Rysstiden på Nohab 1920-24
Av Lars Myrén
(Artikeln bygger bland annat på material av Werner Johnsson,
Bengt Sjölin, Gösta Svensson och Nohabs 75-årsskrift samt arkiv.)
Då det första världskriget efter mer än fyra års kamp slutade på hösten 1918 var stora delar av Europa förstörda. För återuppbyggnaden gällde det framför allt att få igång kommunikationerna. Bristen på rullande materiel var stor och tog lång tid att fylla. Nohab
med sin specialisering på lokomotiv borde därför under de närmaste åren få gott om
arbete. Man kunde räkna med gyllene tider för verkstaden. Men att det skulle bli sådana i så stor utsträckning och i så verklig mening, hade nog ingen ens vågat drömma om.
År 1920 inträffade nämligen en händelse, som väckte något av sensation och framkallade
livliga diskussioner både man och man emellan och i pressen över hela vårt land.
Verkstaden fick på en gång en beställning på inte mindre än 1000 lokomotiv till Ryssland,
den största lokbeställningen i den svenska och även utländska loktillverkningens historia.
Den ryska beställningen skapade en högkonjunktur för Nohab, vars hela kapacitet togs
i anspråk för att fullgöra denna väldiga leverans. Det märkliga inträffade alltså att då den
svenska industrin hade en lågkonjunktur, var Nohabs prestationsförmåga ansträngd
nästan till bristningsgränsen. Den ekonomiska kris som drabbade den svenska industrin
efter kriget kom därför att bli knappt märkbar för Nohab och Trollhättan. Först då
fredskrisen var över och man på andra håll var på väg mot bättre tider drabbades Nohab
av en kris vid ryssbeställningens avveckling.
Rysstiden betecknar en märklig epok inte bara i Nohabs och Trollhättans historia utan
även i den svenska industrins.

Förhållandena i Ryssland
Världskriget hade tagit hårt på det väldiga Rysslands krafter. År 1917 började på grund
av motgångarna under det långvariga kriget krigströttheten alltmer att breda ut sig inom
de ryska leden. Soldaterna deserterade från sina förband särskilt sedan regeringen för att
lugna oron börjat stycka de stora jordagodsen och dela ut jord bland bönderna.
En revolution utbröt i mars 1917. Tsarregimen störtades, och en liberal-socialistisk
regering trädde till med bl.a. Kerenskij som förgrundsfigur. Den blev inte långvarig utan
följdes av oktoberrevolutionen samma år, då bolsjevikerna under Lenin kom till makten.
Det gamla Ryssland bröts fullständigt ned och en kommunistisk samhällsordning skulle
med ett slag genomföras.
Nu följde några års inbördeskrig mellan vita och röda, varvid de förra understöddes av de
i världskriget segerrika ententemakterna. Landets redan förut illa åtgångna produktionsapparat blev härigenom än ytterligare sönderslagen, och ett elände utan motstycke,
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Ryssloken
Loket är konstruerat av Hartman i Lugansk år
1912 för Vladikavkazbanan med vissa förbättringar fastställda av professor Lomonosoff inför Nohab-beställningen.

Ångdomen har en diameter på 712 mm och en
godstjocklek på 16 mm. Tuberna är 4,7 m
långa och pannan är isolerad med blå asbest.
Ramverket består av 32 mm tjocka plåtar.

Denna loktyp är rent 10-kopplad med tvillingcylinder och överhettning och är försedd
med 4-axlig tender. Själva loket, som väger
80,6 ton vilar på fem axlar, som är sammanbundna med koppelstänger. Loket är motsvarande det svenska Litt R dvs ett malmtågslokomotiv.

Tendern är byggd för 23 kubikmeter vatten
och 5 ton kol.

Huvuddimensionerna är spårvidd 1524 mm,
drivhjulsdiameter 1320 mm, ångtryck 12 bar,
total hjulbas inklusive tender 15,8 m och total
längd 20,5 m. Största höjd 5,2 m och total
tjänstevikt 132,1 ton inklusive tender.
Dragkraften är 17 500 ton och max hastighet
är 50 verst/tim som motsvarar 53,5 km/tim.
Ångpannan ligger ovanligt högt. Avståndet
mellan räls och pannans centrumlinge är 3,1
m. Eldstadens eldyta är 18 kvadratmeter.

Loken målas i en mörkgrön färg. Buffertbalken
och maskineriets urfräsningar är röda och
hjulringarna vita.
Kontrollarbetet vid tillverkningen är omfattande och utförs av ryska järnvägskommissionen.
Provkörning gjordes flera gånger. Vid första
provet på verkstaden är klädseln till pannan
borttagen och då kontrolleras täthet och slidinställning. Vid det andra provet skall alla påpekanden från tidigare prov vara åtgärdade och
provet gjordes på det utlagda provspåret. Därefter utfärdas en speciell akt för varje lok med
godkännande av loket.
Priset var inledningsvis 230.000 kr per lok.
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i vissa fall rent kaos, uppstod. Försöken att med ett slag genomföra en renodlad
kommunism, den s.k. krigskommunismen, ökade ännu mera villervallan. Produktionen
avstannade då fabrikerna saknade råvaror, sakkunnig ledning och arbetsdisciplin.
Genom bolsjevikrevolutionen 1917 utestängdes Ryssland från gemenskapen med
västerlandet. Motsättningen ökade ännu mera, då Sovjetregeringen förklarade, att den
inte tänkte betala de skulder till utlandet, som tsarismen eller Kerenskij-regimen gjort.
Ententemakterna svarade då med blockad av Ryssland på hösten 1919. En blockad som
i praktiken egentligen redan varit ett faktum sedan oktoberrevolutionen.
Redan 1917 hade sovjetregimen sänt en representation till Sverige under ledning av en
rysk ingenjör, V Vorovskij, som sedan 1915 varit anställd i en firma här. Då bolsjevikerna beslagtog även all svensk egendom i Ryssland, svarade Sveriges regering med att
hemkalla sina ombud i Ryssland och utvisa Vorovskij. Före sin avresa överenskom denne med svenska utrikesdepartementet, att Sovjet skulle få ha en representant kvar för
rent konsulära angelägenheter. UD gick med på detta, dock skulle det vara en svensk.
Till generalkonsul utsågs därför riksdagsman Fredrik Ström. Rysk handelsrepresentant
efter Vorovskij blev advokat Vilhelm Hellberg. Han utförde ett stort arbete för att få de
ingångna avtalen fullföljda.
Den 16 januari 1920 hävde ententemakterna blockaden mot Sovjet. Svensk industri
visade sig genast intresserad av att även Sverige skulle återuppta handelsförbindelser med
Ryssland. Men man ville inte förhandla med den ryska staten som sådan. Affärerna
skulle därför gå genom den ryska kooperationen, Allryska Förbundet av Konsumtionsföreningar, Centrosojus.
Vad som gjorde läget nästan katastrofalt i Ryssland var att kommunikationerna var i så
eländigt skick. Hela transportväsendet stod 1920 inför sitt sammanbrott. Trafikminister Leonid Krassin insåg snart att med arbetaresovjeterna och de kommunistiska medhjälparna skulle det aldrig gå att få någon ordning på det hela. Han lyckades verkligen
också få en ändring till stånd, så att de gamla förvaltningarna i stor utsträckning insattes
i sina forna befogenheter.
Främst gällde det emellertid att skaffa rullande materiel. Av de 25 000 lokomotiv, som
fanns före kriget, var högst 5 000 användbara. Den egna fabrikationen var inte att räkna med ännu på lång tid, utan nya lok måste anskaffas från utlandet. Handelsagenter
sändes därför ut för underhandlingar. Dessa stötte emellertid på en hel del svårigheter.
Utlandet hyste misstro till bolsjevikregimen. Man var långt ifrån säker på att den skulle
kunna hålla sig kvar vid makten. Om den störtades, hade man inte någon garanti för
att dess efterföljare skulle godkänna dess ingångna kreditavtal osv. Ingen kredit kunde
därför erbjudas. Ville Sovjet göra affärer, fick de betala kontant.

Underhandlingar mellan Sovjet och svenska firmor
Sovjetregeringen vände sig i första hand till Skandinavien, vars industri befann sig i gott
skick eftersom de stått utanför kriget.
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Vad det gäller Sverige, vår dock läget 1919 inom
verkstadsindustrin ganska bekymmersamt även
om det framemot årsskiftet ljusnade något. I början av 1920 ökades åter svårigheterna genom
strider på arbetsmarknaden, Åttatimmarslagen
hade trätt i kraft den 1 januari och den drog med
sig många tvister. Det gällde om timlönen och
ackordsatserna skulle höjas i proportion till
arbetstidens förkortning. Då i mitten av januari
30 000 arbetare börjat strejk, svarade arbetsgivarna med lockout, som började den 2 februari
och varade ett par månader.
Danmark var emellertid genast villigt att uppta
affärsunderhandlingar med ryssarna. På våren
1920 reste därför en 15-mannadelegation från
Centrosojus till Köpenhamn. Ledare för den var
Leonid Krassin, sam då var folkkommissarie för
Gunnar W Andersson från Trollhättan.
utrikeshandeln. Då delegationen passerade
Stockholm, hade han överläggningar med Sovjets handelsrepresentant, advokat Vilhelm
Hellberg, om möjligheterna av affärsförbindelser även med Sverige.
Denne kunde meddela, att dagligen offerter strömmade in från svenska firmor på varor,
som de ville exportera till Ryssland, t.ex. åkerbruks- och skördemaskiner, verkstadsmaskiner, separatorer mm. En medlem av Krassindelegationen stannade därför kvar i
Stockholm för underhandlingar med Sveriges Allmänna Exportförening. En del
framgångar kunde också snart noteras. Handelsdelegationer kunde sålunda utbytas
mellan Sverige och Ryssland.
En av advokat Hellbergs goda vänner och medhjälpare vid detta begynnande handelsutbyte mellan Sverige och det bolsjevikiska Ryssland var direktör Gunnar W Andersson. Denne som under det närmaste decenniet kom att spela en betydande roll i Nohabs
historia, var född i Trollhättan den 2 februari 1889 och son till en mycket känd
trollhättebo, köpman Wilhelm Andersson. Han avlade studentexamen i Skara 1907,
genomgick Göteborgs Handelsinstitut och fick sin första anställning hos en firma i
Norrköping. Därefter blev han korrespondent vid Varbergs yllefabrik och senare chef
för denna. Åren 1911-14 var han verksam inom världsfirman Abraham und Gebrüder
Frowein, Elberfeld, som dess representant inte bara i Skandinavien utan även i Ryssland,
som han lärde känna mycket väl. År 1914 grundade han en egen firma i Stockholm.
Denna gjorde framför allt affärer på Ryssland, vilka förmedlades av en f.d. studiekamrat, då bosatt i Sankt Petersburg. Efter oktoberrevolutionen 1917 sålde han bl.a. stora
partier liar och skäror, tillverkade vid en liefabrik, vari han var intresserad. Dessa affärer
förmedlades av ingenjör Vorovskij i Stockholm. Sedan denne utvisats, gick de genom
advokat Hellberg. Med denne knöt Gunnar W Andersson mycket goda förbindelser.
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Några svenska industriföretag, som var intresserade av ett handelsutbyte med Ryssland,
bland dem Munktells i Eskilstuna, Stridsberg & Biörk i Trollhättan, Forsbacka Järnverk,
AB Malcus Holmqvist i Halmstad m.fl., uppdrog åt Andersson att på deras vägnar föra
underhandlingar med den ryska handelsdelegationen. Då denna passerade Stockholm
fick han företräde för Krassin och gjorde sig underrättad om de möjligheter som fanns
för affärer med Sovjet.
Krassin förklarade omedelbart, att vad Ryssland behövde var järnvägsmateriel, främst
lokomotiv. Han hade kommit för att skaffa 5 000 sådana, varav hälften skulle tillverkas i Tyskland. Ett avtal kunde därför inte komma i fråga med svenska firmor om inte
dessa åtog sig en betydande del av denna leverans. De andra industrivarorna kunde man
ganska lätt få fram, även om leveranstiden var mycket kort. Delegationen hade vidare
order att inte köpa något som kunde tillverkas i Ryssland, för att spara på det guld, som
skulle användas till kontantbetalningen av lokomotiven.
Gunnar W Andersson hade alltså först att undersöka om denna beställning kunde
placeras i Sverige. Han var inte alldeles obekant med sådana affärer. Redan förut hade
han sökt placera utländska lokbeställningar på den svenska marknaden. År 1919 hade
han varit i förbindelse med en representant för den polska regeringen och då fått
förfrågan om leverans av ett stort antal lokomotiv. De svenska verkstäderna kunde
emellertid inte åta sig uppdraget i den omfattning som polackerna önskade och ordern
kom därför att placeras i USA.
Även nu var de svenska verkstäderna trots orderbrist inte särdeles hågade att göra
lokaffärer med Sovjet. Framför allt var det den korta leveranstiden som gjorde, att man
inte ansåg sig kunna reflektera på detta.
Det var stora pengar som stod på spel och Gunnar W Andersson beslöt att köpa ett
företag och själv sätta sig i spetsen för en sådan tillverkning. Hans tankar gick främst
till Trollhättan. Han kände sedan sina pojk- och uppväxtår väl till Nydqvist & Holms
loktillverkning.
Men för att köpa Nohab fordrades det pengar och mycket pengar. En hel del hade han
förtjänat på föregående affärer, bankerna kunde väntas träda emellan och ryssarna skulle
få lämna förskott eftersom de var så ivriga på beställningen. Gunnar W Andersson tog
då kontakt med Nohab. Eftersom han själv inte personligen kände Herman Nydqvist,
vände han sig per brev till en bekant, en ingenjör vid verkstaden, med förfrågan, om
denne ville förmedla köpet av företaget. Denna hans hänvändelse togs inte på allvar utan
som ett mer eller mindre lyckat skämt. Snart visade det sig dock, att det var allvarligt
menat. Gunnar W Andersson kom i förbindelse med Herman Nydqvist och denne, som
på grund av sjuklighet inte orkade nämnvärt delta i ledningen av verkstaden, var inte
ovillig att sälja.
Med företaget på hand reste Gunnar W Andersson efter Krassin till Köpenhamn. Med
honom följde som teknisk expert en f.d. verkmästare vid Nohab, som skulle göra
kostnadsberäkningar på loken. I Köpenhamn vidtog nu överläggningar med ryssdele— 101 —

gationen angående leverans- och betalningsvillkoren, varvid advokat Hellberg tjänstgjorde som mellanhand. Efter ett par veckors underhandlingar slöts så den 15 maj 1920
avtal mellan Centrosojus, representerat av Krassin, och Gunnar W Andersson om
leverans av 1000 stora godstågslokomotiv till ett pris av 230 000 kr pr styck, en affär
alltså på 230 mkr, en rekordbeställning för svensk lokindustri. En viss procent av vad loken
kostade, skulle betalas i förskott och resten vid deras leverans. Betalningen skulle i guld
deponeras i bank i Stockholm. Gunnar W Andersson fick i förskott 7 mkr varav 4 mkr för
att köpa verkstaden i Trollhättan och 3 mkr för anskaffande av råmaterial till de 100 första
loken. Till nödvändiga utvidgningar av verksamheten skulle Sovjet bidra med räntefria lån.
Samtidigt träffades genom Gunnar W Andersson avtal mellan en svensk industrikoncern och Centrosojus om leverans av industrivaror, såsom jordbruks- och mejerimaskiner, vartill senare kom transformatorer mm. Även för dessa skulle betalning ske i guld
i Stockholm och förmedlas genom en svensk bank.
Då Krassin i slutet av maj 1920 återvände till Stockholm, kunde han meddela pressen,
att 1000 lokomotiv hade beställts vid de svenska verkstäderna. Det var en nyhet som
väckte åtskilligt uppseende.
Detta avtal visade sig vara av den allra största betydelse för Sovjet. Ryska handelskommissariatets officiella organ skriver att: ”Sverige kom att inta den första platsen i
sovjetrepublikernas handelsutbyte och utgjorde det lufthål, genom vilket de kunde
upprätthålla ekonomiska förbindelser med yttervärlden.”

Gunnar W Andersson tar över Nohab
Med denna 230 mkr beställning på fickan och 4 mkr i förskott för inköp av något lämpligt företag upptog Gunnar W Andersson de slutgiltiga förhandlingarna med Herman
Nydqvist om övertagande av Nohab. Köpet av hans aktier med undantag för 50, som
behölls för sonens räkning, till ett pris av nära 5,2 mkr undertecknades den 19 juni
1920. Beträffande de aktier, som SKF innehade var Herman Nydqvist berättigad att
inom viss föreskriven tid återköpa dessa. Så skedde, varefter Andersson övertog även
dessa. Han kontrollerade därmed 5947 av de 6000 aktierna i bolaget.
Meddelandet om köpet av Nohab slog ned som en bomb. Underhandlingarna hade
förts i största hemlighet. Nohabs direktör Andreas Ljungman sade sig stå helt utanför
och SKF förklarade att överlåtelsen hade skett fullkomligt utan dess vetskap.
Köpet väckte det största uppseende och diskuterades livligt i svensk press. Det blev oro
inte bara i Trollhättan och rykten var i omlopp, att ”Bolsjevikerna skulle lägga sig till
med en av Sveriges ledande lokverkstäder”. Ingenjör Herman Nydqvist svor sig fri från
all vetskap om att sovjetregeringen hade legat bakom anbudet. Detta hade förmedlats
av ett svenskt bankkonsortium. Gunnar W Andersson intervjuades självfallet om detta.
Han förnekade i sin tur att Nohab skulle bli ett ryskt företag. Det skulle förbli svenskt,
även om det skulle arbeta för rysk räkning. Gentemot de på sina håll ganska häftiga
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Historier från Verkstan
I avdelning 60 på Nydqvist & Holm jobbade på
1920-talet tre gubbar intill varandra, som allmänt kallades »de tre rävarna». Det var den röde
räven som hette Karl Bengtsson och var rödhårig, det var den släte räven, som hette Emil Dahlman och var skallig samt silverräven, som var jag
- Tutarns Erik, mitt hår var silvervitt. Bland oss
hade utvecklats en teknik att sprida upplysning
om saker vi ville ha fram. Tekniken gick ut på att
vi för varandra berättade de mest våldsamma
lögner men allvarligt och till synes sannolikt,
dock alltid så att någon utomstående kunde höra
våra samtal. Oss emellan betvivlades givetvis inte
sanningshalten i historierna.
Till avdelning 60 hade under »rysstiden» kommit en slipare från Göteborg som hette Floberg
och bodde i Strömslund. Han var en mycket
uppmärksam lyssnare men på tok för godtrogen.
Han gick egentligen på vad som helst.
En dag berättade jag för Karl Bengtsson att vår
verkstadsingenjör Sundberg (Hoas kallad) skulle
sluta och flytta och för den skull avsåg sälja av en
del grejor han inte ville släpa med sig. Bl.a. skulle han sälja kostymen han hade på sig, en bra cheviotkostym för bara 25 kr. Jag skulle ha köpt den
direkt, men storleken passade inte.
Floberg hade haft ett långt öra åt vårt håll. En
stund senare stegade han iväg till Sundberg,
mönstrade honom ytterst noga uppifrån och ner
och så sa han:
- Jag tar den. Ingenjörn får 25 kr på fredag.
Sundberg var ju ett enda frågetecken.
- Jo, kostymen så klart, sa Floberg.
- Nej far åt helvete, sa Hoas, säg åt de där dj-a rävarna att inte sälja kläderna av kroppen på mig
förrän jag är död!
En annan gång hade jag fått en burk surströmming av en bekant som jag hjälpt med trädgården. Jag fick inte ha surströmmingen hemma för
Julia, min hustru hon tyckte inte om doften, så
jag tag med den till verkstan. Jag hade just öpp-

nat burken när Floberg kom förbi. Emil Dahlman berättade för Floberg att Erik hade en så god
sill som han bjöd på. Floberg var alltid glad i mat
så han kom.
För att han inte skulle bli skrämd av doften måste jag skynda på honom en aning. Så jag tog en
stor strömming med mycket sås på och langade
upp. Och just när han fick den, sa jag:
- Källman kommer! (Källman var en fruktad
överingenjör). Floberg slafsade i sig strömmingen på tvären och strök in såsen i de yviga
mustascherna.
På eftermiddagen möttes vi igen och jag frågade
om han ville ha en ny sill.
- Tack, tack min snälle Erik, sa han, men den ja’
feck i morse har inte stannat där den ska vara.
Den där surströmmingen använde vi kanske lite
mera till att skoja med och sprida odör med än
att njuta som svensk delikatess. På den tiden var
surströmmingen praktiskt taget okänd i Västsverige och njöts huvudsakligen av norrlänningar. ,
Svante Börjesson, som då jobbade i 60, fick en
strömming med sig i nypan när han gick in till
Zetterström i ritningsförrådet och medan Zetterström letade efter ritningen Svante begärde,
gömde han fisken bak en trave papper.
På eftermiddagen gjorde jag mig ett ärende in till
Zetterström, där doftade minst sagt apa. Jag sniffade in luften så där och då förekoms jag av Zetterström, som sa:
- Den där jäkla Börjesson var inne här på förmiddagen och han måtte ha släppt sig för här
lokta skit utan all måtta sedan dess. Han får aldrig komma in här mer.
Zetterström ville vara lite fin av sig och var väldigt generad över odören på sitt kontor.
Ja, så kunde det gå till i 60 på Nydqvisten på den
tiden.
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angreppen framhöll han, att man här hemma borde vara tacksam över att en så stor
beställning kunnat placeras i Sverige, där tusentals personer just då gick arbetslösa och
där utsikterna var mycket små att kunna bereda dem arbete.
Från rysk sida såg man kanske saken något annorlunda. Lomonossoff förklarade t.ex. i
juli 1921 att Nohabs fabriker helt kontrollerades av Sovjetregeringen.
Den från den 31 maj 1920 ajournerade bolagsstämman hölls den 29 juni. Vid denna
presenterade sig helt nya aktieinnehavare och en helt ny styrelse tillsattes. Medlemmar i
denna blev direktör Theodor W Jeansson, chef för Munktells Mekaniska Verkstad i
Eskilstuna, grosshandlare Urban Grönqvist, grossör i ylle och bomull i Malmö, direktör
Hans Theobald Holm, chef för Bofors, direktör Gunnar W Andersson och advokat Axel
Forssman. Suppleanter blev ingenjör Antenor Nydqvist och direktör Andreas Ljungman.
Vid sammanträde med styrelsen den 1 juli blev Gunnar W Andersson styrelseordförande och Hans Th Holm vice styrelseordförande.
Direktör Andreas Ljungman begärde nu entledigande från sin befattning som verkställande direktör. Till hans efterträdare utsågs Gunnar W Andersson med ingenjör
Antenor Nydqvist som vice verkställande direktör.

Kontrakten med Centrosojus
Nu vidtog ett noggrant utformande av överenskommelsens detaljer. Från rysk sida slutfördes dessa av den ryske lokexperten professor Georg Lomonossoff, som av utrikeskommissarie Tjitjerin utrustats med fullmakt härtill. Hans titel var inte mindre
pampig än de kapitalistiska staternas diplomaters. Den var nämligen “Représentant
plenipotentiaire du gouvernement Soviétiste-russe pour las commandes de matériel
roulant à l´étranger”.
Lomonossoff hade före revolutionen varit professor vid en teknisk högskola i Sankt Petersburg och var specialist på järnvägar och dess materiel. Under tsartiden avancerade
han till generals grad. Efter revolutionen gjorde Lenin honom till biträdande trafikminister. Han skickades till Amerika för inköp av järnvägsmateriel och fick sedan hand
om hela förvaltningen av det ryska järnvägsnätet.
I slutet av juli och början av augusti 1920 besökte professor Lomonossoff verkstäderna
i Trollhättan för att fastställa vissa detaljer rörande de lokomotiv, som Krassin beställt av
Gunnar W Andersson. Denna beställning det nu var meningen att föra över på Nohab.
Emellertid stod det klart för vederbörande att Nohab ensamt inte skulle gå i land med
denna leverans. Flera andra firmor måste engagera sig i denna. Härvidlag skulle främst
Bofors-Gullspång och Munktells i Eskilstuna komma i fråga. Lomonossoff besökte
även dessa. Han var mycket belåten med dem och ansåg att deras kapacitet var så stor
att de tre tillsammans skulle kunna inom den bestämda tiden leverera de 1000 loken.
Han begärde en arbetsplan för tillverkningen, som skulle vara färdig senast den 15
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september. I denna skulle också anges, vilka arbeten Bofors och Munktells skulle åta
sig. I anslutning till detta förklarade Gunnar W Andersson att han skulle överföra den
ryska beställningen på Nohab, så snart denna arbetsplan blivit godkänd av beställaren.
Han skulle därefter till Nohab inbetala det förskott på 3 mkr, som Sovjet lämnat för
materialanskaffningen, under sex års tid med 500 tkr pr år i den ordning han fick
utdelning från Centrosojus. Material skulle beställas till loken i den mån som Andersson inbetalade dessa belopp. Beställningarna hos Bofors och Munktells skulle dock ske
omedelbart genom Nohab.
Den 15 okt. 1920 slöts avtal mellan Centrosojus, representerat av professor Lomonossoff,
och Nohab. Genom detta annullerades överenskommelsen mellan Gunnar W Andersson och Centrosojus av den 15 maj i Köpenhamn. Centrosojus beställde 1000 lokomotiv av en rysk serie med samma antal 4-axlade tendrar. Det var godstågslokomotiv,
tillverkade efter en jämförelsevis ny typ, som fanns i Ryssland och konstruerats av firman
Hartman i Lugansk för Vladikavkazbanan. Själva loket vägde 80,6 ton och vilade på
fem axlar, samtliga förbundna med koppelstänger. Dessa ansågs som veritabla jättelok
men voro i själva verket inte större än de svenska F-loken eller malmtågsloken littera R.
Köparen skulle ha rättighet att sända en sakkunnig ingenjör till Trollhättan som kontrollant. Denne skulle tillåtas göra vilka prov han önskade. Sådana skulle även få göras hos
underleverantörer till Nohab. Den 18 oktober meddelade Lomonossoff, att ryska järnvägskommissionen uppdragit åt ingenjör John Setterberg, Nydqvist & Holms förre
verkstadschef, att tillsvidare vara kontrollant vid Nohab.
Lokomotiven hade en spårvidd av 1,524 m (5 fot). Då de skulle levereras, skulle de placeras på hjul till den Stephensonska spårvidden 1,435 m (4 fot 8,5 tum), den normala
spårvidden för det svenska järnvägsnätet, och så föras till överlämningsplatsen.
För varje lok med tender skulle köparen betala 230 000 svenska kronor, exklusive transporten. En fjärdedel av priset för 500 lok och tendrar, dvs. 29 mkr, skulle betalas senast
den 17 december 1920. Den första i varje månad från den 1 januari 1921 skulle överlämnas 4 mkr, tills 25 % av betalningen för de återstående 500 loken inlevererats. Slutlikvid skulle lämnas vid övertagandet av loken i Ryssland.
Enligt detta kontrakt skulle 530 lok levereras senast den 1 oktober 1921, 320 lok senast
den 31 december samma år och 150 lok under år 1922.
Samma dag den 15 oktober slöts emellertid ett kompletterande avtal. Nohab fick däri
förplikta sig att inte åta sig andra beställningar utan skulle ställa hela sin kapacitet till
förfogande för lokleveransens fullgörande. Beträffande priset antogs nya beräkningsgrunder. Ett självkostnadspris skulle fastställas. Till framställningskostnaderna (löpande organisationskostnader, råmaterial, löner, skatter och räntor på upplånat kapital)
skulle läggas 10 % av aktiekapitalet. Detta, som var 6 milj. kr beräknades efter 180 %
kurs till 10,8 milj. kr. Centrosojus, som givetvis skulle ha rättighet att kontrollera
beräkningarna, skulle även betala skillnaden mellan detta självkostnadspris och 230 tkr,
om det översteg denna summa.
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För Nohab undertecknades kontrakten av direktör Gunnar W Andersson vilken såsom
hemort för firman angav dess nyupprättade kontor i Stockholm, Fredsgatan 3.
Betalningen av loken är inte den minst unika detaljen i denna affär. Som nämnts skulle
betalning ske kontant. För detta skulle till Sverige införas 56 ton guld, avsedda till
betalning av 500 lok. Ytterligare 34 ton guld skulle senare levereras. Betalningen skulle
förmedlas av Nordiska Handelsbanken. En överenskommelse slöts mellan Centrosojus,
Nordiska Handelsbanken och Nohab. Om tillräckligt med guld inte kunde införas,
skulle Centrosojus vara förpliktat att ge Nordiska Handelsbanken skriftlig order att
betala ut resterande summa ur där deponerade fonder.
Ett par dagar senare, den 21 oktober 1920, träffades dock en annan överenskommelse,
nämligen att Centrosojus, senast den 1 december 1920 skulle till Nohab som förskott
på betalningen lämna 10 ton fint guld i mynt. Detta representerade att värde av 26 milj.
kr. Guldet skulle levereras av Centrosojus i Revals hamn fritt ombord på svenskt skepp.
Det skulle där överlämnas i med ryskt ämbetssigill försedda kistor till en representant
för Nohab. Denne hade rätt att företa stickprov bland lådorna före fartygets avgång och
förse samtliga lådor med Nohabs sigill.
Guldet transporterades till Sverige i två omgångar, den första med ångfartyget
Eskilstuna III, som av Nohab inköpts för ändamålet. I november 1920 var direktör
C H Lindhagen i Reval i anledning av detta. Andra sändningen ägde rum de första
dagarna av år 1921 med ångfartyget Meteor. Nohabs representant i Reval var då vice
verkställande direktören Antenor Nydqvist. Allt skedde emellertid i största hemlighet.
Bevakningen utgjordes av stadiga polismän från Stockholm.
Nordiska Handelsbanken hade ansvaret för transporten från Reval. I Stockholm överlämnades de med båda sigillen försedda lådorna till dess representant, som omedelbart
lät föra dem till riksbanken. Det guld, som inte skulle deponeras där, upplades i bankens
eget hus, Malmtorgsgatan 3 i Stockholm. Det skulle omedelbart uppvägas och dess
värde beräknas. Levererades det i tackor, skulle banken pröva dess finhet.
Dessa 10 ton guld skulle av banken under tiden december 1920 - mars 1921 säljas på
världsmarknaden till bäst möjliga pris, varvid den skulle ha i 0,5 % i kurtage. I och med
att banken övertog guldet, påtog den sig även alla betalningsförpliktelser mot Nohabs
underleverantörer intill ett belopp av 23 mkr. Det av banken sålda guldet, gottskrevs
Nohab, och förpliktade den sig att betala högsta möjliga ränta. Banken garanterade
också att dessa 10 ton guld endast skulle användas att betala loken med.
I andra omgången fördes 9,65 ton fint guld från Reval till Stockholm. Dess värde
beräknades till 25 mkr. Av detta belopp skulle 15 mkr deponeras i banken i Nohabs
namn. Detta skulle utgöra förskott för inköp av material till loken men även räntefritt
lån till utvidgning av verkstäderna i Trollhättan. Nohab ägde att förfoga över dessa 15
mkr endast med bifall av befullmäktigad representant för Centrosojus. De övriga 10
mkr skulle användas till beställning av järnvägsmaterial, maskiner m.m.
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Utom dessa guldmängder hade Centrosojus för avsikt att överföra till Sverige ytterligare
40 ton guld, som skulle utgöra förskott på betalningen av de övriga loken.
Om guldet inte kunde säljas till acceptabelt pris på världsmarknaden, skulle det
omräknas till svensk valuta enligt kursen i London 10 dagar efter det guldet kommit
till Stockholm, varvid dock avdrag skulle ske för vad frakten till London skulle ha gått
på. I stor utsträckning präglade myntverket i Stockholm svenska mynt av det ryska
guldet och de fick så mycket att göra att man måste arbeta på övertid.
Denna ryska guldexport uppmärksammades ute i världen och framkallade en hel del
opposition. Frankrike ville ha den stoppad, då det ansåg sig ha större rätt till det ryska
guldet än andra på grund av sina lån till Ryssland, som det inte fått inlösta. Även USA
protesterade. Man gav dock så småningom med sig, och rätt mycket guld såldes i Paris
för vidare befordran till USA.
Den korta leveranstiden, inte mindre än 850 lok före 1921 års utgång, var den allra
största svårigheten. Det var klart, att här måste en jämkning ske, eller också fick de tas
från annat håll. I överenskommelsen den 21 oktober 1920 lämnades också den
möjligheten öppen för Gunnar W Andersson att beställa 800 lok vid verkstäder i
Tyskland. Centrosojus skulle i så fall betala 25% eller 57 tkr i förskott på varje sådant
lok. Det blev emellertid en jämkning i leveranstiden, som fastställdes till 130 stycken
inom 10 månader, dock senast 1 okt. 1921, ytterligare 20 stycken före detta års utgång,
150 stycken 1922 och 175 vartdera av åren 1923-1926.
Men inte ens dessa överenskommelser blev definitiva, utan de annullerades för ett nytt
avtal av den 13 mars 1921, som slöts i Berlin. Underhandlingar hade då en tid pågått
där mellan Lomonossoff och representanter för Nohab. Viktigaste skillnaden var
beräkningen av priset. Detta skulle nu vara självkostnadspriset, beräknat på sätt som
förut bestämts. Leveranstiderna fastställdes till för år 1921 50 lok och för år 1922 200
lok samt för åren 1923-25 250 lok per år. Vid försenad leverans stadgades böter med
2 tkr pr lok och månad, vid för tidig skulle en premie av 3 tkr per lok och månad betalas
ut. Säkerhet för det räntefria lånet skulle vara hypotek på Nohabs samtliga tomter, byggnader och lagerbestånd med prioritet efter det till Nordiska Handelsbanken hörande
första hypoteket på 7 mkr. Lånet på 10 mkr skulle betalas tillbaka 1924 och 1925, det
på 5 mkr redan 1921 och 1922. De ställdes nu till Nohabs fria förfogande och
förbehållet om godkännande av Centrosojus innan pengarna utbetalades bortföll. Utom
alla förskott, som Nohab dittills fått skulle senast den 1 februari 1922 ytterligare 7 mkr
ställas till förfogande. Senast den 15 september åren 1922, 1923 och 1924 skulle 14
mkr lämnas som förskott för de lok, som skulle byggas följande år.
Arbetet ansågs nu ha så avsevärt ökats för bolagsledningen och verkställande direktörens krafter så tagna i anspråk att en meddirektör måste anställas. Härtill utsågs herr
Carl Hubert Lindhagen från den 1 december 1920. Vid bolagsstämma den 14 december 1920 utträdde advokat Axel Forssman ur styrelsen. Hans efterträdare blev ingenjör
Antenor Nydqvist och till suppleant efter denne valdes C. H. Lindhagen, Eskilstuna.
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Utvidgningar
Nohab ensamt kunde inte klara av denna gigantiska beställning på den korta
tid, som stipulerats i kontrakten. Mycket av arbete måste därför lämnas till
andra verkstäder inom landet, vilka härigenom fick sysselsättning. Dessa beställningar var så mycket mera välkomna, eftersom orderbristen var stor just då.
Så mycket som möjligt utfördes dock i
Trollhättan och i varje fall skedde uppsättningen av loken här. Nohabs verkstadsbyggnader räckte inte till utan
utvidgningar måste göras. Detta hade ju
också förutsetts vid underhandlingarna
med ryssarna, som beviljat räntefritt lån
för detta.

Tomtköp

C. H. Lindhagen, G. Lomonossoff och Antenor Nydqvist.

Några större tomtköp behövde inte göras då tomtmarken räckte väl till för utvidgningarna. Det var endast ett område på 8 000 kvadratmeter söder om verkstadsområdet
som den 4 mars 1922 inköptes av Kungl. Vattenfallsstyrelsen för 20 tkr. Området fick
beteckningen littera P. Lagfart beviljades den 25 januari 1923. Det uthyrdes den 15 juli
1922 till Nordiska Handelsbanken, som använde det till upplagsplats.
Samtidigt gjordes också ett byte med Kungl. Vattenfallsstyrelsen, då ett område, tillhörande littera F om 1745 kvadratmeter, utbyttes mot ett lika stort område från 0,5
mantal Åker. Lagfart beviljades även på detta byte den 25 januari 1923. Verkstadsområdet hade nu en yta av 189 000 kvadratmeter, varav en tredjedel var bebyggd.

Nybyggnader
Lokproduktionen måste i hög grad ökas, då vid full leverans inte mindre än fem lok i
veckan skulle färdigställas. Vad som främst behövdes var en maskin- och uppsättningsverkstad. Ett kontrakt om uppförande av en sådan byggnad undertecknades den 9
februari 1921 med AB Armerad Betong i Malmö.
Byggnadssumman beräknades till 2,5 mkr. En stor del av arbetarna till bygget togs från
Trollhättan, varigenom arbetslösheten inom detta fack där minskade betydligt.
Det nya verkstadskomplexet, nr 80, som inrymde plåtslageri, maskinverkstad och
monteringshall, hade dimensionerna 129 x 119 m och en golvyta av ca 15 400 kvadrat— 108 —

Montering av boggier för tender på Munktells i Eskilstuna. Tendern vilar på fyra axlar anordnad i två stycken
tvåaxliga boggier med 1,8 m hjulavstånd. Hjulen har 1,03 m diameter.

meter. Den byggdes åt söder i omedelbar anslutning till de gamla uppsättningsverkstäderna
nr 60 och 61 och hade två långskepp som fortsättning på den senare och åtta tvärskepp
utanför den förra. Dessutom fanns en utbyggnad för sanitära anläggningar. Hela monteringshallen, som löpte både genom gamla och nya uppsättningsverkstaden och hade
genomgående traverser, blev nu 232 m lång. Byggnad nr 80 taxerades 1923 till 2 mkr.
På hösten 1921 beslöt man bygga ett nytt verkstadskontor invid nya pannverkstaden
och i denna inrymma tvätt- och omklädningsrum för ca 600 man. I övre verkstadskontoret inreddes tre mindre rum för de ryska kontrollanterna.

Nohab växer ut till en koncern
Då det var klart, att Nohab inte ensamt skulle ha möjlighet att fullgöra denna väldiga
leverans, gjordes i de första kontrakten förbehåll för att en mycket stor del av beställningen skulle få placeras på annat håll, t.ex. i Tyskland. Så blev emellertid inte fallet,
utan så gott som allt arbete utfördes i Sverige. Men då måste ett flertal verkstäder som
underleverantörer utföra detaljarbeten av många olika slag. För att skaffa sig bestämmanderätt över tillverkningen och för att bättre kunna kontrollera arbetets gång, införlivade Nohab med sig några stora företag. Nohab växte ut till en koncern.

Förvärv av Munktells i Eskilstuna
En bland de större verkstäder med vilka underhandlingar om samarbete upptogs, var
Munktells Mekaniska Verkstads AB i Eskilstuna. Munktells arbetade i regel på lager, och
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dess produktion kunde därför relativt lätt anpassas efter Nohabs krav. Hit skulle
tillverkningen av tendrarna förläggas. Munktells skulle dock i viss utsträckning få fortsätta sin specialtillverkning av tröskverk och borrverktyg.
Sedan olika former för samarbete diskuterats, beslöt man slå samman de båda företagen.
Det hade nämligen snart visat sig vara nödvändigt, att Nohab fick fullt ut bestämma,
hur och i vilken utsträckning arbetet i verkstaden skulle bedrivas.
För att underlätta sammanslagningen köpte Gunnar W Andersson 4280 aktier å
nominellt 1000 kr för 1350 kr pr styck eller 5,7 mkr. Aktiemajoriteten förvärvades på
för försäljarna mycket förmånliga villkor. Minoriteten var dock en smula orolig och gav
luft åt sitt missnöje.
Den 24 mars 1921 beslöt Nohabs styrelse att överta köpet. Om det skulle ske helt eller delvis, skulle senare bestämmas. Till Gunnar W Andersson skulle kontant betalas 800 000 kr.
Munktells var en gammal välkänd firma, grundad redan 1832 av J. Th. Munktell. Dess
specialitet var jordbruksmaskiner, främst tröskverk, men den hade inte varit helt
främmande för loktillverkningen. Där byggdes Sveriges första lokomotiv Förstlingen,
vilket följdes av många andra. År 1879 hade företaget ombildats till aktiebolag. Det var
på 1920-talet en fullt modern anläggning med traverser och maskiner av nyaste typer.
Överingenjör var sedan 1918 Ernst Josef Thunberg, född 1875.
Till Nohab försålde AB Munktells Mekaniska Verkstad med tillträde den 1 januari 1921
vissa fastigheter till ett värde av 3 mkr samt maskiner och inventarier för 5 mkr eller tillsammans 8 mkr, siffror som vid överlåtelsen var preliminära.
Praktiskt taget hela det gamla fabriksområdet och gjuteriet övergick i Nohabs ägo. Tomten
var år 1922 på 121 000 kvadratmeter och verkstädernas golvyta 19 000 kvadratmeter.
Järngjuteriet, som var Skandinaviens största, hade en kapacitet av 10 tusen ton pr år.
Munktells behöll några verkstäder och i dessa fortgick arbetet som förut. I ett tilläggsavtal
den 1 januari 1921 förband sig Nohab att i Eskilstuna tills vidare för Munktells räkning
tillverka maskiner och gods i den utsträckning detta kunde ske utan hinder för Nohabs loktillverkning. Särskilt gällde det att färdigställa maskiner och gods, som var kontrakterade.
I mars 1921 kunde dock Gunnar W Andersson meddela Lomonossoff, att Munktells
arbetade helt med ryssbeställningarna. Nohab fick då förbinda sig att Munktells även i
fortsättningen uteslutande skulle arbeta för dessa. Gjuteriet, som inte hade fullt upp att
göra, fick dock tillåtelse att ta emot andra uppdrag.
För Eskilstuna blev detta köp av stor betydelse även om det inte sågs med blida ögon av
dess innevånare. Munktells arbetsstyrka på 800 man utökades till 1500.
Nohab övertog gentemot Munktells betalningsansvaret för dess obligationslån av år 1909,
1914 och 1917. Sedan firman den 14 och 30 juni, 1922 trätt i likvidation och den 18 juli
1922 försatts i konkurs, förföll dessa till betalning och Nohab fick svara för en för Munktells till AB Mälareprovinsernas Bank ingången borgen på två miljoner kronor. Nohab för— 110 —

I december 1921 köpte Gunnar W Andersson Forsbacka Jernverks AB för Nohabs räkning.

band sig även att genom ett nytt obligationslån medverka till de förras övertagande.
Då arbetet för ryssbeställningen var slut, började Nohab i Eskilstuna tillverkning av
motorvältar och traktorer.
Munktells hade förbehållit sig rättighet men inte skyldighet att, då lokleveranserna till
Ryssland upphört, dock senast den 31 december 1925, återköpa den försålda egendomen. Så skedde även.

Köpet av Forsbacka järnverk
Av största betydelse för ryssbeställningarnas effektuerande var, att Nohab kunde få fram
råmaterial av bästa slag. De ryska kontrollanterna voro mycket kinkiga och allt som inte
var av högsta kvalitet, kasserades obönhörligen.
Särskilt viktigt var det att tillgången på utmärkt järn och stål inte tröt. Det kunde emellertid befaras, att de svenska järnbruken och valsverken skulle bilda en ring för att motarbeta Nohab. Sovjetregeringens insteg inom svensk industri genom Nohab-koncernens
förmedling började nämligen alltmera oroa svenska järnverks- och bergslagskretsar.
Järn hade tagits från Avesta, men ryssarna godtog inte det, som levererats därifrån. Enda
möjligheten var alltså att skaffa sig ett eget järnverk och underhandlingar gjordes om
inköp med flera sådana. De koncentrerades snart kring Forsbacka Jernverks AB.
Forsbacka, beläget nära Gävle, är som industriort av gammalt datum. Redan i början av
1600-talet fanns där en tackjärnssmedja, och år 1651 erhölls privilegium på ytterligare
en. Järnverket har sedan tid efter annan ombyggts och utvidgats, och på 1920-talet ansågs det som ett av de mest betydande i Sverige för tillverkning av högvärdigt stål.
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Bolaget hade egna gruvor i Bergslagen med tillgång på malm av yppersta kvalitet.
Malmen från Bispberg t.ex. är den renaste i världen med mycket lite fosfor. Bruket hade
en gammal förnämlig arbetarestam, som under generationer sysslat med stålgjutning
varför de bästa produkter kunde framställas.
På sommaren 1921 gjordes en hel del undersökningar och utredningar om Forsbacka
av ingenjörerna Karl Kjällman och Antenor Nydqvist. Det befanns då, att bolagets ställning var mycket prekär. Gunnar W Andersson och C. H. Lindhagen diskuterade,
huruvida Nohab skulle köpa aktierna eller låta det gå i konkurs och överta bolaget för
bankskulderna. De beslöt sig för det senare alternativet.
I början av oktober 1921 samlades på Skagersholm, Gunnar W Anderssons egendom i
Tiveden, några bankmän såsom Billing, Malmborg och Andell, direktör Claes Andersson i Reymersholmsbolaget, disponent Sjögren och direktör Axel Fornander, de sistnämnda representanter för Forsbacka Jernverks AB, för att diskutera, hur man skulle
göra med bolaget. Nohab beslöt att överta det, varefter det skulle utvidgas. Ett plåtvalsverk skulle uppföras och stålgjuteriet byggas ut. För detta skulle Nordiska Handelsbanken lämna lån på tre miljoner kronor, vilket av Nohab skulle betalas tillbaka den 15
september 1922, då ryska förskottet nästa gång kom att betalas.
Den 14 december 1921 förvärvade Gunnar W Andersson för Nohabs räkning Forsbacka
Jernverks AB genom att överta betalningsansvaret för bolagets förbindelser på 10 mkr.
Därmed hade Nohabs behov av stålgjutgods säkerställts, och firman kunde nu garantera, att det ryska leveransprogrammet skulle kunna hållas. Nohabs styrelse ansåg, “att bolaget härigenom i hög grad gjort sig oberoende av underleverantörer och samtidigt ökat
sina förutsättningar att kunna fortsätta och befästa sin ställning i den tävlan med de
kontinentala lokomotivfabrikerna, som förr eller senare torde bli ofrånkomlig”.
År 1922 trädde bolaget i likvidation, varefter namnet ändrades till Margretehills Jernverks AB. Som chef kvarstod direktör Axel Fornander. Denne var född 1876 och blev
överingenjör vid Forsbacka 1908. Han var verkställande direktör 1920-24.

Nohab köpte Lidköpings mekaniska Verkstads AB i februari 1922.

— 112 —

Lidköpings Mekaniska Verkstads AB blir dotterbolag till Nohab
Den 7 februari 1922 övertog Nohab 6000 aktier i Lidköpings Mekaniska Verkstads AB.
Detta företag, som upprättats 1874 främst specialiserat sig på verktyg, var beläget vid
Vänern och hade goda sjöförbindelser genom Göta Kanal och järnvägsförbindelser över
Göteborg. Bolaget hade varit nära lierat med Nordiska Kullagerfabrikerna och råkat i
en svår situation genom dessas konkurs.
Verkstadens tillverkning av specialmaskiner för järnverksverkstäderna, svarvar och
slipmaskiner m.m. kunde komma loktillverkningen väl till pass. Den 12 september 1924
avvecklades detta engagemang.

Beställningar placeras även på andra verkstäder
Att tillverka fyra gånger så många lok per år som någonsin förut var mer än Nohab även
med dotterbolag kunde prestera. Beställningar placerades därför även på många andra
bruk och verkstäder. Med Karlstads Mekaniska Verkstad och Vagn- och Maskinfabriken i Falun inleddes ett nära samarbete. Sedan gammalt hade sådant även etablerats med
Bofors. Av de första 300 ångpannorna beställdes 154 på annat håll. Atlas Diesel tillverkade 50, Motala Verkstad 39, Jönköpings Mekaniska Verkstad 20 osv. Beställningar
placerades även i utlandet, framför allt hos tyska firmor. Den ojämförligt största delen
av tillverkningen skedde dock i Sverige.
Under de svåra depressionstiderna med arbetslöshet på många platser och driftsinskränkningar och lönenedpressningar nästan dagligdags betydde dessa beställningar en
stor lättnad, och en inte oväsentlig arbetsmängd tillfördes den svenska marknaden.
Många svenskar fick nytta av detta både direkt och indirekt.

Lokbeställningen reduceras till hälften
Den 28 juli 1922 annullerades kontraktet av den 13 mars 1921, Den viktigaste nyheten i den överenskommelse, som då träffades, var att beställningen nedskrevs från 1000
till 500 lok. Orsakerna till denna märkliga reduktion var många, några t.o.m. av utrikespolitisk natur.
Överenskommelsen mellan Gunnar W Andersson och Krassin den 15 maj 1920 hade
varit den första i ljusningen för det ryska internationella handelsutbytet. Ryssland var då
berett att betala snart sagt vad som helst för att få utrikeshandeln i gång. Den 17 mars
följande år ledde Krassins nästan årslånga underhandlingar i London till resultat, och en
anglorysk handelsöverenskommelse träffades, varigenom Sovjetregimen erkändes.
Emellertid blev det Tyskland som Ryssland främst kom att närma sig. De båda länderna hade många gemensamma intressen att bevaka gentemot segrarmakterna. Tysklands
ekonomiska ställning var emellertid kritisk och det kunde omöjligen betala det väldiga
skadestånd, som ålagts det i Versaillesfreden. För att bringa reda i det ekonomiska virr— 113 —

varret utlystes en konferens i Genua till april 1922. Där skulle Europas ekonomiska och
finansiella återuppbyggnad dryftas. Bland de många experter och politiker, som där var
närvarande, märktes även Tysklands och Rysslands utrikesministrar Rathenau och Tjitjerin. Dessa åstadkom en verklig knalleffekt genom att sluta en separat överenskommelse. Enligt denna, den s.k. Rapallo-traktaten, avstod Ryssland från alla skadeståndskrav gentemot Tyskland och förband sig till ett livligt handelsutbyte med detta
land. Det skulle i Tyskland placera beställningar för fyra miljarder riksmark. Detta var
i själva verket en framgång för Krassins handelspolitik vari Tyskland alltid skjutits i förgrunden, medan Lomonossoff ivrade för ett starkare handelsutbyte med de skandinaviska länderna.
Mot denna bakgrund får man se nedskrivningen av den ryska lokbeställningen. Halva
denna eller 500 lok flyttades över från Sverige till Tyskland. Där kunde för övrigt ett betydligt billigare pris fås. År 1922 t.ex. hade Nohab offererat två lok till Västgötabanan för
148 tkr pr styck, medan samtidigt tyskarna lämnade offert på 74 tkr eller halva priset.
På våren 1922 avvisade svenska riksdagen en handelstraktat med Sovjet och även detta
inverkade. En sådan hade Gunnar W Andersson ivrigt arbetat för, särskilt i samband
med väldiga planer hösten 1921 på turbinleveranser till Ryssland, som skulle gå löst på
en miljard svenska kronor.
I kontraktet från den 28 juli 1922 angavs också ett nytt pris. För de första 350 loken
skulle som förut betalas 230 tkr pr styck men för de 150 följande endast 160 tkr fritt
ombord ångare i Trollhättan. Betalningssättet skulle bli som förut, nämligen 25 % i förskott ytterligare betalning allteftersom tillverkningen fortskred och slutlikviden vid leveransen i Ryssland. Amorteringen av 10-miljonerslånet skulle börja från och med det
151:a loket, som levererades 18 aug. 1922, och därvid hypoteket efterhand återlämnas.
För Nohab var minskningen av lokleveransen ett svårt slag. Stora utvidgningar hade
gjorts för 1000-lokbeställningen, och dessa kunde inte en mera normal tillverkning helt
utnyttja. Engagemangen i dotterbolagen måste avvecklas, och då blir förluster att räkna
med. De till helt nyss så lysande tiderna hade hastigt börjat förmörkas.
Genom nedpressningen av priset blev förtjänsten inte heller stor. För de första 50 loken
hade man räknat med en kostnad av 280 tkr pr styck på grund av vissa engångsutgifter.
Dessa skulle visserligen ha kunnat slås ut på alla 1000 loken, men det hade ju varit
detsamma som att ligga ute med förskott. I februari 1922 räknades det med att loken
gick på 145 tkr + 40 tkr i omkostnader. 160 tkr var därför i minsta laget. Indragningar
måste göras, och då uppstod åtskilliga kontroverser mellan Nohab och de ryska
kontrollanterna. Underhandlingar upptogs med den ryska järnvägskommissionen om
ersättning för extra arbeten, som blivit en följd av den ryska kontrollen och vilka Nohab
enligt kontrakten inte var skyldigt att utföra. Det rörde sig även om vissa utlägg i
samband med transporterna. I april 1924 satte man tydligen allt på sin spets och
förklarade, att om inte uppgörelse kom till stånd, skulle Nohab inställa lokleveranserna
till Ryssland. Det tog skruv. Den 6 juni 1924 slöts ett nytt avtal, då ett tillägg på 4 mkr
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Ett femtiotal färdiga rysslok i väntan på att lastas på ångaren Neebing år 1922.

beviljades Nohab på grund av de nya krav, som ställts av de ryska kontrollanterna. 354
lok hade då levererats, och Centrosojus gick med på ett tillägg av 22 tkr för vartdera av
de närmaste 66 loken och 31 tkr för vart och ett av de 80 senare. Utbetalningen skulle
ske genom Nordiska Handelsbanken. Denna gick för övrigt i borgen för att parterna
uppfyllde sina förpliktelser gentemot varandra.
Nu blev det även uttryckligen fastslaget, att loket, sedan det färdigställts och betalning i vanlig
ordning gjorts av Centrosojus, var dettas egendom och att ingen, vem det vara må, kunde
göra anspråk därpå. Det skulle överföras till en av Centrosojus hyrd del av verkstadsområdet, som avspärrades och till vilken ingen utom Centrosojus ombud hade tillträde.
Nu skulle också Gunnar W Anderssons mellanhavande med bl.a. Nohab regleras. I
Krassinavtalet den 15 maj 1920 hade han garanterats viss utdelning av de aktier han hade
för avsikt att förvärva i Nohab. Genom att han avstod från denna honom tillkommande
rätt, hade nedprutningen av priset i avtalet den 28 juli 1922 möjliggjorts. För denna sin
uppoffring hade han mottagit gottgörelse av den ryska järnvägskommissionen. Nohab
förklarade sig inte ha någon fordran på Gunnar W Andersson för detta vare sig direkt
eller genom ryska järnvägskommissionen.
Men den ersättning Gunnar W Andersson skulle ha av Nohab för överlåtelsen av kontraktet under hösten 1920 var inte heller reglerad ännu. Sedan han förvärvat 5947 av
de 6000 aktierna, överlät han kontraktet på Nohab mot att han fick en viss procent på
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beställningens värde. Beloppet skulle inte understiga det, som Krassin vid beställningens
undertecknande förskottsvis utbetalat till direktör Andersson personligen, nämligen 7
mkr. Då ryssarna betalade självkostnadspriset för varje lok lades hans ersättning till detta. Då sedermera ett fast pris åsattes loken, avdrogs från försäljningssumman det belopp,
som kunde anses tillkomma honom.
I april 1924 fixerades hans ersättning till 7 mkr, vilket bekräftades av Nohabs styrelse.

Tillverkningen
Produktionsvärdet var under denna tid var för år 1920 6 mkr, år 1921 28 mkr, år 1922
43 mkr, år 1923 29 mkr, år 1924 22 mkr och år 1925 4 mkr. Av siffrorna, särskilt om
de jämföras med dem från tiden före och efter dessa år, framgår klart den onormalt högt
uppdrivna tillverkningen vid verkstaden under rysstiden.

Loktillverkningen
Produktionen dominerades helt av loktillverkningen. Praktiskt taget hela verkstadens
kapacitet var tagen i anspråk för denna. Det gällde att spänna alla krafter för att leveransen skulle kunna fullgöras på fastställd tid. Loktillverkningen i procent av det totala
produktionsvärdet var år 1920 40 %, år 1921 98 %, år 1922 98 %, år 1923 95 %, år
1924 96 % och är 1925 52 %.
Nohab gjorde verkligen skäl för beteckningen lokomotivverkstad under denna period.
Hösten 1920 och våren 1921 byggdes först några förut beställda lok. Det var 10 stycken
till Norges statsbanor och ett till Gotlands järnväg. Tillverkningen av ryssloken började
så fort det var praktiskt möjligt. Men det var en lång väg från den första konstruktionsritningen till det färdigställda och leveransklara loket. Trots forcering dröjde det mer
än ett år innan det första kunde avlämnas.
Av de 500 lok, som beställningen till slut kom att omfatta, sändes till Ryssland år 1921
33 lok, år 1922 182 lok, år 1923 117 lok och år 1924 168 lok. Det första loket levererades den 2 sept. 1921 och det 500:de den 22 dec. 1924.
Den stora beställningen kunde inte i sin helhet fullgöras vid Nohabs verkstäder i Trollhättan. Många detaljer på loken gjordes på andra håll inom landet och även utomlands.
Pannplåtar t.ex. levererades i juni 1922 av Krupp i Tyskland. Monteringen av samtliga
lok gjordes dock i Trollhättan. Allt skulle vara precisionsarbete, så att alla viktigare
detaljer kunde passa till vilket lok som helst. Ett lok skulle kunna sammansättas av delar
från olika verkstäder. Detta var en nyhet för verkstaden, där serietillverkning i så stor
utsträckning inte förut förekommit. Endast beträffande apparatutrustningen förekom
några variationer. Ett enda lokomotiv var olika de andra. Det var nr 4499, som byggdes
som likströmslokomotiv, system Stumpf. Tendrarna tillverkades inte i Trollhättan utan
vid Munktells i Eskilstuna, där 16 stycken beställdes redan i december 1920.
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Organisation och kontroll
Ryssarna underkastade sina beställningar i utlandet en mycket noggrann kontroll. De
länder, där dessa gjorts indelades i olika distrikt (rayons) med vart och ett en ansvarig
chef och ett större eller mindre antal kontrollanter. Sverige utgjorde två sådana distrikt,
mellan vilka Göta Kanal ungefär utgjorde gräns.
Som förut nämnts, uppdrog ryssarna redan den 20 oktober 1920 åt ingenjör John
Setterberg att vara kontrollant. Ännu i slutet av 1921 var han kvar som överinspektör.
Till högsta chef för handelsdelegationen i Sverige hade utsetts Kergentseff, som var
stationerad i Stockholm. Lomonossoff uppehöll sig mest i Berlin, men han var dock fortfarande högsta instansen, då det gällde lokbeställningar.
Ansvarig chef för kontrollen var professor W Fraehn som under sig hade kontrollanter
för olika detaljer, såsom “kamraterna” Filippoff, Vasilieff, Dobrowolskij, Sergej Machoff
och många andra. Till kontrollant av självkostnadsprisets beräkning utsågs den 12
september 1921 ingenjör Alexander Konstantinovitj Snopkoff.
Med tanke på de stora mängder betalningsmedel av olika slag, som under dessa år
strömmade ut från Sovjetryssland skulle man kunnat tro, att kontrollen över dessas användning inte var så särdeles noggrann. Det var den emellertid och t.o.m. i hög grad.
Ryssarna var så kinkiga, att det ibland närmade sig trakasserier. Särskilt kasserades ång-

Monteringen av rysslok på Nohab år 1922. Förbindningen mellan stag och ramplåtar sker med cirka 1200 bultar
i stället för nitar, som var brukligt i svenska konstruktioner. Förarhytten är rymlig med stora fönster och är nertill
i 3 mm plåt medan den övre delen och taket är utförd i 2 mm plåt.

— 117 —

pannor, inte så mycket av Nohabs tillverkning som av andra fabrikers. Nohab anställde
också en särskild specialist, ingenjör Skogsborg, för att kontrollera panntillverkningen.
Det kasserade skulle räknas in i självkostnadspriset. Men då väl mycket underkändes,
ville Lomonossoff få införd en bestämmelse att blott 4 % skulle få tas med i detta, något
som man från Nohabs sida givetvis inte ville gå med på. Orsaker till detta förslag var
emellertid inte bara sparsamhet med sovjetguldet utan även, att man ville öva påtryckning på Nohab att godta nedskrivningen av beställningen i juli 1922.
En del material provades redan på respektive tillverkningsplatser, och intyg härom bifogades. Kontrollanten gjorde sedan stickprov och godkände eller kasserade hela partiet.
Då själva godset provats, upplades det i förråd i väntan på bearbetning. Före denna skedde en slutlig översyn, så att inte underhaltigt material, som händelsevis förbisetts, skulle
komma till användning. För den vidare bearbetningen uppgjordes av verkstadskontoret en noggrann operationsplan i samråd med verkmästarna för användning av maskiner o.d. En sådan var nödvändig för att inga stockningar i produktionen skulle uppstå.
Pannplåtar, huvudramplåtar, hjulringar, hjulcentra, vevstakar, koppelstänger, fjädrande
ramstag m.fl. viktiga delar underkastades noggrann kontroll av verkstadens avsynare
efter varje operation. Därefter besiktigades de av de ryska kontrollanterna. Blev de
godkända försågs de med kontrollstämplar. Sådan fordrades för att detaljen skulle komma till vidare användning. Därmed var den även godkänd till betalning. De olika detaljerna fördes sedan till uppsättningsverkstaden, där den slutliga monteringen följde.
Kontrollen gav upphov till en hel del irritation. I november 1921 klagas över att ryssarna uppställde allt flera fordringar och att det inte var lätt att ställa sig dessa till efterrättelse. Meningsskiljaktigheterna blev ibland ganska stora, och verkstadsbefälet var otåligt över de många anmärkningarna, som man tog för rena trakasserier.
Detta beredde ledningen stora bekymmer, ty man fick akta sig för att komma alltför
mycket på kant med kontrollanterna. Särskilt gällde det att undvika kontroverser med
ingenjör Snopkoff, som hade att bestämma priset på loken. Gunnar W Andersson hemställde dock till slut hos Lomonossoff, att kontrollen inte skulle göras så, att fabrikationen onödigtvis fördyrades eller försvårades.

Transporter
Då monteringen av ett lok var färdig ägde provkörning rum. Den första besiktningen av
loket under gång skedde inom verkstaden, då förekommande bristfälligheter genast kunde avhjälpas. Därefter provkördes det på ett spår, som byggts från verkstadsgården nedåt
Åkerssjö. Sedan detta prov godkänts, var loket klart att levereras. En sista provkörning
ägde sedan rum i Ryssland omedelbart före överlämnandet. Då även denna var godkänd,
övertog de ryska myndigheterna lokomotivet, och Nohab kunde utkvittera slutlikviden.
Transporten från verkstaden i Trollhättan till Nicolaijärnvägen vid Petrograd, där
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överlämnandet skedde, var inte utan sina besvärligheter. Enklast hade ju varit att låta loken rulla på de svenska järnvägarna till Haparanda, därefter genom Finland till Viborg
och över ryska gränsen till Petrograd. Det gick dock inte för sig utan vidare, ty ryssloken var byggda för en större spårvidd än vad de svenska banorna hade. Detta avhjälptes emellertid genom att man använde särskilda transportvagnar med hjul av den svenska spårvidden, på vilka loken placerades.
Men det fanns andra svårigheter, som måste undanröjas. De ryska loken voro en meter
högre än vad som var tillåtet för de svenska,. Om man minskade hjuldiametern något
och tog bort skorstenen, kunde de föras fram, fastän nätt och jämnt, under svenska broar och genom tunnlarna. Det var därför lika så gott att montera ned loken och föra hjul,
pannor, ramar m.m. på vagnar genom Sverige över Haparanda till Torneå, där en monteringshall kunde uppföras för lokens sammansättning.
I Finland var spårvidden lika med den ryska, d.v.s. fem fot, och loken kunde alltså här rulla på egna hjul. Särskild transitlicens var visserligen nödvändig för att föra loken genom
Finland, men sådan var inte svår att få. Värre var, att de finska järnvägarna inte var byggda för så tunga lok som de ryska. Därför kunde de inte färdigmonteras i Torneå utan måste föras i tre delar genom Finland till Viborg där den slutliga monteringen skedde. Sedan
kunde de för egen ånga köra till Petrograd. Transporten genom Finland var inte utan sina
risker, och loken måste stå under ständig bevakning för att inte utsättas för sabotage.
Nohabs representant i Viborg var en ingenjör Henriksson. Då de första loken monterades, närvarade även direktörerna Gunnar W Andersson och C H Lindhagen.
De i Eskilstuna tillverkade tendrarna stötte till transportkolonnen i Storvik. Allt som
allt fraktades 18 lok denna väg i sex transporter. De tre första loken levererades den 2
september 1921 och det sista den 15 november samma år.
Transporten denna väg var alltså mycket omständlig och därför även dyr. Billigare och
Kranen vid Åkerssjö, som konstruerades för att kunna lyfta 80 tons
lok ner i en båts lastutrymme.
Kajen byggdes av AB Armerad
Betong och kranen av Götaverken.
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bekvämare vore det att föra loken per båt från svensk hamn direkt till en rysk, då demontering och remontering undveks. Flera platser var på förslag. Bl.a. arbetades det
mycket för att få transporterna över Stockholms frihamn. Man stannade emellertid för
Landskrona. För att föra loken dit behövdes ingen nedmontering i Trollhättan. Blott
skorstenen, övre delen av förarehytten och hjulen togs av och placerades i lådor, som
lastades på en särskild vagn. I Landskrona sattes de avtagna delarna på igen, och loket
lyftes fullt färdigt ombord på en ångare Odin, en f.d. tysk kryssare, som ombyggts för
fredligt bruk. Uppgörelse hade träffats med Öresundsvarvet och Landskrona Nya Mekaniska Verkstads AB om lastningen.
Från Landskrona transporterades loken till Reval, där de sattes på spåren och för egen
maskin gick till bestämmelseorten. Denna väg fraktades 87 lok i 23 omgångar. Det
största antal som togs på en gång, var sex. Första transporten ägde rum den 24 nov. 1921
och den sista den 26 juli 1922.
Men även detta var ett omständligt och besvärligt transportsätt. Det bästa var givetvis
att lasta loken på ångare i Trollhättan och därifrån föra dem direkt till bestämmelseorten Trollhättans dåvarande hamn- och kajmöjligheter tillät dock inte lastning av så stora
och tunga föremål. Särskild kaj måste byggas, om detta skulle gå, för sig. En olägenhet
var också att kanalen var stängd en viss tid varje år men då kunde transporterna som
förut gå över Landskrona.
Saken diskuterades redan tidigt med den ryska järnvägskommissionen, och den 11
september 1921 medgav Lomonossoff ett lån på 450 000 kr för en hamnanläggning med

Neebing från Newcastle lastas med elva rysslok för färd till Reval.
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järnvägsspår i Trollhättan. Kostnadsförslag skulle vara uppgjort för den 1 oktober.
Betalning av lånet skulle ske genom avdrag på de 900 sista loken.
Först hade man för avsikt att lägga denna hamn vid Stallbacka, industriområde i norra
delen av Trollhättan, där lastkaj dessutom behövdes för därvarande industriers räkning.
Dit skulle dras ett spår med fem fots spårvidd från Nohabs verkstadsområde.
På grund av en del mellankommande hinder blev det inte något av med denna plan,
utan kajen byggdes närmare verkstaden, vid Åkerssjö. Överenskommelse om lån för
detta från Centrosojus undertecknades den 12 oktober 1921.
Området arrenderades av Kungl. Vattenfallsstyrelsen till utgången av år 1949. Kajen
skulle utföras enligt ritning och på ett sätt, som godkänts av Kungl. Vattenfallsstyrelsen.
Nohab fick även rättighet att anlägga järnvägsspår till kajen och för egen räkning
trafikera detta. Trafikhastigheten på spåret fick inte överstiga 20 km i timmen och
provkörning av loken vår inte tillåten på denna bansträcka.
Då trafiken för säsongen 1921 upphörde på Trollhätte kanal och denna och även
Åkerssjö tömdes på vatten, började arbetet. I januari 1922 tecknades kontrakt med AB
Armerad Betong i Malmö om byggande av kajen.
En lyftkran av inte mindre än 80 tons kapacitet uppsattes. Med denna kunde loken fullt
färdiga lyftas ombord på lastångaren. Den levererades av Götaverken i slutet av juni
1922. Då var också kajbygget i det närmaste avslutat.
För transporterna inköpte ryssarna ett engelskt fartyg, Neebing, som per gång kunde lasta
11 lok med tendrar. Hänvändelse gjordes nu till finska regeringen att få transportera loken över Hangö. Detta beviljades emellertid inte, utan de fick som förut gå över Reval.
Den första transporten från Trollhättan med Neebing avgick den 30 juli 1922. Inlastningen av loken var något av en sensation för trollhätteborna och stora människomassor
var samlade vid Åkerssjö för att se på märkvärdigheterna. Och en ståtlig syn var det att
se de jättestora lokomotiven som små leksaksföremål sväva i luften och lyftas ombord.
Lastningen gick med fart, och i regel tog det inte ens två hela dagar för Neebing att lyfta
ombord de elva loken med deras tendrar. År 1922 hann man med 10 transporter med
110 lok, den sista gick den 27 december. År 1923 gjordes 11 färder med 117 lok och år
1924 gjordes 16 färder med 168 lok.

Ekonomi
Mot slutet av perioden överlät Gunnar W Andersson en del av sitt aktieinnehav. Vid
bolagsstämman den 10 april 1924 var fördelningen direktör Gunnar W Andersson
5601 aktier, ingenjör Antenor Nydqvist 370 aktier, kamrer Nils Junggren 25 aktier, dir
Th W Jeansson 2 aktier och direktör C H Lindhagen 2 aktier. Aktieutdelningen var
under år 1920 70 kr, år 1921 180 kr och de tre åren 1922-24 30 kronor per år.
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År 1921 träffades avtal med Nordiska Handelsbanken och Vänersborgs Enskilda Bank om
utgivande av ett obligationslån på 6 mkr att amorteras på 20 år och att löpa med 8 % ränta.
Detta dyra lån konverterades den 15 april 1931 till 5,5 % och slutbetalades år 1941.
I juni 1922 var ställningen en smula oroande för Nohab. Det cirkulerade rykten om att
pengarna voro slut för företaget, och bankmännen voro nervösa. Starka krafter var i
rörelse mot företaget. De svenska verken begärde bankgaranti för beställningarna. 2,2
mkr behövdes före månadens slut och bankerna ville inte lämna kredit. Gunnar W
Andersson bedrev brådskande underhandlingar med Lomonossoff i Berlin och
München om att få förskott på den till den 15 september kontrakterade betalningen på
14,4 mkr. Men så fick firman betalt för en del “akter”, d.v.s. delar av loktillverkningen
och stormen kunde ridas ut.

Styrelse
Av den styrelse, som utsågs den 2 juli 1920, kvarstod direktör Gunnar W Andersson,
ingenjör Antenor Nydqvist och direktör Th W Jeansson hela perioden ut. Advokat Axel
Forssman avgick redan den 14 december 1920. Ingenjör Antenor Nydqvist blev då ordinarie ledamot och till suppleant efter honom utsågs herr Carl Hübert Lindhagen,
Eskilstuna. Vid bolagsstämman den 20 juni 1921 valdes till andra suppleant överingenjör Karl Kjällman.
År 1923 utträdde dir Hans Th Holm och grosshandlare Urban Grönqvist ur styrelsen.
Deras efterträdare som ordinarie ledamöter blev direktör C H Lindhagen och överingenjör Karl Kjällman. Till suppleanter utsågs direktör Ernst Allgoth och överingenjör
N Thorsten Nilsson.
Denna styrelse kvarstod till den 7 maj 1925, då en högst väsentlig ändring skedde.

Företagsledare
Nohab bestod sig under rysstiden med många direktörer. Verkställande direktör var
Gunnar W Andersson. Meddirektör och under en tid verkställande var C H Lindhagen
och vice verkställande direktör Antenor Nydqvist. Övriga direktörer var L E Skagerlind
och Ernst Allgoth.
I och med att Antenor Nydqvist den 1 juli 1920 blev vice verkställande direktör inträdde
tredje generationen av den Nydqvistska familjen i företagets ledning.
Antenor Karl Herman Nydqvist är född i Trollhättan den 3 aug. 1893. Efter studentexamen 1913 reste han utrikes för studier och avlade 1918 examen vid Technische
Hochschule i Zürich. Därefter praktiserade han som ingenjör vid Nohab 1918-20. Han
var ledamot av bolagets styrelse 1920-29, verkställande direktör 1926-27, ledamot av
styrelsen för Nohab Flygmotorfabriker AB 1931-36.
På bolagsstämma den 31 juli 1923 meddelade direktör Gunnar W Andersson att han
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Många medarbetare anställdes för att klara ryssbeställningen. Här en bild framför det leveransklara lok nummer
två färdigställt år 1921.

inte längre kunde fungera som verkställande direktör då han under lång tid framåt måste
vistas utrikes på affärsresor. Till hans efterträdare utsågs C. H. Lindhagen, som innehade
denna post i två år.
Då Nohab var en firma med vidsträckta internationella förbindelser, ansågs det vara av
vikt att huvudkontoret placerades i en pampigare miljö än vad Trollhättan kunde åstadkomma. Dess representation borde ju ske på ett för de stora affärerna likvärdigt sätt.
Firmans huvudkontor och hemort flyttades därför från Trollhättan till Stockholm. I
september 1920 kunde Gunnar W Andersson börja använda ett förnämligt inrett kontor
på Fredsgatan 3 vilket senare flyttades till Norrmalmstorg 2.

Förvaltningspersonal
Förvaltningspersonalen ökade högst betydligt under denna tid. Antalet anställda var i
genomsnitt under åren 1920-24, 167, 204, 266, 248 respektive 230 personer. Det
största antalet inom denna grupp anställda var 280 personer, vilket noterades 1922.
Utbyte ägde rum på några av de ledande posterna. Kontorschefen John Elmer avgick
den 1 november 1922.
Som överingenjör anställdes den 15 maj 1923 ingenjör Thorsten Nilsson. Han är född
den 18 april 1882. Efter examen 1905 vid Chalmers Tekniska Institut var han ett är
anställd vid Nydqvist & Holm och företog därefter studieresor i USA och Tyskland.
Efter hemkomsten innehade han anställning vid olika svenska järnvägar och blev sedan
arbetschef vid Motala Verkstad. Därifrån flyttade han till Nohab. Sin anställning här innehade han till den 30 augusti 1932. Under denna tid tog han aktiv del i många
underhandlingar med främmande länder och var även representant för Persiska
kompaniet i Teheran.
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Den 15 maj 1921 hade hans broder Sixten Nilsson även han från Motala Verkstad,
anställts som verkstadsingenjör vid Nohab. Han slutade denna befattning den 31
december 1929.
Assistent till verkstadschefen blev den 21 november 1921 ingenjör Adrian Byström, född
1872, tidigare verksam i Ryssland. Han hade även till uppgift att som verkstadsingenjör övervaka rysslokstillverkningen. Adrian Byström lämnade sin tjänst den 21 november 1925.
Som verkstadsrevisor anställdes den 1 december 1922 Helge Gustaf Ludvig Kolthoff,
förut kapten vid A6. Han skulle övervaka arbetet i verkstäderna, undersöka och kontrollera att man inte använde för mycket folk för ett arbete att förmän och verkmästare
var på sina platser osv. Han skulle till cheferna rapportera sina iakttagelser och ge förslag till de ändringar, som kunde behövas. Han slutade som revisor den 31 juli 1924.
De alltmer vidgade förbindelserna med utlandet gjorde en utökning av korrespondensavdelningen nödvändig. Som chef för denna anställdes den 1 oktober 1921 Tage Kuhlau.
Till inköpschef antogs den 3 juli 1922 Gustav Albert Brunskog, som var född 1880. Efter avslutade studier fick han anställning vid olika industriföretag i Sverige. År 1901 reste
han till Tyskland, där han bland annat var anställd vid en firma i Hamburg i 14 år, därav
fem som prokurist. År 1919 flyttade han tillbaka till Sverige och blev inköpsassistent, sedan
materialförvaltare, vid AB Arvikaverken i Arvika. Han avgick med pension i juli 1945.
Som kamrer anställdes den 19 juli 1922 Henning Aronson. Reduktionen av lokbeställningen till Ryssland föranledde indragningar beträffande tjänstemännen. Många avskedades, dyrtidstilläggen slopades, och lönereduktioner och andra besparingsåtgärder vidtogs.

Arbetare
Medeltalet per år av anställda arbetare för åren 1920-24 var 780, 1303, 2047, 2153
respektive 1746. Det högsta antal, som vid något tillfälle var sysselsatta inom verkstaden, var 2641 man, vilket uppnåddes under år 1922.

Arbetslöner och pensioner
Arbetstillgången var till en början mycket god, efterfrågan på yrkeskunnigt folk stor och arbetslönerna steg. Ovanligt var inte att mer än avtalsenliga löner utbetalades. Den genomsnittliga timpenningen steg 1922 över 2 kr. Under detta år utbetalades 8,3 mkr i arbetslöner.
Vid nedskrivningen av lokbeställningen låg Nohab betydligt före i fråga, om tillverkningen. Detta gjorde att driftsinskränkningar och en kraftig nedskärning av tim- och
ackordslönerna måste göras under hösten 1922. Då började i direktörernas brevväxling
ett ord alltmera förekom som inte funnits där förut, nämligen ordet spara. Verkstäderna drevs dock hela tiden, även om det ibland skedde med reducerad arbetsstyrka.
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Nedsättningen av arbetslönerna framkallade helt naturligt missnöje på arbetarehåll, och
strejk utbröt den 19 januari 1923. Den varade i två månader och avblåstes den 19 mars.
Det löneerbjudande, som gjorts av bolagsledningen vid strejkens utbrott, måste då i det
stora hela accepteras av arbetareparten.
Ett led i inskränkningarna var pensioneringen av många äldre arbetare. Andra fick stanna kvar mot betydligt nedsatt lön. Dessa åtgärder var givetvis inte populära och skapade stark irritation i samhället. De föranledde också åtskilliga häftiga anfall på företagets
ledning i pressen.
Pensionerna var som förut 250 kr om året, vilket ju inte var mycket att leva på under
den dyrtid som rådde. Två arbetare, som varit anställda mindre än 30 år, fick endast 200
kr. Många trotjänare, som hela sitt liv arbetat på verkstaden, fick nu lämna den. År 1924
pensionerades t.ex. en arbetare Holmberg, som varit anställd sedan 1860, d.v.s. i 64 år.

Bostäder
På grund av den stora arbetslöshet, som rådde på andra håll, strömmade skaror av
arbetssökande till Trollhättan. En sak, som i hög grad verkade hindrande personalanskaffningen, var bristen på bostäder. Trångboddheten hade redan förut varit stor i
Trollhättan och byggnadsverksamheten hade legat nere under större delen av kriget. Firman måste därför själv på ett eller annat sätt skaffa bostäder åt sina nyanställda arbetare. Flera projekt planerades i detta hänseende.
Den 16 december 1920 tecknade Nohab 80 aktier i Arbetarebostäder, belägna i kvarteret 30, nuvarande kvarteret Järven, till de tio det förut innehade. Härigenom fick bolagets arbetare företrädesrätt till ett större antal lägenheter i dessa fastigheter.
Planer fanns också på att bygga egna arbetarebostäder i kvarteren Svea och Göta, men
de kom aldrig till utförande, då en annan möjlighet snart yppade sig, som bättre kunde avhjälpa bristen.
I kvarteret Polisen inom Hjulkvarns Egnahemsområde i norra delen av Trollhättan
hade en av Stallbackaindustrierna, AB Elektrosalpeter börjat bygga bostäder för sina
arbetare. Då detta bolag lade ner sin verksamhet i Trollhättan sålde det den 8 juni 1921
till Nohab dessa påbörjade byggnader jämte det material, som fanns upplagt, för 200
000 kr. Samma dag inköpte Nohab av Kungl. Vattenfallsstyrelsen de sex tomter där
dessa byggnader voro belägna, sammanlagt 4016 kvadratmeter för en köpeskilling av
12 tkr. Bebyggelsen skulle fullbordas i överensstämmelse med den av arkitekt Anders
Roland upprättade och av Kungl. Vattenfallsstyrelsen godkända planen. Husen skulle
vara färdiga till den 1 juni 1922. Före detta datum ägde Nohab företrädesrätt att köpa
tomterna 7-11 i samma kvarter. Denna rätt blev dock aldrig utnyttjad.
AB Armerad Betong byggde husen färdiga. Arbetet gick raskt undan, och redan den 1
november 1921 kunde inflyttning ske. Sammanlagt fanns här 126 eldstäder, fördelade
på en trerums-, fyra tvårums- och 50 enrumslägenheter och dessutom tio enkelrum.
— 125 —

Även genom direkt hjälp med borgen försökte bolaget öka antalet bostäder. Arbetare,
som byggde sig egna hem, kunde få sådan. De fick dock förplikta sig att hyra ut de lägenheter, som de inte själva hade behov av till vid Nohab anställda.

Rysstiden i Trollhättan
Början av år 1920 var en bekymmersam tid för staden Trollhättan. Fredskrisen hade
medfört en svår arbetslöshet, som ytterst kännbart drabbade ett så typiskt industrisamhälle som Trollhättan. Staden måste ordna nödhjälpsarbeten av olika slag, men
dessa förslog inte långt. Det var ont om pengar och priserna på livsmedel och andra
nödvändighetsvaror var högt uppskruvade. Hela 30 % av samhällets innevånare var
uppförda på restlängd för försummad skattebetalning. Missnöje och olust var
förhärskande. Nöden stod för dörren på många håll.
I detta läge kom ryssavtalet nära nog som en räddare. Nu blev det plötsligt gott om
arbete, lönerna steg och pengar strömmade in. Unga pojkar, som nyss lämnat skolbänken, hade veckoavlöningar, som gamla tiders arbetare aldrig skulle ha drömt om att
komma upp till. För många gick pengarna lika fort som de kom. Nöjeslokaler och restauranter hade högkonjunktur. Stadens handlande hade gyllene tider.
Något onormalt, feberaktigt låg i detta hastiga uppsving. Det kunde innebära vissa risker. Den gamla ledningen som man vant sig att lita till i kritiska tider hade avkopplats.
Nya män hade kommit i stället som man inte visste något om och som inte kunde ha
den genom generationer nedärvda känslan av ansvar gentemot företaget och samhället.
Betänksamt folk skakade på huvudet. ”Vart bär det hän med verkstan?” var den stående frågan. ”Går det väl i denna våldsamma fart, är det tur.”
Mitt under den ryska epoken i verkstadens historia gick dess förre innehavare, Herman
Nydqvist, ur tiden. Han avled den 2 sept. 1922 i en ålder av något över 60 år. Trots allt

En teckning från en julfest för ryssarna på Stadshotellet år 1922. Till
bilden hör texten: ”Huru kontrollanterna föreställde sig pannarbetet
vid vissa verkstäder.” Denna bild
och några till demonstrerades på
festen av C H Andersin.
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jäktet gav man sig verkligen tid att låta arbetet avstanna under själva jordfästningen som
en hyllning åt den forne chefen. Vid hans grift talade förre överingenjören Erik Andersson på medarbetarnas vägnar och kontorschefen Oskar Jansson för tjänstemännen.
De gamla arbetarnas tack framfördes av smeden J. Å. Wickelgren.
Det stora namnet var nu Gunnar W Andersson. Trollhättepojken som köpte verkstan
och som gjorde affärer på 100-tals miljoner. Redan från början bildades det legender
om honom där ledmotivet var att skära guld med täljknivar. Hans namn gick ut över
landet, och hans affärer diskuterades ganska ingående, ibland i kanske inte helt smickrande ordalag.
På hösten 1921 figurerar hans namn i in- och utländsk press även i samband med organiserandet av hjälpen till de ryska barnen. Nöden i Ryssland var vid denna tid fruktansvärd. Direktör Allgoth skriver om detta från Moskva bl.a.: Ögonvittnenas beskrivning är hårresande. Hundratusentals barn svälter ihjäl. Nyfödda barn stryps och
dränks i floderna. Tiotusentals överges av föräldrarna och får själva försörja sig. I den
svenska hjälpkommittén var Gunnar W Andersson en av de ledande, och han övertalade Kergentseff att bli ordförande Själv skänkte han fullständig beklädnad, kostymer,
klänningar, underkläder, strumpor och skor till 5000 barn, en gåva värd omkring 250
000 kronor. Direktör Anderssons välgörenhet blev mycket omtalad. Direktör Allgoth
meddelar att notis om hans gåva varit införd i ryska pressen. ”Du skaffar Dig en gloria
kring Ditt huvud, som väl i framtiden kan vara bra att ha”, skriver denne med hänsyftning på de underhandlingar och handelsavtal, som just då pågick. Något handelsavtal
blev det dock inte för Gunnar W Andersson.
Gunnar W Anderssons stjärna var i stadigt stigande ända till våren 1922. Hösten 1921
hade varit de svindlande projektens tid, då de affärer som diskuterades, rörde sig om miljarder svenska kronor. Efter den tiden antog planerna något mera normala proportioner. Svårigheter av allehanda slag började också tillstöta. Själv vistades han inte mycket
i Trollhättan utan var för det mesta ute på resor eller skötte affärerna från Stockholmskontoret. Någon direktörsbostad hade Nohab till en början inte. Gunnar W Andersson
köpte dock den s.k. Wijkmarkska villan i kv. Najaden 4-5 vid Strandgatan för 65 tkr
med tillträde den 1 okt. 1922. Här residerade sedan för det mesta direktör C. H. Lindhagen, som var satt i spetsen för företaget i Trollhättan. Den gamla firmans nyförgyllning kunde nu visas upp vid de representationsfester, som här gick av stapeln och som
gav genljud i samhället.
Ett markant inslag i dåtidens Trollhättan utgjorde de ryska kontrollanterna. De syntes
ofta ute och stadshotellet hade strålande rysstider. Visserligen fanns det väl inte vodka
att tillgå på Stadshotellet men champagne är ju också drickbart för en rysk tovaritj. Vilket nogsamt bevisades!
Stora fester hölls av och för de ryska ledarna, till vilka i enlighet med de nya idéerna även
representanter för arbetare och fackföreningar var inbjudna. En av dessa må refereras.
Den 3 febr. 1921 var stor bankett anordnad i stadshusets festsal för den ryska handels— 127 —

delegationen. I banketten deltog sålunda professor Lomonossoff med fru och svit av
framstående ryska tekniker. Sovjets svenske representant advokat Wilhelm Hellberg, dr.
Hannes Sköld, som tjänstgjorde som tolk, representanter för Nohabs ledning med direktör Gunnar W Andersson och ingenjör Antenor Nydqvist i spetsen, fackföreningsmän och representanter för Trollhättans stad och pressen. Bordet var ståtligt dekorerat
i rött och vitt. Direktör Andersson talade på engelska för professor Lomonossoff som
svarade på ryska, vilket tolkades till svenska av dr. Hannes Sköld. Bland de många talen märkes för övrigt ett av Gunnar W Andersson för stadens representanter, vari han
uttryckte sin glädje över att han haft framgång i sina ansträngningar ”att få förlagd till
födelsestaden en i Sveriges ekonomiska historia förut inte överträffad industriell tillverkning, som skulle utveckla staden till att av landets förnämsta industricentra”. Han
bad om stadsfullmäktiges stöd vid sina framställningar rörande driftens fortsatta utveckling.
Stadsfullmäktiges ordförande, riksdagsman A. L. Johansson, en gång arbetare på
Nydqvist & Holm, lovade stadsfullmäktiges välvilliga prövning av de olika projekten.
Samkvämet efteråt var mycket animerat, så att vissa divergerande meningar, frigjorda
genom de av Nohab-ledningen generöst spenderade våtvarorna, ibland kom till ett
kanske väl markant uttryck.
Till bostad för den ryska kontrollkommissionen uppläts villan Gransäter, belägen på
Fagerstrand i Trollhättan. Ryska järnvägskommissionen hyrde den från 1 november
1921. Den förutvarande direktörsbostaden hade stått tom, sedan direktör Andreas
Ljungman lämnade sin befattning. Då Gunnar W Andersson inte ville bosätta sig i
Trollhättan och Antenor Nydqvist bodde på Elfhög uthyrdes den av Nohab till ryssarna. Den kallades av Trollhätteborna för ryssvillan. Möbler anskaffades från skilda håll
och då Lomonossoff i augusti 1921 besökte Trollhättan var den i ordning. En svensk,
Åselius, utövade värdskapet där och tog emot de ryska gäster som tid efter annan vistades i Trollhättan. Då vajade på Gransäter sovjetflaggan med hammaren och skäran.
Ibland, fast efter en hel del diskussion, även den blågula.
Efter rysstidens slut såldes villan men köptes i mars 1928 tillbaka av Nohab och blev
åter bostad för firmans verkställande direktör.
En sensation i Trollhättan var även ångaren Neebing, inte minst tack vare dess mörkhyade besättning. Dess strandhugg med jämna mellanrum lämnade även vissa ganska
påtagliga minnen hos många bland stadens skönheter, särskilt dem i Skoftebyn.
De gyllene tiderna tog emellertid en ände för Nohab och därmed även för Trollhättan.
Efter reduceringen av lokbeställningen började det se hotande ut för framtiden. Det
skulle inte bli lätt för Nohab att skaffa så stora order att anläggningens hela kapacitet
kunde utnyttjas. Mycket nytt folk hade strömmat till Trollhättan, tyvärr inte alltid av
allra bästa kvalitet. Det kunde bli ett ganska besvärligt problem för staden, om dessa
inte kunde beredas sysselsättning. Svåra tider stundade.
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