AB LARSSON & KJELLBERG
- en sammanfattning av 130 års verksamhet

Under så många som 130 år har
mycket hänt och många dokument
skapats. Personliga minnen kan finnas från senare tid men för de första
åren får man förlita sig till sparade
dokument. En hel del har kunnat letas fram men givetvis finns många
luckor. Men det som kunnat återfinnas tillsammans med en del foton och
personliga minnen ger en bra bild av
företaget genom tiderna.
Först presenteras här männen
bakom företagets bildande och då
även företagets namn.

Nogot foto på
Lars Fredrik
Larsson har tyvärr inte kunnat
hittas

Lars Fredrik Larsson

Lars Fredrik Larsson föddes den 7
juni 1852 i Bettna. Fader var Lars
Peter Carlsson och moder Johanna
Gustavsdotter, båda födda i början
av 1820-talet.
Efter flytt hemifrån och ett år som
dräng i Vadsbro flyttade Larsson till
Nyköping. Enligt husförhörslängder

fram till 1880 skrevs han som hyrande hos smidesmästare Hofdell,
först som smidesarbetare senare som
smidesmästare.
Larsson avled den 15 februari
1929.

Minnesord

Efter en tids sjukdom avled i går afton
Smidesmästaren Lars Fredrik Larsson i Nyköping. Född i Bettna socken
1852, kom den avlidne redan vid 19
års ålder till Nyköping för att lära
yrket hos firman Hofdell & Andersson och här fortsattes konditionen
i ej mindre än 18 år. Tillsammans
med hofslagare Kjellberg öppnade
den avlidne 1893 egen smides- och
hovslageriverkstad vid Brunnsgatan, som Larsson tidigare inköpt
och fortsatte därmed till 1919, då
rörelsen överläts till annan innehavare.
Den avlidne var en skicklig hantverkare, ihärdig som få och som i
arbetet föregick med gott exempel.
Enkel och anspråkslös i sitt uppträdande förenade han därmed omutlig
rättrådighet i all sin handel och vandel. Han var en hedersman i bästa
bemärkelse, en som satte äran i ett gediget utfört arbete i främsta rummet.
Närmast sörjande är en dotter.

Framsidans övre bild visar smeden Axel E. Andersson med sonen Per när de tillverkar en
gavel till vävstol i början av 1930-talet. Foto från Bildgruppen.
Den nedre verkstaden i december 1994. Foto Rolf Erlandsson
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Carl Fredrik Kjellberg (från tidningsurklipp)

Carl Fredrik Kjellberg

Carl Fredrik Johansson Kjellberg
föddes 1857 i Ljunghem, nära Tidaholm i Västergötland. Fader var
John Johansson i Nybygget och mor
Anna Kajsa Jonsdotter. Namnet
Kjellberg kommer från hans morfar
Jonas Johansson Kjellberg. Dubbla
efternamnet använde han även efter
ankomsten till Nyköping men med
tiden kallade han sig bara Kjellberg.
Kjellberg kom 1884 som hovslagare till Nyköping från Karlsborg och
bosatte sig i samma kvarter som tidigare nämnda Larsson och Hofdell.
Kjellberg avled den 6 september
1940.

Minnesord

På fredagskvällen avled i Nyköping
f. hovslagarmästaren Carl Fredrik
Kjellberg i en ålder av 83 år. Han var
född i Ljunghem, Skaraborgs län,
den 7 maj 1857. Efter att i fyra år ha
varit hovslagare vid Göta artilleriregementes i Karlsborg förlagda styrka,

kom han 1884 till Nyköping, där han
fick anställning. Efter tre år övertog
han sin arbetsgivares hovslageri- och
smidesfirma och ingick år 1893 kompanjonskap — firman fick då namnet Larsson & Kjellberg. Rörelsen
bedrevs vid Brunnsgatan i samma
fastighet, där firmans efterträdare
alltjämt fortsätter verksamheten. År
1919 drog sig hr Kjellberg tillbaka
och har sedermera varit bosatt vid
Magniberg.
Den bortgångne var en verklig hedersman, som var allmänt uppburen
för sina gedigna personliga egenskaper. Enkel och flärdfri gick han lugnt
och stilla sin väg fram. Som yrkesman var han mycket duktig och kunnig och hans verkstad åtnjöt ett högt
anseende. Han efterlämnar ett ljust
och gott minne hos alla, som kommit i beröring med honom. Närmast
sörjande äro maka, född Lindström,
samt dotter och dotterdöttrar.

Per Gustaf Hofdell
(från skrift)

Per Gustaf Hofdell

Det finns inga direkta bevis för att
Hofdell varit aktiv i företaget. Men
många indicier tyder på att han haft
ett finger med i spelet. Först och
främst så bodde Hofdell och Larsson i samma kvarter, dessutom var
Larsson anställd av Hofdell och hyrde bostad hos honom. Även Kjellberg

bosatte sig i samma kvarter när han
kom till Nyköping.
Per Gustaf Hofdell föddes 4 november 1840 i Bärbo och flyttade till
Nyköping 1874. Föräldrar var grenadjären Anders Näsman och Anna
Kajsa Larsdotter. Hofdell avled 3
april 1925.

Minnesord

Förre smidesmästaren Per Gustaf
Hofdell avled i går i sitt hem i Nyköping i ålder av nära 85 år. Med Hofdell har en hantverkare av den gamla
stammen gått ur tiden.
Tills för ett dussintal år sedan bedrev han verkstadsrörelse vid Slottsgatan där han innehade en fastighet.
I många år stod han där vid sitt städ
från solens uppgång till sena aftonen.
Hofdell var en av Nyköpings hantverksförenings stiftare. De senaste
åren har han varit sjuklig och hans
gamla välbekanta fysionomi såg man
inte längre till.
Närmast efterlämnar han åldrig
syster samt syskonbarn.
Anmärkning:
Västra
Trädgårdsgatan hette tidigare
Slottsgatan söder om
Storgatan
medan
Slottsgatan då kallades Strömgatan. Så
med verkstadsrörelsen avsågs smedjan
vid nuvarande Västra
Trädgårdsgatan 33.

Begynnelsen
I Hantverkarkalendern för Nyköping meddelas den 30 oktober 1893
att ”Lars Fredrik Larsson och Carl
Fredrik Kjellberg ämna härstädes
idka smeds- och hofslageriyrket under firma Larsson & Kjellberg med
rätt för bolagsmännen att hvar för
sig teckna firman.”
I husförhörslängder från 1880-talet står Larsson som ”Eg” (= ägare)
i kvarteret Klädeshandlaren vid
Brunnsgatan och i minnesorden efter Larsson står att han och Kjellberg
”öppnade smeds- och hofslageriverkstad vid Brunnsgatan där Larsson
tidigare ägde tomt”.
Det finns alltså stor anledning förmoda att verksamheten började tidigare, mer eller mindre i samarbete
med Hofdell. Även om registreringen
skedde först 1893, sedan krav på registrering införts, finns goda grunder för antagandet att företaget mer
eller mindre var igång tidigare, troligen redan kring 1880. Rimligen kan
man därför sätta 1880 som startår
för firma Larsson & Kjellberg.

Brunnsgatan 2010. Nr 36 med Café 36:an och verkstaden innanför på gården låg ungefär där nu uppfarten till parkeringen
ligger, se P-skylt. Foto Göran Dahlberg
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T v bostadshuset på Brunnsgatan 36 med
nykterhetscaféet 36:an med fasaden mot
gatan.
Nedan samma hus från gården och till
vänster skymtar inkörsporten.Verkstaden låg
inne på gården. Fotot förmodligen taget strax
innan rivningen i början av 1960-talet.
Foton från Bildgruppen

Ur Handeltregistret, t v kopia och nedan
avskrift:
I handelsregistret för Nyköping har den 19
maj antecknats att Knut Arvid Uhrbom, Eric
Gotthard Eriksson, Ernst Edvin Gustafsson,
Gustav Arvid Andersson och Axel Edvard
Andersson ämnade här i staden idka smidesrörelse och annan dylik verksamhet i bolag
under firma Larsson & Kjellberg Efterträdare
A. E. Andersson & Co med rätt för Axel E.
Andersson och Eriksson att i förening teckna
bolagets firma;
men någon annan anteckning rörande
nämnda firma finnes icke i handlesregistret
införd; betygar Nyköping å rådhuset den 20
maj 1919.
Ex Officio
Gunnar Ant.
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1919
Firma Larsson & Kjellberg drevs
fram till 1919 av firmabildarna som
då drog sig tillbaka. Axel E Andersson, född i Stockholm, började arbeta
hos Larsson & Kjellberg år 1909 och

övertog firman tillsammans med
fyra kompanjoner, Arvid Uhrbom,
Eric Eriksson, Ernst Gustavsson och
G. A Andersson med rätt för Axel
E. Andersson och Eric Eriksson att
teckna firman. Det fullständiga fir-

manamnet blev nu Larsson & Kjellbergs Efterträdare A. E. Andersson
& Co. Kompanjonerna satsade 500
kronor var och tydligen hade de inte
så mycket mer kapital utan bad om
kredit vid inköp av material enligt
handling från övertagandet.

Avskrift

Kopia av handling från övertagandet 1919 med original ovan och avskrift t h.
Adressen har felaktigt(?) angetts till Brunnsgatan 26 och stavat namn som ”nam”
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Undertecknade personer som vid Konstituerande
bolagstämma 5 april 1919 Beslutit att bilda ett Smidesbolag bestående af 5 personer med insats af 500 pr.
person (Summa 2.500 kr).
Det komma att driva följande arbeten
Ornament Wagns Byggnadssmiden och Hofsslageri
Järnkonstruktionsarbeten, och mekaniska reparationsarbeten m. m.
Under Teckna som fått löfte att öfvertaga på minst 5 år
Larsson & Kjellbergs smidesverkstad Brunnsgat 26 Nyköping mot en lösning af inventarierna som enligt gjord
materialförteckning belöpa sig sirka 8 tusen kronor.
Som vi icke äga något kapital förutom insatta rörelsekapital får vi härmed vördsamt anhålla att de personer
som vi besöka för ovan nämda sak, med sina nam godhetsfullt vill säkerställa ett lån af högst 8 tusen kronor.
Som säkerhet för nämda lån åberopa vi medföljande
materialförteckning.
Att leda och förestå rörelsen har utsets Smeden E. A. Andersson sedan 9 år tillbaka anställd hos Smidesfirman
Larsson & Kjellberg. Att Teckna Firmans nam äro utseda
2 personer A. E. Andersson och Smeden Erik Eriksson
varit anställd hos Smidesfirman I. H. Lindén Nyköping i
11 år.
Öfriga personer såsom Arvid Uhrbom, Ernst Gustafsson,
Arvid Andersson varit anstälda hos smidesmästarna i
Nyköping mellan 7 och 9 år och kompetenta såsom
smeder och Hofslagare.
Nyköping den 5 april 1919
Arvid Uhrbom Ernst Gustafsson Arvid Andersson

Erik Eriksson A. E. Andersson

Förslag till avtal från 1919

(Avskrift)

Förslag till Avtal
mellan Nyköpings Smidesidkare och Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning n:o 38 i Nyköping, om löne- och arbetsvilkor för vid
smidesverkstäderna anställda arbetare.
§.1.
Arbetsform
Mom. 1. Arbetet utföres antingen på tid eller på ackord, skola den form för lönens utgående, som för varje särskilt arbete blivit fastställd, ovillkorligen fasthållas;
Mom. 2. Allt arbete skall utföras väl samt enligt vederbörligen gifna föreskrifter och äger arbetsgivaren att, där så ske kan, under arbetets gång
kontrollera utförandet samt påkalla rättelse der så erfordras.
§.2.
Ordinarie arbetstid
Mom. 1. Den ordinarie arbetstiden är högst 48 timmar pr vecka. Den närmare indelningen av arbetstiden sker genonm överenskommelse vid
varje verkstad.
Mom.2. Första maj, samt Jul-, Nyårs-, Påsk-, Pingst- och Midsommarafton är fridagar.
§. 3.
Minimilöner
Alla arbetare skola tillgodonhuta viss minimilön och avser minimilönen endast den lägsta lön, som inom någondera gruppen af arbetare må
utgå. Dessa minimilöner skola för såväl nu anställda, som de vilka framdeles anställas, vara
a/ för smidare och hovslagare som arbetat i facket 6 år minst Kr. 1.40 pr. timma.
b/ För smidare och hovslagare som arbetat i facket 3 år minst Kr. 1.30 pr. timma.
c/ Bänkarbetare, som arbetat i facket 3 år minst 1.30 pr. timma.
d/ Bänkarbetare, som arbetat kortare tid i facket än 3 år minst Kr. 1.25 pr. timma.
e/ Fjärde årets lärling minst Kr. 1.15 pr. timma.
f/ Tredje årets lärling minst Kr. 1.- pr. timma.
g/ Andra årets lärling minst Kr. 0.80 pr. timma.
h/ Första årets lärling minst Kr. 0.60 pr. timma
i/ Allt efter skicklighet och flit erhåller arbetaren högre lön och skola dugliga arbetare som arbetat ett 			
flertal år
i yrket, åtnjuta högre lön än minimilönen.
§.4.
Ackordarbete
Mom.1. Ackordarbete må användas i alla sådana fall där detsamma är möjligt att gernomföra och skall före arbetet påbörjande fastställas såväl
arbetets art och omfattning som priset å detsamma.
I undantagsfall, då det på grund av arbetets beskaffenhet, dylik överenskommelse icke på förhand kan träffas, må dock, om båda parterna
derom äro ense, fastställande av ackord ske först viss tid efter arbetets påbörjande.
Mom. 2.Wid allt ackordsarbete skall arbetarens timlön vara garanterad.
§.5.
Ovedrtidsarbete
Arbete utfört på annan tid än den ordinarie arbetstiden, betraktas som övertidsarbete och betalas med den ordinarie timlönen jemte följande
tilläggsprocent:
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För de två första timmarna omedelbart efter ordinarie arbetstidens slut 50 % och därefter till ordinarie arbetstidens början följande dag 100 %.
Å sön- och helgdagar samt för i n§.2 mom 2 angivna fridagar 150 %. Sön- och helgdagar räknas från ordinarie arbetstidens slut dag före till
ordinarie arbetstidens början dag efter sön- och helgdag.
§.6.
Avlöningsdag.
Avlöning utbetalas varje helgfri fredag och skall taga sin början omedelbart efter ordinarie arbetstidens slut.
Inträffar då helgdag, avlönas dagen förut.
§.7.
Olycksfallsförsäkring.
Arbetsgivaren olycksfallsförsäkrar alla hos honom anställda arbetare i inregistrerad försäkringsanstalt enligt lag.
§.8.
Sjukhjälp och läkarevård
Arbetare, som varit anställd vid verkstaden under tid av minst 3 månader, erhåller vid sjukdomsfall sjukhjälp utgående med Kr. 2. Pr. dag samt fri
läkare, medicin och sjukhusvård.
§.9.
Semäster
Alla vid verkstaden anställda skola under månaderna maj – sept. beredas en ledighet av 6 söckndagar i följd med bibehållen avlöning.
§.10.
Giltighetstid.
Förestående avtal skall gälla till den 1 maj 1921 och därefter år efter år, därest ej uppsägning skriftligen skett från någondera sidan minst 2
månader före utlöpningstiden.
		

Nyköping den 1/11 1919
Sv. Metall Industri Arb-Förbundet avd 38, Nyköping
C.O.Croon
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Oxelösunds
Mekaniska
Verkstad
År 1901 startades företaget av Carl
Hult och Oscar Kjellberg (ej släkt
med namnen i Larsson & Kjellberg).
De två kompanjonerna hade träffats på en Amerikaresa och ville samarbeta. Oskar Kjellberg kom att experimentera med elektrisk svetsning
i Göteborg och uppfann den belagda
svetselektroden (OK-elektroden) som
blev världsberömd och används ännu
idag. Oscar Kjellberg ville förlägga
tillverkningen i Oxelösund men det
blev Esab i Göteborg.
Larsson & Kjellberg förvärvade
Oxelösunds Mekaniska Verkstad år
1943 som sedan drevs som filial.

Om Oscar Kjellberg (foto ovan från nätet,
Jernkontorets bildsamling) som var med
och startade Oxelösunds Mekaniska
Verkstad och uppfann OK-elektroden,
berättas att han hade ett fantastiskt
minne. Han behövde aldrig ta fram en
arkiverad skrivelse eftersom han mindes exakt vad som stod i den.

Ett tidigare arbetsavtal från 1903
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Aktiebolag
År 1938 skedde en annan stor förändring. Den 14 december registrerades
firman i Kungl. Patent- och Registreringsverket som Aktiebolaget Larsson & Kjellbergs Efterträdare, A.E.
Andersson & C:o, Nyköping.
Enligt kopia från nuvarande Bolagsverket har inlämnats till Patentoch Registreringsverket protokoll
från styrelsemöte 1 april 1940 med
A.E. Andersson som ordförande, Arvid Uhrbom som sekreterare samt
A.E. Andersson och Hans E. Andersson som justeringsmän.
I handlingarna ingår också en ingående balans för 1938. Där noteras
att företaget har kvar lånet på 500
kronor vardera från kompanjonerna.
Eric Eriksson, en av övertagarna,
finns dock ej längre med som långivare.
I ett tillägg 9 november 1964 noteras senast intagna uppgift beträffans
styrelsens sammansättning:

Arvid Uhrbom med sin Greta som han inte
fick gifta sig med. Foto från 1920-talet, okänd
fotograf

Kompanjonerna
Av de fem delägarna från 1919 försvann tydligen Eric Eriksson redan
före 1938. G. Arvid Andersson fanns
med 1938 men anteckningar om han
fortsatta engagemang saknas.
Ernst Gustafsson arbetade kvar i
företaget så länge att nu pensionera-

”Disponenten Hans Edvard Andersson, fru Anna-Britta Hennings
och Ulf Torbjörn Hennings, alla i
Nyköping, med advokaten Herman
Heilborn i Harg Svärta kommun av
Södermanlands län som suppleant.
Verkställande direktör är Andersson.
Firman tecknas förutom av styreslen, av Andersson och Anna-Britta
Hennings var för sig.”
Här kan tilläggas att Hans Andersson är Anna-Britta Hennings broder
och Ulf Torbjörn den senares make.

Ernst Gustavsson, en av de fem som övertog
företaget 1919, avled 1969.
Foto från tidningsurklipp
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Arvid Uhrbom 1953 utanför verkstaden vid
Brunnsgatan 36 där han mest höll till, gärna
med konstsmide. Här finns också tydliga spår
av AGA:s gasdepå med gasflaskor och skylt.
Foto från Bildgruppen
de medarbetare har arbetat tillsammans med honom. Han avled 90 år
gammal 1969.
Om Arvid Uhrbom finns mer dokumenterat. Han föddes 1894 som ett
av 10 barn i en sångbegåvad familj.
Han medverkade både i kyrkokör och
manskören SN. Hans konstnärlighet
kom även fram i hans smide och han
benämndes som konstsmed.Uhrbom
var trolovad men fick inte gifta sig.
Han avled plötsligt 1961.
När lastkajen vid Systembolaget skulle
lagas användes ett bensindrivet svetsaggregat. När ljuddämparen gick sönder blev det också oljud på hyresgästerna.
Att svetsa ute på V Trädgårdsgatan
var inte populärt för likströmsaggregatet störde radioutsändning med
Sven Jerring.

Axel E. Andersson, ovan ca 1954 och nedan som ung.
Foto från Marie-Louise Hedström

Anderssons
Axel E. Andersson var den ledande
i företaget, i praktiken ända till sin
död 1956, mot slutet huvudsakligen
på kontoret. I styrelsen för företaget
deltog även hans son Hans och dotter
Anna-Britta, senare även dotterns
make Torbjörn Hennings.
Axel E. Andersson avled 27 maj
1956. Han var född 23 mars 1883.
I tidningen kunde man läsa under
rubriken Dödsfall:
Smidesmästare Axel Edvard Andersson, Nyköping, har avlidit i en
ålder av 73 år. Han var född i Stockholm och son till en smidesmästare,
varför han tidigt blev utbildad i yr-
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ket. Till Nyköping kom han år 1910
som förman och hjälp åt gamla smidesmästare Larsson hos Larsson
& Kjellbergs. När firman år 1919
ombildades till andelsbolag, insattes smidesmästare Andersson på en
chefspost och vid ombildningen till
aktiebolag år 1938 blev han bolagets
verkställande direktör. I föreningslivet hann den bortgångne aldrig
verka så flitigt. Han var emellertid
mycket gillad i fackkretsar. Firman
blev under smidesmästare Anderssons tid välkänd, vilket i inte ringa
mån var Anderssons förtjänst. Närmast sörjande är maka, sex barn och
många barnbarn.
Hans Andersson ledde företaget
fram till försäljningen 1979. Firmanamnet var ända till dess AB Larsson & Kjellbergs Eftr., A.E. Andersson & Co. Under 1970-talet antog
han efternamnet Klövenbog.
Hans Andersson/Klövenbog föddes
29 juli 1911 och avled 24 mars 1989.

Hans Andersson, fr o m 1970-talet Klövenbog, övertog firman efter sin far 1956 och
sålde till Rolf Erlandsson med bröder 1979.

1930-talet, Axel E. Andersson med framilj på gården vid V Trädgårdsgatan 33, fr v dotter Lisa, Axel, dotter Anna-Britta, en inneboende, sonen Hans
(överst), fru Johanna, annan inneboende samt sönerna Harry och Per. Foto från Marie-Louise Hedström
I tidningen kunde man läsa efter
dödsfallet:
Disponent Hans Klövenbog, Lilla
Strömgatan 1 B, Nyköping, har avlidit i en ålder av 77 år.
Han var född i Nyköping, son till
Axel Andersson och hans maka Johanna. Hans Klövenbog var från
unga år och fram till pensioneringen
1979 verksam i familjeföretaget Larsson & Kjellberg.
Han var medlem i Bifrostorden,
Odd Fellow och Nyköpings Fabriksoch Hantverksförening.
Närmast anhöriga är makan Tuija, dottern Marie-Louise, dotterdottern Sophia sam syskon.

När Hans Andersson, senare Klövenbog, fick sin första lön kastade Ernst
Gustafsson hans lönekuvertet i elden.
Så brukade man göra sedan man fått
avlöningen på fredagen efter arbetets
slut. Skillnaden var att nu låg pengarna
kvar i kuvertet.
Detta påmindes Hans om när han
fyllde 50 år och han tyckte förmodligen
att det var roligare då än när det verkligen hände.
T v Hans Andersson, längst till vänster i
främre raden, förmodligen vid en arbetsledarkurs på 1930-talet.
Foto från Marie-Louise Hedström
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Verkställande direktörer

Förutom någon av ägarna som verkställande direktör har man rekryterat utomstående vid ett par tillfällen. Sålunda var Hans Johansson
v d 1997 - 2001 och Thomas Hägglöf
2006 - 2007. Åren däremellan fungerade Lars Erlandsson i funktionen
och han tog även över 2007.

Rolf Erlandsson på kontoret i Nyköping 1980. Foto Lars Erlandsson

Erlandssons
Ejfel Erlandsson startade Luleå
Konstsmide 1958 med sönerna Rolf
och Bengt, senare även med Hans.
1964 bildades firman AB Erlandsson
& Söner i Luleå av fadern Ejfel Erlandsson och sönerna med Rolf som v
d. Firma såldes 1977 delvis beroende
på rädslan för löntagarfonderna. Rolf
kvarstod som verkställande direktör

en period innan han tillsammans
med bröderna köpte AB Larsson &
Kjellberg 1979. Efter några år, 1985,
löste Rolf ut sina bröder som aldrig
flyttade från Luleå.
Rolf Erlandsson avled 2004 men
redan 1991 sålde han företaget till
sina söner Lars, Mikael och Jan.
Den sistnämnde sålde snart nog sin
andel till Lars och Mikael gjorde detsamma 2002.
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Hans Johansson var egentligen först i
de nuvarande lokalerna, då som anställd
i Svets & Smide (var bl a med om att
bygga hoppbacken i Falun på 1970-talet).
Han fortsatte sedan i Gränges Hedlund
med betongstationer i hela Sverige. Till
Larsson & Kjellberg kom han 1981 som
verkmästare för att via verkstadschef
och platschef avancera till verkställande
direktör 1997.
Bland annat har han under tiden vid
Larsson & Kjellberg varit med om tillverkning av pendeltorkar till virkesindustrin, entresoler vid Astras utbyggnad
i Järtuna tillsammans med Wedholms
(huvudsakligen rostfritt) i slutet av
1980-talet, slipline 1997 (penningamässigt största arbetet under hans tid) och
kvartoverket 1998 till stålverket i SSAB
1997.
Ett fartyg hade förlorat ankare och
ankarkätting som Larsson & Kjellberg
fick i uppgift att sätta på plats. En uppfattning om storleken får man när materialet kom med fem långtradare från
Holland.
Vid en förhandling i Tyskland följde
Lars Erlandsson med, han var bättre på
språk. Det som förvånade svenskarna
var att man serverade alkohol till lunch.
En förhandlingstaktik? Förhandlingarna
ledde dock till lyckat resultat.

Ovan Hans Johansson, v d 1997 - 2001.
Foto Lundells i Oxelösund

Globus International är en koncern inom verkstadsindustri och agenturer där även Globus Transportteknik ingår.

Ovan Rolf och Jan Erlandsson1990. Foto Mikael Erlandsson
T v Lars Erlandsson 2010, nuvarande v d. Foto Lundells i Oxelösund

sid 13

Verkstäder
Företaget Larsson & Kjellberg började sin verksamhet i smedja och verkstad på gården vid Brunnsgatan 36.
Mot gatan fanns bostadshus och café
36:an. Tomten ägdes av Lars Fredrik
Larsson vid tiden för starten.
Per Gustaf Hofdell hade sin smedja
vid V Trädgårdsgatan 33. Denna
smedja, med metertjocka väggar, har
benämnts som ”slottssmedjan”. Att
den varit slottssmedja har ej kunnat
beläggas. Men med så tjocka väggar

och dessutom med golvet lägre än gatunivån (gatan fyllts på genom tiderna) tyder allt på att denna smedja är
mycket gammal, mycket troligt från
tiden före ryssbränderna 1719.
År 1924 övertar Larsson & Kjellberg den Hofdellska smedjan. Verksamheten bedrevs sedan både vid
Brunnsgatan och V Trädgårdsgatan. Med tiden blev lokalerna alltmer
otidsenliga och svårarbetade. Bland
annat var portarna in till gården vid
båda verkstäderna trånga och svår-

Ovan smedjan vid V Trädgårdsgatan 33, år 1942.
Ovan till höger foto från gården strax innan rivning 1976
(men efter 1973 då nya bilnummer införts). Grannhuset
närmast (planket rivet), sedan smedjan och bostadshuset.
Foto Erik Nordström.
Till vänster vagnmakarboden som även innehöll förråd. Även
väggen mot smedjan användes för förvaring av järn. Inkörsporten till gården låg bortom bostadshuset och var trång och
besvärlig att passera med stora konstruktioner.
Jämför skiss över tomten på nästa sida.
T h Axel E. Andersson t v med sonen Hans i smedjan vid
V Trädgårdsgatan ung 1930.
Foton från Bildgruppen
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passerade med allt större konstruktioner. Vid Brunnsgatan inhyste
man även AGA:s gasdepå, den enda
gasdepån i staden. Denna ville kommunen inte gärna ha kvar i centrum.
1960 köpte KF tomten för att bygga
Domus-varuhuset, numera Nyckeln.
Larsson & Kjellberg hade en tomt
på gång i Spelhagen nära järnvägen
för att underlätta transporter. Denna tomt fick dock CEWE bygga sina
verkstäder på och kommunen erbjöd
en tomt vid Gasverksvägen.

Järnlager
med ”granar”
för balkar

Verkstad

Plank
Vagnmakarbod

Förråd

Mur

Järnfack mot smedja
Bostad

Smedja

Port
till
gård

V Trädgårdsgatan

Ungefärlig skiss över anläggningen vid V Trädgårdsgatan 33

V Trädgårdsgatan 33 i januari 2011. Smedjan låg där
gula huset nu är beläget och ägarbostaden där det blå
bostadshuset nu ligger. Huset närmast finns kvar och
längst bort ser man det så kallade Cityhuset i hörnet
V Trädgårdsgatan och V Kvarngatan.
Foto Göran Dahlberg

Gården med
verkstaden vid
V Trädgårdsgatan
33 på 1940-talet.
Längst till höger
Axel E. Andersson.
På bilden finns
även sönerna
Hans och Per
med (Axel E.
Andersson fick
tre söner och tre
döttrar). Längst
till vänster ligger
vagnmakarboden
med förråd närmast och längst
till höger ingången
till svarveriet. Bultar förvarades på
verkstadsvinden.
Foto från arkivet
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Julfirande i smedjan vid V Trädgårdsgatan ca 1940.
På bilden t v sitter Hans och Axel E. närmast.
På den skadade bilden nedan sitter t v Axel E.
Andersson framför sonen Hans. Femte man fr v
är Holger Bergman, född 1923, svensk mästare i
boxning och sedermera riksdagsman.
Foton från Marie-Louise Hedström, dotter till Hans
Andersson, liksom övriga bilder på denna sida.
Någon som känner övriga personer på de båda övre
fotona?

T v Hans Andersson
med en maskin vid
V Trädgårdsgatan på
1940-talet

Ovan Hans Andersson framför verkstaden vid hamnen i Oxelösund
någon gång på 1950-talet.
T v Från verkstaden vid Gasverksvägen i Nyköping på 1960-talet
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Verkstaden vid Gasverksvägen på 1980-talet ovan och 2010
t h. Foto ??? resp Göran Dahlberg

Nytt i Nyköping
För att acceptera tomt vid Gasverksvägen krävde Hans Andersson att
kommunen skulle bekosta pålning
inför grundläggningen. Så gjordes
och nybyggnaden fick en stabil grund
medan grannarna fick sättningar i
sina byggnader utan pålning.
1964 kunde man flytta in i de nybyggda lokaler vid Gasverksvägen
i Nyköping men verksamheten fortsatte även vid V Trädgårdsgatan
en tid. Smedjan och verkstaden där
revs först 1976 för att ge plats för nya
byggnader.
I samband med hopslagning av
verksamheten med Oxelösund Mekaniska Verkstad flyttade man hela
verksamheten till Oxelösund och
Verkstadsgatan 9 där företaget fortfarande har verkstad och kontor. Nu
planeras för utbyggnad på den redan
inköpta granntomten.

Verkstaden, byggd 1947, vid hamnen i Oxelösund. Här foto från 1980-talet med den i mitten
av bilden 3 m breda, svarta färja som Hans Öhman var med och byggde i början av 1970-talet. Foto Rolf Erlandsson
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Flygfoton från 1997 över verkstad och kontor vid Verkstadsgatan 9 i Oxelösund, det övre med ungefärliga tomtgränser inritade.
Foto Lars Erlandsson
Vid flytt från Brunnsgatan luktade det
förfärligt av sillolja som användes för att
smörja bladfjädrar.

Larsson & Kjellberg svarade för AGA:s
gasdepå från 1930-talet till 1982. På bilden
nedan Bror Johnsson. Foto Rolf Erlandsson

”Här får du stå tills jag säger till”. Så sa Ernst Gustafsson till
ynglingen Leif Larsson (14 - 15 år) sedan han handgripligen
lyft ut honom ur smedjan. Leif hade nämligen råkat slå av ett
hammarskaft som Gustafsson helgen innan hämtat i skogen
och gjort i ordning.
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Företag
Genom åren har flera företag slagits
ihop med, köpts in eller nystartats av
AB Larsson & Kjellberg vilket är det
aktuella företagsnamnet numera.
År 1943 köptes Oxelösunds Mekaniska Verkstad. Detta företag startades 1901 av Carl Hult och Oskar
Kjellberg (ej släkt med grundaren).
Detta företag drevs som filial. Ny
verkstad byggdes 1947 vid hamnen i
Oxelösund.
Logotype för företagsgruppen ”4 Företag”
Globus Transportteknik, som
tillverkar handikapphissar, köptes
1981. Två år senare startades IMM
(Inter Made sågverksMaskiner) som
skulle sälja och AB Larsson & Kjellberg tillverka maskiner för sågverksindustrin. Året därefter, 1984, köptes
Bröderna Lindqvists Verkstäder AB
och Företagsgruppen ”4 företag” bildades. Bröderna Lindqvists Verkstäder såldes dock i slutet av 1980-talet
liksom IMM.
Kabelstegsproduktion startade företaget 1989 och sålde till Wibe efter två år. Detta är hittills den sista
egna produkten och sedan dess har
man inriktat sig på legotillverkning.

Nyköpings Svets och Mekaniska
köptes in och införlivades i företaget 1989. När Rolf Erlandsson 1991
sålde sina andelar till sönerna behöll
han fastigheterna och bildade Globus
Förvaltning som fortfarande arbetar
med fastighetsförvaltning.
1997 startade Lars och Mikael
Erlandsson moderbolaget Globus
International och 2007 bildade Lars
We-trade International som tillverkar marint material i Kina för försäljning i Sverige. Lars blev också
ensam ägare till moderbolaget Globus International 2002. Och när Rolf

Erlandsson avled så köpte Lars även
Globus förvaltning.
Det senaste företaget som startats
är Oxelösunds Industrimålning, det
skedde jubileumsåret 2010.
I Globus International ingår:
AB Larsson & Kjellberg
Globus Transportteknik AB
Globus Förvaltning
Oxelösunds Industrimålning
We-Trade International
med sammalagt ca 70 anställda och omsättningen 100 miljoner.

Globus Transportteknik,
anläggning vid
Svalsta utanför Nyköping
i mars 2011.
Foto Göran
Dahlberg
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Kunder
Många företag har varit kunder mer
eller mindre kontinuerligt under
många år och är fortfarande kunder.
Många anställda har också varit engagerade kortare eller längre tid i företag i närområdet.

Bland de största kunderna:
Oxelösunds hamn sedan 1895
SSAB, tidigare Oxelösunds Järnverk, sedan 1912
C-rör sedan 1930-talet (företaget nedlagt 1991)
Sjöfartsverket sedan 1997 (bojar, fyrar)

Gränges rederi
Metso i Sala, maskiner för gruvindustrin,
sedan 2002
Vestas sedan 2009 (vindkraftverk)
+ företag som Foria, Merox, Kustbostäder, Åkers International
m fl

T v och ovan takkonstruktion till garagebyggnad i Nyköping (Thors
bussgarage långt ner på V Trädgårdsgatan?) 1940-talet(?). Närmast nocken på högra bilden Hans Andersson. Foto Kling

Ovan och t h Tullhus, invid silobyggnaden i Nyköping, byggdes i början av 1900-talet enl Sörmlands museum. Foto Kling
Flera anställda har varit uthyrda för kortare eller längre
tid. Anders Andersson skulle vara uthyrd ett par dagar till C-rör. (Centrifugalrör). Men det blev hela 18 år.
Roland Lundh skulle vara en natt på stålverket - det
blev 4 år.

Efter Verkstadsklubbens årsmöte ett år på Ambrosia inträffade någon
incident som fick förklaras på polishuset. Hela sällskapet följde med
och alla fick gå hem obehindrat. Det hela rapporterades i protokollet
som studiebesök på polishuset och väckte munterhet vid uppläsning
på kommande möte.
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Foton av järnkonstruktion levererad till Lidköpings Mekaniska Verkstad omkring 1935. De stora konstruktionsdelarna var svåra att få ut från verkstaden genom porten ut
på gatan. Hans Andersson arbetade ett par år för att få
konstuktionerna på plats. Bl a fick han bege sig dit direkt
efter sitt bröllop. Foto Andersson & Wahlqvist, Lidköping

Sotkompakteringstrumma levererad till Mörrums bruk 1982.
Foto Rolf Erlandsson

Omlastningsfickor som rymde 32 m3 för hantering av kol och koks, levererad till Oxelösunds hamn1985 - 86. Roland Lundh skissade och ingenjör
Helenefors konstruerade. Fungerade bra med koks men kol och pellets
fastnade. Foto Rolf Erlandsson
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Ovan färja som i sydostlig kuling kommit för nära och för fort till kaj på
1990-talet. Skadan lagades provisoriskt. För att få stadigt arbetsplattform
svetsades den egna färjan fast vid sidan. Det höll på att sluta illa när slagsidan minskade vid lossning av bilar på andra sidan och den lagade sidan och
fastsvetsade färjan sänktes. Hålen öppnade vägen in till personalutrymmen
för försäljning av vodka. Foto Hans Johansson

Lapponia, som körde in i kaj i november 1973 och skadade
stäven. Foton före och under lagning, Gunnar Nielsen
Skadan skulle först lagas provisoriskt för att sedan åtgärdas
permanent på varv i Stockholm. Larsson & Kjellberg lagade
skadan och båten hann till Antwerpen före jul.
En mall gjordes för tillverkning av plåt i rätt storlek och utformning. När den skulle sättas på plats passade den inte. När den
som gjort lagningen tillfrågades om hur det kunde komma sig
svarade han ”Jag fick inte till det utan fick klippa i mallen!”

Vid transport till Lidköping (på
helgjutna däck, skakade ordentligt)
slutade bromsarna fungera i utförsbacken vid Oskarshäll på vägen mot
Norrköping. Föraren Evert Sköld,
även kallad Snövit, lyckades få stopp
på ekipaget vid järnvägsviadukten
och lyckades även laga bromsarna.

T h Dennis Nilsson)
och Leif ”Dumle”
Larsson bytte1986
300 m spant på
Sten-Johan som
lossade kol ute på
redden och fraktade
in till kaj.
Foto Rolf Erlandsson
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14 m lång 75 ton tung torped med diametern 4 m
att transöportera flytande stål med i järnverket, levererad i början av 1990-talet. Foto Rolf Erlandsson
Nedan del av cyklon till SSAB Metallurgin 2006.Total
vikt 300 ton. Foto Lars Erlandsson
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T v duckande rullbana 1980 levererad till
SSAB för stränggjutning. Foto Rolf Erlandsson

Foto från verkstaden i december 1994.
Åke Karlsson i förgrunden arbetade 35 år i
företaget. Foto Rolf Erlandsson

Åke Karlsson och Leif ”Dumle” Larsson i
korg 1983 vid montering av pendeltork i
Vretstorp. Foto Rolf Erlandsson

Mikael Erlandsson vid en de första CNC-styrda svarvarna på Larsson & Kjellberg år 1992.
Foto Rolf Erlandsson
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Anders Andersson tillbringade många timmar
med att laga båtar, här foto från 19???. Foto
Rolf Erlandsson
1972 blev några shanghaijade. De skulle
laga vevhusluckor. Det var inte bara de
felen, de fick även kolla en tank. När de
var klara fick de veta att båten redan
lagt ut. ”Och jag som har bilen på kajen
gående på tomgång!” Det kunde inte
hjälpas, de fick följa med till Amsterdam
och sedan åka till Bryssel. Där spelade
man fotboll men två motståndare som
drack öl vid mittflaggan blev utvisade.
Eftersom det var oroliga tider i samband med OS 1972 blev de visiterade på
flygplatsen. En av de visiterade tappade
byxorna när han sträckte upp händerna
utan att märka det. Andra märkte det
dock. Frun hade nämligen glömt skicka
med livrem när kläder skulle skickas ut
med lotsbåten innan båten lade ut.

Leif ”Dumle” Larsson har varit överlägset längst anställd hos Larsson & Kjellberg, nämligen hela 50 år. Sedan följer
Anders Andersson med 36 år tätt följd
av Åke Karlsson och Hans Öman med
35 år. Roland Lundh och Karl-OlovKarlsson har ”bara” varit anställda i 33
respektive 30 år. Lars Erlandssson har
trots sina ”unga” år redan jobbat i företaget 28 år om man räknar med de
första åren i Globus Transportteknik.

Ovan Hans Öhman och Leif Larsson med
stångpassare (används än idag) i verkstaden
vid kaj 1 i Oxelösund 1964.
Foto från Leif Larsson

Åke ville ha skilsmässan betald av
Gränges när han beordrades till övertidsarbete och inte kunde komma hem
i vanlig tid ytterligare en dag.
En arbetare var på krogen och kom för
sent till arbetet på en båt. På landgången
väntade förmannen med bister uppsyn
och utskällning men avväpnades totalt
med öppningsrepliken ”Vilken kvinna!”

Ovan ankare vid reparation under 1980-talet
sedan flyna fastnat. Foto Rolf Erlandsson
T v annons för företaget i april 1969
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Från 100-årsjubileet 27 december 1980 i
Hantverkarföreningss lokal, Rolf Erlandsson
och Hans Klövenbog med fru Tuija.
Foto från arkivet

Rolf Erlandsson delar ut blommor och presenter till mångåriga medarbetare vid 100-årsjubileet 1980, fr v Åke Karlsson, Roland Lundh, Hans Öhman (skymd),Willy Johnsson och Anders
Andersson. Foto från arkivet
T v Rolf Erlandsson med bordsdam vid jubileumsfesten 1980. Foto från arkivet

T v från drakbåtstävling vid
Kanothuset i Oxelösund på
2000. Övre raden fr v Hans
Johansson, Leif ”Dumle”
Larsson, Samir ?,Thomas
Sederström, Patrik Karlsson, Per Glysing och Niklas
Alexandersson.
Nedre raden fr v Susanne
Forsberg, Stefan Cedergren,
Mikael Forsberg, Caroline Johansson, Essie Eriksson och
Tommy ”Fiskis” Andersson.
Foto ?
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”Skogen är ju full av Larsson & Kjellbergare!” Så sa Rolf Erlandsson en dag
när han kom till kontoret och i skogen
utanför såg ett helt sällskap hålla på och
samla ris, alla iklädda firmans overaller.
En tidigare anställd hade utnyttjat erbjudandet att få köpa begagnade overaller
för 10:- och sålt vidare till kamrater
med liknande levnadsvanor när de tillfälligt statligt engagerats för enkla arbetsuppgifter.

Arvid Uhrbom tillverkade många konstfärdiga
utsmyckningar genom åren, huvudsakligen i
verkstaden och smedjan vid Brunnsgatan 26.
Här till vänster en ljusstake och ovan en hylla
för telefonen som han gjorde och skänkte
Hans Andersson och hans fru Maria, se initialerna på telefonhyllan. Föremålen finns nu
hos deras dotter Marie-Louise Hedström.
Foto Göran Dahlberg

När järnverket började byggas
anlitade man entreprenörer
utifrån för de var billigare. Larsson & Kjellberg uppmanades att
sparka anställda när entreprenaderna upphörde men Hans
Andersson sade sig ha ansvar
för anställda och deras familjer.
Larsson & Kjellberg fick jobben tillbaka så småningom för
de andra visade sig vara billiga i
flera bemärkelser.
Likadant var det 1976-1977
när SSAB övertog och billigare
entreprenörer anlitades till en
början.

En vinter skulle fören på en båt lagas.
Problemet var att isen inte var bärkraftig. Två arbetare löste problemet så att
en svetsade stående på en stege som
i sin tur stod i en roddbåt som den
andre manövrerade så att stegen stod
någorlunda stilla. På frågan hur han som
skyddsombud kunde göra något sådant
svarade han att han tillfälligt gömt undan skyddsombudsbrickan.

Hans Johansson vid skrivbordet på Verkstadsgatan 9. Foto Majy Erlandsson
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Från årsredovisningar:

Nu är det klart.
AB Larsson & Kjellberg i Nyköping köper Gränges Hedlunds lokalor i Oxelösund. Därmed flyttar man all personal i
Nyköping och Oxelösund till Sundsörs
industriområde. Sammanlagt gäller det
30 personer.
- Men vi bygger om lokalerna för cirka
50 anställda, säger företagets ägare Rolf
Erlandsson. Det är den arbetsstyrka vi
räknar med i framtiden. Redan till midsommar ska flyttningen vara klar.
AB Larsson & Kjellberg arbetar inom
samma område som Gränges Hedlund
gjort i Oxelösund.
Många kunder
Det handlar om grovplåtsslageri, industrireparationer, svarvning och fräsning
till största delen.
- Skillnaden är däremot att vi inre låst
upp oss till en och samma kund, säger
ägaren Rolf Erlandsson. Gränges Hedlund gick omkull när OJ drog ner på
reparationsjobben. Vi är gamla i gården
med många fasta kunder - framförallt i
Nyköping.
Rolf Erlandsson hoppas dessutom
mycket på företagets egna produkter.
Larsson & Kjellberg har patent på en
ny typ av virkestorkar och en trumma
för komprimering av sot och aska från
värmepannor.

1939 Enl protokoll ordförande A.E.
Andersson, sekreterare A.
Uhrbom och justeringsmän
Hans Andersson och A. E.
Andersson.
		 Noteras som långivare: A. E.
Andersson, G. A. Andersson,
E. E. Gustavsson och K. A.
Uhrbom med vardera 500 kr
(insatsen från 1919, Eriksson
har försvunnit).
1940 Samma personer vid styrelsemöte som ovan.
1960 Fastigheten vid Brunnsgatan
måste tvångsförsäljas, pengarna skulle användas till köp
av den av Nyköpings kommun
anvisad tomt.
1970

Årsredovisningen
undertecknas av Hans Andersson,

T v utdrag ur artikel ur tidningen Folket den
8 april 1982
Nedan utställning under 1990-talet.

Nyanställa
De första leveranserna av dessa produkter sker före semestrarna.
- Sedan får vi avvakta och se hur det
går, säger Rolf Erlandsson. Vi har haft
många förfrågningar - särskilt på virkestorkarna.
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Anna-britta Hennings och T
Hennings (syster och svåger
till Hans Andersson).
1980 I december 1980 förvärvades
Granuddens Marina AB.
		 De som undertecknar årsredovisningen
är
Bengt
Erlandsson, ordf, Hans Erlandsson och Rolf Erlandsson, verkst direktör.
1990 Bolaget har förvärvat Nyköpings Svets & Smide och
Globus Transportteknik AB
förvärvade bolagets fastighet
LansenII.
		 Styrelse: Rolf Erlandsson, vd
och firmatecknare, styrelseledamöter Majy, Lars, Jan och
Mikael Erlandsson samt Jan
Åke Almqvist och Karl Gunnar Öhrner styrelseledamöter och Roland Lundström,
revisor.

Logotyper

Ovan logotype och specialiteter enligt brevhuvud 1939
Ovan t h huvud och fot på brevpapper
använt ca 1964 - 1982

T h kreditfaktura, 1960-tal? Adressen angiven
som ”Brandholmsvägen”!

Ovan formulär ”Utan följebrev” från ????-talet
T h brevformulär använt på 2010-talet
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Räkenskaper m m
T v en resultaträkning från 1 juni
till 31 maj 1976.
Motsvarande resultat tio år senare
(bokföringsåret då ändrat till 1
maj - 30 april) visar att intäkterna
ökat till drygt det dubbla, från ca
4 till nästan 9 miljoner. Rörelsens
kostnader har förstås också ökat
så att resultatet före avskrivningar
ökat till ca 680.000 kr.
Avskrivningarna av maskiner,
inventarier och fastigheter har på
de tio åren ökat till 615.000 kr.
Ränteintäkterna har minskat
från ca 20.000 till ca 15.000 kr
medan räntekostnaderna ökat till
235.000 så att resultatet efter
finansiella intäkter och kostnader
blivit 155.000 kr.
Med hjälp av extraordinära intäkter och en minskning av varulagerreserven kan man redovisa en
vinst före skatt på 25.000 som
minskar till ca 4.500 efter skatt.
Siffrorna visar utvecklingen under
tio år men bör tas med reservation för tillfälliga variationer i
konjunktur och omvärld.
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Ovan Afräkningsbok för byggmästare Wester 1916.
T v Avlöningar 1912 inkluderande
julklappar(?)
Larsson & Kjellberg kallades
i folkmun en gång i tiden för
”skitiga sme’n”. Fotografen
Bengt Carfors berättar att
en nyinflyttad nyköpingsbo
berättat för någon att han
bodde på V Trädgårdsgatan
33 och då fått kommentaren ”jaså, hos skitiga sme’n”.
Namnet var ihågtkommet
långt fram i tiden. Ryktet
säger att uttrycket kommer
från tiden när Axel E Andersson brukade stå arbetsklädd
utanför smedjan på söndagar,
förmodligen inte helt ren.
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Ovan och överst nästa sida Utgående balans 1943

Under kriget var Larsson & Kjellberg godkända att arbeta med
försvarsmaterial. Många anställda var krigsplacerade på företaget
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Roland Lundh skulle 1961 sätta upp
balkar i huvudkontoret vid Järnverket.
Vid byte av gastub råkade en av tuberna
välta på det nygjutna och knöliga golvet och krossa ett fönster så skärvorna
yrde. Roland gick in till verkmästaren
och berättade att han haft sönder ett

fönster. Denne tog det ganska lugnt
ända tills han fick veta att fönstret
ifråga var det dagen innan monterade
polarpane-fönstret ca 3 x 2,5. Då exploderade han och kastade ett pennställ
efter Roland och en annan närvarande
förhindrade att telefonen gick samma

sid 33

väg.Verkmästaren var känd för sitt hetsiga humör och reaktionen var kanske
överdriven men förståelig med tanke
på att leveranstiden för detta glas var
3 månader och levererades från Belgien
till hög kostnad.

Kalendarium

1925 Smidesmästare Hofdell avlider nära 85 år gammal

1840 Per Gustaf Hofdell föds i Bärbo

1929 Smidesmästaren Lars Fredrik Larsson avlider 15
februari 77 år gammal

1852 Lars Fredrik Larsson föds i Bettna
1857

Carl Fredrik Johansson Kjellberg föds i Ljunghem i Västergötland

1859 Hofdell kommer till Nyköping som lärling från
Tunaberg
1873

Lars Fredrik Larsson flyttar till Nyköping för att
lära sig smedsyrket hos firman Hofdell & Andersson

1875

Omkring, hyr Larsson bostad av Hofdell, först
skriven som smidesarbetare, senare som smidesmästare

1880

Larsson & Kjellberg startas

1937 Rolf Erlandsson föds
1938 AB Larsson & Kjellberg registreras som aktiebolag 14 dec
1938 Som långivare till firman anges A.E. Andersson,
G.A. Andersson, E.E. Gustavsson och K.A. Uhrbom med 500 kr vardera (= insatsen från övertagandet 1919, Eric Eriksson ej längre med)
1940 Kjellberg avlider 84 år gammal 6 september
1943 Oxelösunds Mekaniska Verkstad köps men drivs
vidare som självständig filial
1947

1883 Axel E. Andersson föds i Stockholm
1884 Kjellberg (efternamnet taget efter morfar) flyttar
från Karlsborg till Nyköping och bosätter sig i qv
nr 41 där även Hofdell och Larsson bor. Kjellberg
noteras som hovslagare
1893 Registreras att Larsson och Kjellberg öppnar smides- och hovslageriverkstad vid Brunnsgatan 36,
tomt som Larsson tidigare inköpt
1894 Arvid Uhrbom föds
1901 Oxelösunds Mekaniska Verkstad startas av Carl
Hult och Oskar Kjellberg (ej släkt med Kjellberg i
Larsson & Kjellberg)
1909 Axel E Andersson kommer från Stockholm och
börjar hos Larsson & Kjellberg
1911

Hans Andersson föds i Nyköping

1919

Företaget överlåtes till 5 delägare under firmanamnet Larsson & Kjellberg Eftr. A.E. Andersson
& Co

1924 Larsson & Kjellberg övertar Hofdell & Anderssons smedja och verkstad vid Västra Trädgårdsgatan 33

Oxelösunds Mekaniska Verkstad bygger ny verkstad vid hamnen i Oxelösund

1956 Axel E Andersson är kvar i firman till sin död och
efterträds av sin son Hans Andersson
1958 Luleå Konstsmide bildas i Luleå av Ejfel Erlandsson
1960 Smedja och verkstad vid Brunnsgatan säljs till
KF
1961 Arvid Uhrbom avlider
1964 AB Erlandsson & Söner bildas i Luleå av Ejfel Erlandsson med sönerna Hans, Bengt och Rolf
1964 Larsson & Kjellberg flyttar till nya lokaler vid
Gasverksvägen
1976

Smedja och verkstad vid V Trädgårdsgatan rivs

1977 Firman AB Erlandsson & Söner säljs till Navigator. Rolf Erlandsson slutar sedermera som v d
1979

Rolf Erlandsson köper AB Larsson & Kjellberg
tillsammans med bröderna Bengt och Hans. Bröderna stannar kvar i Luleå

1980 Bokslutshandlingar för året undertecknas av
Bengt, Hans och Rolf Erlandsson med Bengt som
ordförande och Rolf som verkställande direktör
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1981

Köps Globus Transportteknik (gör hissar för handikappade m m)

1982 Verkstäderna i Nyköping och Oxelösund slås
ihop och verksamheten flyttar till Oxelösund och
Sundsörsområdet (Verkstadsgatan 9)
1982 Larsson & Kjellberg slutar som ombud för AGA:s
gasdepå (började påå 1930-talet)
1983 Från att tidigare bara ha arbetat med legoarbeten satsar man nu även på egna produkter till
sågverksindustrin. Företaget IMM (Inter Made
sågverksMaskiner) startas, ska sälja sågverksprodukterna
1983 Lars Erlandsson börjar på Globus
1984 Köps Bröderna Lindqvists Verkstäder och startas
företagsgruppen ”4 företag”
1985 Rolf löser ut sina bröder
1985 Granntomt förvärvas för utbyggnad
1980-talet (slutet) Bröderna Lindqvists och IMM avyttras
1989 Hans Klövenbog avlider
1989 Startar AB Larsson & Kjellberg kabelstegsproduktion, säljs till Wibe 1991, senaste egna produkt, sedan bara lego
1989 Nyköpings Svets och Mekaniska köps och slås
ihop med AB Larsson & Kjellberg
1991

1991

Oxelösund 23/2 -10
Efter 6 ½ år vid Wedholms rostfria blev jag anställd vid Larsson
och Kjellberg 26/10 1947. Bland de första arbeten jag utförde
vid L-K var i den gamla slottssmedjan på samma plats, där man
ser Axel Andersson, med sonen Per på ett foto. L-K hade jobb
vid många industrier. Bl a Fors Ullspinneri, ANA, Farming, NK,
Sunlight, Mjölkcentralen, Esso, C-Rör, Studsvik, Lotsverket,
Wedholms, Oxelösundsarb, Victor Hansson, BPA, TGOJ, Järnverket, Lantmännens med flera. Sen C-Rör startade 46-47 och
vid Järnverkets utbyggnad hade L-K mycket folk på plats. Ibland
var man i Nyk och ibland i Oxelösund. I Oxelösund blev det
mer och mer båtreparationer. Kopparrör till maskin, ankarspel,
vinchar, pannrengöring, byte av tuber, tubpresning, svetsning. Ja
alla slags reparationer. När motorfartygen började att komma
mer och mer på 50-talet, kunde vi få göra maskinjobb som
kannhalning, lagerbyte m m. Vi tillverkade också asfaltfickor
som vi monterade i Laxå, Sundsvall och Stockholm (1952?).
Plåtkonstruktr – Rör, balkkonstr till SSAB kraftstation, sinterverk och på flera på flera platser på området. Rep utfördes åt
Landsverk. Gamla grävmaskiner kom hit som sedan renoverades även på andra orter.Tillv av slängskopor till Landsverk. Det
här bara ett axplock av arbeten som kunde förekomma tiden
26/10 -47 – 1/5 -82.
Hans Öhman
Berättelse från tidigare anställde Hans Öhman

Bröderna Lars, Mikael och Jan Erlandsson köper
AB Larsson & Kjellberg och Globus, Rolf behåller
Globus Förvaltning (fastigheter)

2004 Rolf Erlandsson avlider och Lars köper Globus
Förvaltning

Jan slutar på AB Larsson & Kjellberg och säljer
sin andel, Mikael kvar till 2002 då även han säljer

2007 We-Trade International startas av Lars, tillverkar marint i Kina, säljer i Sverige

1997 Startar Lars och Mikael Erlandsson moderbolaget Globus International
1997 Hans Johansson tillträder som v d, slutar 2001
och Lars tar över
2002 Lars ensam ägare till Globus International

2006 Tomas Hägglöf v d, slutar 2007

2010

Oxelösunds Industrimålning startas i Oxelösund

2011

AB Larsson & Kjellberg planerar att bygga ut och
bredda produktionen inom nya affärsområden

2011- Verksamheten fortsätter fram mot nya tider och
jubileer...
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Verksamheten fortsätter mot kommande jubileer...

