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1849 

1876 

August Bergman föds i Ljungby Småland, son till soldaten 
Johan Bergman och Anna Britta Larsdotter 

August Bergman startar ett gjuteri och mekanisk verkstad i 
Hälsingborg och senare en maskinfirma, som importerade 
verktyg och maskiner.  
              A. Bergmans Gjuteri  och Mek. Verkstad  
Han drev även en bokhandelsfirma i Hälsingborg där 
sonen Petrus var anställd åren 1898-1901. 

1890-talets början 

På läkares inrådan vistades Bergman  med familjen 
i Tyringe för att återvinna sin hälsa i den rena, höga 
skogsluften. 1894 köper han Tyringemölla. 
Familjen bestod då av 8 barn. 

Bergman ansåg det vara alldeles felaktigt att vi i 
Sverige skulle behöva importera både verktyg och 
maskiner, när vi själva här i vårt land hade sådana 
natur- och krafttillgångar. 



Inköper Bergman gården Tyringemölla, som han själv brukade några 
år. Han gav gården namnet Mariehill efter hustrun Maria Nilsdotter 
(1847-1915).  
Här återfick han sin hälsa och fick förnyad energi. 
På Tyringemölla fanns vattenkraft och goda förutsättningar för en 
fabrik. 

1894 

1896 
Verkställer Bergman idén att i Tyringe anlägga landets första 
verktygsindustri. Vid sammanträde den 23 september 1896 
grundas 
   SKANDINAVISKA  VERKTYGSFABRIKS  AB 

1903 Familjen Bergman blir ”Tyringebor” då de den 23 oktober skriver  
sig i Finja Församling 

Möllegården B & B 2012 



Syster Rut Bergman (1885-1944) 

Gift Kjersén, född i Helsingborg, 

död i Västerås. 

Väckte ”uppståndelse” då hon runt 

år 1905 tog flyglektioner. 

Dotter till August Bergman, syster  

till bland andra Petrus Bergman. 

August och Maria Bergman hade  

totalt 6 flickor och 2 pojkar. 



NILS ANDERSSON ”VÄRVAS” 

Bergman kontaktar sin tidigare anställde Nils 

Andersson i Amerika för inköp av vissa 

maskiner samt erbjuder Andersson arbete vid 

den industri han avser starta i Tyringe. 

Andersson antar erbjudandet och kommer hem 

till Sverige 1896 

Ett av Nils Anderssons amerikanska  
rekommendationsbrev 

Nils Anderssons betyg 
Inför Amerikaresan 



FÖRSTA FABRIKEN 

Till verkmästare utsågs Nils 
Andersson. Han var en rutinerad 
mekaniker . 

Andersson gjorde i Amerika inköp av de första maskinerna. 
Han övertalade i sin tur sin förra arbetskamrat Carl  Björk att 
återvända till Sverige och bosätta sig i Tyringe.  
Den 18 oktober 1897 återinflyttade Carl  Björk till Sverige och 
Tyringe. 
Augusts son Petrus flyttade från Helsingborg och var kamrer 
i företaget åren 1901-1909. 
 
Martin Lundh (1866-1924) var anställd disponent under två år 
från 1899 

CARL BJÖRK OCH PETRUS BERGMAN ENGAGERAS 

Carl Erik Björk (1869-1952) 



Aktiebrevets utformning och utdrag 
ur konstituerande möte 1896 



HUR DREVS DEN FÖRSTA FABRIKEN? 

Det var just vattentillgången som fick Bergman att satsa på Tyringe. Genom att 

bygga dammar som magasin kunde flödet regleras i önskad omfattning. 

Kraftbehovet ökade varefter produktionen ökade. År 1904 kompletterades 

vattenkraften med ångpannor som drev remdriften och runt 1912 gick Bergman i 

spetsen för startande av Tyringe Elverk med mottagningsstation intill 

Chuckfabriken, ungefär där den ligger även i dag. 



REFERENS OM KVALITET I  
PRISKURANTEN ÅR 1904 

HMS ”Tapperheten” 



Redan 1916, under tsartiden exporterade 

Verktygsfabriken till Ryssland. 

Priskurant med imponerande guldtryck 



Vattenflödet i bäcken genom samhället, nu kallad Svartevadsbäcken var 

betydligt  mäktigare för hundra år sedan. 

Det är då förståeligt att mjölnare Jöns Svensson Wallén (1857-1937) vid 

nuvarande Kvarndammen stämde Verktygsfabriken beroende av 

vattenregleringen och dammbyggnationen. Dom meddelades efter flera års 

processande 1910 till Walléns fördel. SVA  tog böterna och överklagade  

inte trots stort missnöje med domslutet. 
 

STRID OM VATTNET 

1910 



DEN  FÖRSTA  FABRIKEN  BYGGDES  SNABBT  UT 

Interiör från härdrummet på 
fabriken år 1914 
 
Fabrikens första årtionde var 
fyllt av stora problem. Det var 
svårt att komma in på 
hemmamarknaden där man var 
lite misstänksam mot svenska 
verktyg. 
 

Personalen cirka år 1903 med 
delar av produktsortimentet 
gängkloppor och andra 
skärande verktyg. Även 
chuckar tillverkades om än i 
blygsam skala. 



Det var ju inte bara en fabrik som skulle byggas upp, utan helt ny personal 
skulle omskolas till fabriksarbetare. Grunden till ett helt nytt samhälle skulle 
läggas. 
Bergman lät bygga bland annat Kurhotellet, pensionaten Breidablick och 
Solhem samt ett missionshus vid dammarna samt flera villor runt 
Kuranstalten. Allt detta frestade på ekonomin. 

Pensionat Breidablick 
  Pensionat Solhem 

MOLNEN HOPAR SIG ! 

Vattenkuranstalten 



August Bergman var troende och uppmuntrade speciellt Frälsningsarmén 
i Hälsingborg. Han lät nere vid Verktygsdammarna, alldeles efter Gullvallen  
(Sandéens fastighet) år 1895 bygga ett missionshus som kunde utnyttjas av  
olika trossamfund samt ge resande predikanter husrum. Man talade  
skämtsamt om ett ”missionshotell” 
NTO kom senare att äga fastigheten, drev scoutverksamhet där med start  
runt 1940 och fram till 1949. 
Paulson och Nilsson hade från 1949 sin verkstad i Missionshuset fram till  
år 1956. 
Missionshuset revs år 1957 ,då P&N flyttat till nya lokaler på ”öster” 

MISSIONSHUSET 



Tretton år efter starten, år 1909, nödgades August 

Bergman överlåta större delen av sina aktier i fabriken. 

År 1910 avgick han som styrelsens ordförande.  

1909-10 

 

Ny styrelseordförande blev stationsinspektor Olof Strandqvist 

(född 1863 i Raus). Han förestod samtidigt Posten i Tyringe. 

Hans son Gösta (1895-1979) kom även han att senare sitta  i 

styrelsen för verktygsfabriken. 

FÖRSTA  OMBILDNINGEN 



FRAMGÅNGAR FÖR VERKTYGSFABRIKEN 
………..NU UTAN AUGUST BERGMAN 

Till verkställande direktör utsågs Nils Andersson.  

Carl E. Björk blev verkmästare. 

Tillverkningen av skärande verktyg  och chuckar fortsätter. 

Ytterligare tillbyggnad, runt 70 man anställda 1920 
Namnet på de flesta finns på museet. 

1910 



NYA TAG – NY FIRMA - CHUCKAR 

En ny högkonjunktur närmade sig.  

Nya möjligheter öppnades för den svenska industrin. 

August Bergmans 
verksamhetslust och 
idérikedom var obruten. År 
1909 startade han en ny fabrik 
där nuvarande S C A ligger. 
Den fick namnet  
 

1909 

AB BERGMANS CHUCKFABRIK  
Tillverkningen var inriktad på chuckar och backskivor.  

Även denna fabrik fick ekonomiska problem och pengar behövde tillföras. 



Aktie från emissionen 1918, transporterad 
till Nils Anton Ohlsson, (1886-1921) 

August Bergman blir änkling 
och flyttar 1918 tillbaka till  
Hälsingborg 

1915 

Nils Anderssons svärson  Nils Anton Olsson   (som 
samma år gift sig med Nils dotter Stina från första 
äktenskapet) övertar Bergmans chuckfabrik,  
men kommer i  finansiella problem  redan 1921. 

1919 

  OMBILDNING IGEN 



VÄSENTLIGT  ÅRTAL 

Graven på Finja kyrkogård 

August Bergman avlider, stoftet förs med 
extratåg och hästar från Hälsingborg till Finja 
kyrka. 

1921 

Nils Anton Olsson avlider. 
Bergmans chuckfabrik köps på exekutiv auktion av 
Skandinaviska Verktygsfabriken 

Petrus Bergman startar fabriken 

           AB Bergmans Chuckar 
på Industrigatan, efter att under några år provat att vara 
lantbrukare          

Nils Anton Ohlsson, (1886-1921) 



1920-talet 

SVA driver båda verksamheterna som en enhet. Nils Andersson är VD. 

Valfrid Björk (1905-1992), son till Carl E. Björk blir platschef för 

chucktillverkningen på Kyrkogatan 

     Nils Andersson avgår. 

 Carl Björk blir verkställande direktör, en post han     

behåller fram till år 1948  

1934 

 Harry Andersson, son till Nils 
Andersson blir disponent på SVA 
och verkställande direktör 1946 

Harry Esbjörn Andersson (1899-1982) 

1934 



Foto vid utdelningen av 
Kungliga patriotiska Sällskapets 
medaljer i Tyringe kyrka år 1932 

Nils 
Andersson 

Carl 
Björk 

Per 
Persson 

Martin 
Ellmark 

Ored 
Caiberth 

Frans Oscar 
Nilsson 

Johannes 
Andersson 

Gunnar 
Risberg Johan 

Granqvist 

Bild av fabriken i Teknisk Tidskrift år 1931 

FRAMGÅNGSÅR 



ANSTÄLLDA PÅ 1930-TALET 

Samtliga finns identifierade på museet 

Martin  
Ellmark Nils 

Andersson 



1936 

1946 1946 

MÅNGA  ANSTÄLLDA  HAR  DET VARIT 



VIND  I  SEGLEN ! 

Genom köpet av AB Bergmans Chuckfabrik fick 

”Verktygsfabriken” ett bredare produktsortiment av både skärande 

men även ”spännande” verktyg det vill säga ytterligare satsning 

på chuckar och backskivor.  

Foto från en presentation i mitten av 1940-talet 



Chucktillverkningen skiljs från annan tillverkning inom Skandinaviska 

Verktygsfabriken och ett nytt bolag 

SKANDINAVISKA CHUCKFABRIKSAKTIEBOLAGET  
bildas med Valfrid Björk som ägare och verkställande direktör. 

Valfrid Björk (1905-1992), son till Carl Björk hade då varit ansvarig för 

chucktillverkningen sedan 1934. 

1946 
ETT FÖRETAG BLIR TVÅ 



Stansknivfabriken 

Möllestugan 

Nyhem 

SVA FRÅN LUFTEN CIRKA 1940 



Pampig trappa till ”personalingången” 
I bakgrunden villa Nyhem 



Administration och planering krävde sina mannar 





SVA deltog vid Svenska Mässans 50-årsutställning i Göteborg 1967 

Monterdesign Einar B Johansson 



Detalj av montern 1967 



75 ÅRS FIRANDET 23 OKTOBER 1971 



26 januari 1972 



Harry Andersson efterträds av sonen 
Esbjörn Esbjörnsson (född 1941) som 
VD  

Fräsverktygstillverkningen förutom  

kuggfrästillverkningen säljs till SKF Tools som  

1974  tagit över Bergmans Chuck och Verktygsfabrik på 

Industrigatan. Ca 60 anställda flyttar över till SVA 

SV A säljs till Lars Wiklund.  

Esbjörn Esbjörnsson avgår som VD  

Sandvik Coromant köper SV A  

VAD HÄNDE UNDER 1970-80-TALEN?  

1972 

1979 

1983 

1988 

Esbjörn Esbjörnsson och Jan Svensson köper kugg- 

frästillverkningen. 1/3 av aktierna överlåts till de anställda.  
1983 



  VAD HÄNDE SVA PÅ 1990-TALET? 

Sune Pettersson köper SVA efter Lars Wiklunds konkurs. 

Nytt företagsnamn   SVA i Tyringe AB 

SKF Tools flyttar sin fräsverktygs tillverkning  till Italien  
och alla blir uppsagda.  

Tyringe Specialverktyg startar i SKF Tools gamla lokaler 
på Industrigatan. Läggs ned 2009. 

1991 

1993 

1993 



1997 



  VAD HÄNDE SVA PÅ 2000-TALETS FÖRSTA  ÅR ? 

Mats Wennmo köper SVA och blir VD  

 

 

Mats Wennmo säljer till Amiral  

 

 

Amiral säljer till J R Tools Oy, Finland TYRINGE HOBS 

 

 

TYRINGE HOBS begär sig i konkurs i november månad 

 

Ny ägare                                                   Södertälje  ingående 

i XANO Industri AB, Jönköping.  

Verksamheten i Tyringe läggs ned. Namnet SVA kvar (t v) 

 

2002 

2006 

2007 

2012 

2013 



Norra Skåne tisdagen den 20 november 2012 



Av Carina Koskinen 3 JANUARI 18.00 
TYRINGE. Företaget Mikroverktyg köper SVA AB i Tyringe. Det räddar dock inte jobben i Tyringe eftersom 
produktionen flyttas. 
– Några anställda har erbjudits att följa med och tackat ja, uppger vd Kjell Wallin. 
Tyringe Hobs, tidigare SVA, försattes i konkurs i slutet av november förra året. Sedan dess har en köpare sökts och nu är 
affären klar. Det blir Mikroverktyg i Södertälje, ett företag i kuggbranschen, som köper. 
– Vi känner till SVA sedan tidigare och produktionen liknar vår produktion, säger företagets vd Kjell Wallin. 
 
Budgivningen stod mellan Mikroverktyg och ett utländskt bolag. Genom köpet stannar alltså produktionen kvar i Sverige, 
men inte i Tyringe. 
Inom en sexmånadersperiod flyttas produktionen till Södertälje och några av de anställda följer med upp. 
– Det är inte lönsamt att driva verksamheten i befintliga lokaler i Tyringe, säger Kjell Wallin. 
Ett 20-tal personer arbetade på SVA vid konkursen. 
 
Trots att bolaget nu går upp i Mikroverktyg behålls namnet SVA. 
– Denna lösning innebär att SVA får med sig sin drygt hundraåriga historia till en ägare med stor drivkraft, lång erfarenhet 
och tekniskt kunnande från avancerad produktion av högkvalitativa verktyg och transmissionsprodukter, skriver 
Mikroverktyg i pressmeddelandet. 

SVA räddas men flyttas 

mailto:carina.koskinen@nsk.se�
mailto:carina.koskinen@nsk.se�


”TYRINGEMÖLLAS” OLIKA NAMN 

Redan 1909 tvingades Bergman sälja 
Mariehill  som då blev flickskola ”Tyringe 
helpension” fram till 1912. 
 Mellan 1913-38 var Björkliden (som det då  
kom att heta) pensionat, som drevs av  
Svenska Kyrkans missionsstyrelse. 
Verksamheten flyttade 1938 till Tyringegården  
då SVA köpte fastigheten som bostad för 
direktör Anderssons familj. Han döpte om  
villan till Maryhill 

Bild hämtad från Möllegårdens hemsida 

1976 hyrde SVA ut  huset till 
Montessori-förskola innan familjen 
Sördin köpte Möllegården 1984 och 
startade bed & breakfast  då barnen 
flyttade ut. 
I augusti 2009 sålde makarna Sördin till 
Anette och Thomas  Bernspång. 
 

http://www.mollegarden.com/images/front-large.jpg�


TRÄDGÅRDSMÄSTARBOSTADEN 
”STENLÄNGAN” 

Harry  
Andersson 

Nils  Olov 
Almerén 

Gunnar 
Ellmark 

Användes under Harry Anderssons 

tid som chef för representation ,här med 

gäster från Canada år 1960 



TYRINGEGÅRDEN 

SVA köpte Tyringegården  inklusive all mark 1938. Svenska Kyrkans 

Missionsstyrelse flyttade då från Björkliden till Tyringegårdens 

huvudbyggnad där en tredje våning byggdes på. Hebron drevs som 

vilohem för kyrkans personal in på 1970-talet 

Mark tillhörig Tyringegården avstyckades och såldes som tomter till 

anställda, förmånliga lån till villabyggen förmedlades.  

Villakvarteren kom i folkmun att kallas ”Ångermanland”!  



”STENLÄNGAN” VID TYRINGEGÅRDEN 

Ett av de gamla stallarna inreddes till bland  
annat tvätteri. 
Utöver att tillgodose företagets behov utfördes 
även tvätt, mangling och strykning åt allmänheten. 

Elsa Ohlsson och Karin Nilsson 



MÖLLESTUGAN 

Från början det hus i vilket turbinen för drift av fabriken inrymdes. 

Vattnet från dammarna drev turbinen vars kraft sedan via linor fördes över till 

remaxlar monterade i fabrikens tak. 

1949 byggdes stugan till och inreddes till matsal för de anställda som också 

kunde hyra stugan för privata fester. 



NYHEM 

Fastigheten Nyhem, vid Nils Anderssons gata som byggdes under de första 
åren av 1900-talet, och där familjen Tyrberg kom att bo, ägdes under 1970-
80-talet av SVA och uppläts åt fackföreningarna inom företaget och kallades 
alltså allmänt ”Fackets Hus” och ett av uthusen ”SSU-huset” 
 
SVA kände ett ansvar för de anställda även utanför arbetstid. År 1942-43 
byggdes en bastu i anslutning till omklädningsrummen på verkstaden. Dit 
kunde anställdas familjer gå och basta, kvinnor vissa kvällar och män 
andra. 



VERKTYGSFABRIKEN PÅ MUSEET 



PRISKURANT FRÅN ÅR 1900 

Upptog mest gängverktyg, 
röravskärare samt en del 
fräsar 



Kundreskontraboken 1919-1939 är en 4 kilo tung pjäs 
med manchesterklädd pärm och lås. 



NILS ANDERSSON 
Oljemålning av John Öhvall 



TYRINGE MUSEUM 
En del av Byalaget 

                               Besök oss 
        Vi finns på Industrigatan 6 i Tyringe 
• Måndagar och torsdagar klockan 09 – 12 

under tiden september till slutet av maj. 
• Våra övriga öppettider annonseras på 

Byalagets hemsida www.tyringe.nu samt i 
Norra Skåne 

• Ring vår ordförande Bo Anders Friberg, 
0451 50268 för överenskommelse om 
annan tid och visning 

Tyringe Museum 

”TAKING PEOPLE BACK!” 

Nutid blir dåtid  
inom en snar framtid - 
Tyringe Museum är länken! 

http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.handikappkunskap.se/bilder/lankar.jpg&imgrefurl=http://www.handikappkunskap.se/&usg=__gpFdPegQt58eau_I5yYpdrtAo8w=&h=294&w=483&sz=30&hl=sv&start=5&um=1&tbnid=4CqGtg9xjyHnzM:&tbnh=79&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3Dl%25C3%25A4nkar%26hl%3Dsv%26rlz%3D1T4SUNA_svSE288SE288%26sa%3DN%26um%3D1�
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