packar upp
material.

07.47

08.40

Problemlösning. Sangar Askandar Mawloud,
Freddie Eklund och Sead Karadza.

Maria Skogsberg-Nilsson
kollar av inkomna betalningar.

08.50

08.23

Jan Engström och Roger Nyberg inventerar en
batch klar för leverans.

Excenterpressning gäller
för Leif Alexandersson.

08.57

Dags för frukost konstaterar Fredrik Gunnarsson
och Dennis Brandt.
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09.03

Fikadags. En välbehövlig
paus. Fikarasterna brukar
vara fyllda av allehanda
diskussioner och gafflande
– allt med glimten i ögat.
Fr.v: Christer Svensson,
Fredrik Gunnarsson,
Christer Gyllensten och
Roger Nyberg.

09.10
64

Freddie Eklund med
fikakoppen i högsta hugg.

09.12

Magnus Eriksson får ta ett avbrott
i fikarasten för att lasta av gods.

09.23

Tobias
Gustavsson
klipper plåt.

09.47

10.20

Fanel Geogescu Dudu
kör automattrycksvarven
Leifeld 350.

En ny produkt på gång.
Per Thorstensson och
Magnus Eriksson diskuterar en prototyp.

09.58

10.33

Roger Nyberg gör inställningar på en excenterpress.

10.10

Nihad Kahvic vid
automattrycksvarven.

Nils Farken som är regionalt skyddsombud på IF Metall besöker
företaget. Här i samtal med Jan Engström och Tommy Lundin.
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10.40

10.50
66

Per Thorstensson och Freddie Eklund konstaterar belåtet att dagen
hittills har gått utan några större störningar.

Ingeli Knutsson vid en
hydraulpress.

10.55

10.45

Mäta är A & O för en
trycksvarvare konstaterar
Fredrik Gunnarsson.

Gezim Sahiti kör en MOM-automattrycksvarv.

13.02

Varm mat är alltid trevligt till lunch.
En trio som förväntansfullt ser fram
emot ett skrovmål.

13.05

En stunds avkopplande Sudoku efter
väl aväten lunch. Domingo Ferreira
Da Mota funderar.

13.10

Lunchdags och samling vid pumpen. Här är det Per
Thorstensson, Jan Engström och Mikael Henningsson
som fått koll på vad mor har skickat med i matlådan.
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12.10

12.47
68

Kjell Nilsson har ryckt ut med svetsen för
operation lagning på hög nivå.

Diskussion vid packlåren. Anders Nyman och
Anders Robertsson resonerar kring ett problem.

12.23

13.35

Här är det inställning på en gradningssvarv
som gäller för Sead Karadza.

Nya tag vid excenterpressen. Tobias Gällman
är fokuserad.

14.23

Herbert Gevert och Domingo Ferreira Da Mota
hjälps åt vid den största
automattrycksvarven.

15.27

14.40

Sangar Askandar Mawloud med en komponent
tillverkad med djupdragning i en hydraulpress.

15.42

Dennis Brandt och Örjan Olsson får sig en pratstund om dagen
som varit. Rengöring av maskinerna och förberedande inför morgondagens arbete är avklarat.

Hemgång i civila kläder. Herbert Gevert har gjort en arbetsdag igen
och styr kosan mot hemmet.
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Källförteckning
Utdrag ur intervju med Folke Hermansson som Nordiska Muséet gjorde i juni 1980.
Utdrag ur artiklar från Tidning för Skaraborgs Län.
Intervju med Folkes fru Inga-Maj Hermansson och sonen Jan Hermansson hösten 2011.
Intervju med Christer Gyllensten hösten 2011.
Intervju med Magnus Eriksson och Mikael Henningsson hösten 2011.
Intervju med Bo Eriksson hösten 2011.
Ett antal intervjuer med Jan Engström och Anders Nyman hösten 2011.
Intervju med några erfarna medarbetare en eftermiddag hösten 2011:
Tommy Lundin
Per Thorstensson
Monica Karlsson
Christer Gyllensten
Anders Nyman
Jan Engström

Fotografer nytagna bilder:
Stefan Svensson
Tord Gustafsson
Äldre fotografier kommer bland annat från:
Inga-Maj Hermansson
Jan Hermansson
Benny Hermansson
Töreboda biblioteks fotoarkiv
Sven-Åke Persson
Bo Eriksson
Christer Svensson
Jan Engström
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Med 2 500 kronor som startkapital och endast 26 år gammal startade Folke Hermansson
tillsammans med Hugo Andersson Hermanders Metallindustri AB den 8 mars 1951.
Resan från det lilla gårdshuset vid torget i Töreboda har varit lång och ibland krokig.
Företaget började med legoarbeten för att så småningom fokusera på egendesignade
kompletta lampor och under många år lystes hundratusentals svenska hem upp av
produkter från Töreboda.
Idag – 60 år efter starten – hittar vi Jan Engström och Anders Nyman vid rodret.
De båda, tillsammans med erfaren och kompetent personal, har under 20 år med framgång
förvaltat arvet efter Folke och gjort Hermanders AB till vad det är idag – Nordens ledande
företag inom trycksvarvning och djupdragning.
Tord Gustafsson
November 2011

