Historien om pålfabriken på Backa i Grinneröd socken

Sammanställt av Göte Natanelsson, Kenneth Hansson och Inge Magnusson
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50-talet
Historien bakom starten av pålfabriken
Våren 1956 kom det två män, Elon Stolt och Lennart Thorin från Göteborg till Backa i
Grinneröd och frågade om de fick hyra mark för att gjuta betongpålar. Politikerna i Sverige
hade bestämt att det skulle byggas 100 000 nya lägenheter varje år och Göteborg var ett
hett område. Där skulle det byggas många hus på mark där det bara var lera och på så vis
gick det åt många meter betongpålar. Elon Stolt hade avslutat studier på Chalmers och hade
lärt sig hur man skulle gjuta betongpålar, i synnerhet runda med förspänd armering. Varför
han kom till Backa och frågade efter mark var just därför att marken där han tänkt sig gjuta
pålarna var en aning sluttande med stabilt underlag. Han tänkte sig att kunna rulla ut pålarna
på en lastbil och på så vis slippa ha någon stor byggkran.
Eftersom markägaren, Natanelsson, gav tillåtelse att arrendera marken som behövdes gick
Elon och Lennart till Ljungskile kommun för att söka bygglov. Även banken fick besök för
pengar behövde lånas för att komma igång. Företaget kom att heta Grinneröds Pålfabrik AB.
Pålfabriken tar form
När alla punkter var beviljade så kom projektet igång sent på hösten -56. Nu gällde det att
allt gick i lås och att vädret var på rätt sida. En caterpillar kom och tog undan matjorden och
jämnade marken där fabriken skulle byggas. En väg byggdes där pålbilarna skulle vara när
pålarna skulle rullas på. Svetsare kom från Göteborg som skulle bygga formar till gjutningen,
ett nog så tidsödande arbete, då det behövdes ca 100 m formar. Plintar skulle gjutas för att
lägga formarna på. Mellan plintarna lades makadam där det också placerades perforerade
järnrör. Rören skulle leda ånga under formarna när de var fyllda med betong. Ångan gör att
betongen bränner fortare så att det gick att lyfta ur pålarna från formen redan dagen därpå.
Grovarbetare fick anställas och några av de första av ortens folk som började var Tage
Fredriksson och Leif Dosé. Snickarna Emil Olsson och John Olsson från Backamo började
bygga en enklare byggnad av trä för att ge skydd för dåligt väder samt hålla ångan inomhus
på natten. Även Elon och Lennart hjälpte till så gott de kunde. En annan person som hjälpte
till i många år med olika sysslor var Viktor Ekström från Backamo. Det var så att Elon och
Lennart behövde något ställe att bo på under tiden de jobbade här. De fick förslag på Viktor
som hade rum över. Viktor och ”pojkarna” som Viktor kallade Elon och Lennart kom väldigt
bra överens och Viktor blev som en husfar. Han lagade mat av olika slag för det var han
duktig på. En och annan rolig historia bjöd han också på.
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Julledigheten blev kort, för det gällde att få färdigt byggnaden så att det gick att börja
tillverkningen av pålarna, men väderleken var inte att lita på. På nyårsdagen blev det en
fruktansvärd storm. Den delen av bygget som de lyckats sätta upp blev totalt förstörd. Ingen
rolig syn, men det var bara bita ihop och börja om igen.
Gubbarna reglade upp en ny fabriksbyggnad som kläddes med masonit. De kom över
begagnad takplåt som lades på som takbeläggning. Formarna som pålarna skulle gjutas i kom
på plats undan för undan. Cementblandare och en ångpanna fick köpas, även de var
begagnade. Till slut var det klart att sätta igång att gjuta de första pålarna. Lite strul blir det
alltid i början, men allting löser sig med lite god vilja. Men det gällde att få in ordrar, så att
man kunde börja leverera pålar. Det visade sig inte vara så lätt. För de fabrikerna som gjorde
slakarmerade pålar lade in protester mot att sträckarmerade pålar inte var godkända att
påla med. Efter många turer hit och dit så kom det in beställningar så att de kunde gjuta
pålar. En hel del krogrundor behövdes också.
Gunnar Magnusson kommer in
Efter att pålfabriken kommit igång visade det sig att formarna inte fungerade som de skulle.
Min far Gunnar Magnusson som jämte sin taxirörelse också hade en liten smedja fick en hel
del smidesarbeten med att underhålla formarna. Efter ett tag kom man fram till att en bättre
form behövdes. Gunnar tog fram ett förslag till en ny pålform som Stolt och Thorin tände på.
Ståltuber med ett innermått ca 280mm och 10mm gods införskaffades. En låsanordning höll
de två luckorna stängda. Upptill var en 8 cm bred spalt där betongbruket fylldes i. Under gick
ett ångrör till att värma formen och påskynda härdningen med fuktig varmluft så att pålarna
kunde lyftas ur formen påföljande morgon. Under och runt ångrör fylldes med grus. Efter
några justeringar blev formen en succé och användes till fabriken lades ner på 80-talet.
Gunnar blev anställd som verkmästare och var kvar till slutet.

3
Textunderlag Göte Natanelsson och Inge Magnusson

60-talet
Kenneth Hansson med i nästan 20 år
Kenneth började 1961 i gjutningen. Efter ett halvår började han som kranförare på en
Åsbrink. En spårbunden kran och en Björnkran införskaffades också. Kenneth körde dem alla.
Han svarade också för provtagning av betong på senare tid. Kenneth blev kvar till 1980
nästan 20år.
Ny pålbädd o byggnad
De befintliga pålformarna revs, bädden förlängdes. Fästjärn gjöts in i ett nytt betonggolv för
fäste till de nya pålformarna. I var ände av de 5st och ca 85 m långa formarna gjöts balkar in.
Dessa skulle fungera som mothåll vid uppspänning av linor i pålarna. Pålarna var nämligen
armerade med förspända linor som kapades jäms påländarna när betongen härdat
påföljande morgon.

Efter hand byggdes en ny byggnad som var kraftigare dimensionerad än den första. De två
lokala snickarna Emil Olsson och John ”fy femtan” Olsson var drivande. (Vad jag minns var
John religiös och var försiktig med så starka ord som ”fy sjutton”) Kraftiga takstolar spikades
ihop av plankor. Stolpar restes mot norr med avstånd på mellan ca 8 till 15m för att pålarna
skulle kunna rullas ut när de lyfts ur formarna. Långa självbärande väggar byggdes av
träramar och kläddes med spontade brädor. Dessa väggpartier monterades mellan stolparna
med öppning nertill. Luckor monterades som kunde stängas när pålarna rullats ut.
Motstående vägg brädades in och försågs med fönster där så var möjligt. När takstolarna
monterades kunde taket byggas med eternitskivor.
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I starten gjordes de flesta momenten för hand. Formarna smörjdes in. Armeringen bestod av
fem stycken stållinor och en armeringsspiral som omslöt linorna. Linorna drogs förhand
genom stoppar som placerades i rännan där pålarna skulle börja och sluta. Spiralen drogs ut
och fästes vid beslagen. Pålarna tillverkades i längder mellan 3 till 14m. Spiralen, en 5mm
ståltråd, bockades över en stålcylinder och kapades i förutbestämda längder. Två man gick åt
för att tillverka dessa spiraler. Alla i laget, ca 8 man hjälptes åt att armera.
När armeringen var klar spändes stållinorna upp till ca 40 ton med en domkraft. Till en
början användes en liten domkraft som spände upp en lina i taget.
Betongen blandades i en större betongblandare på plats. Grus och singel östes upp i
skottkärror och tippades i ”hunnen” en stor plåtlåda som lyftes upp och tömde sitt innehåll i
tombolan. Cementen kom via en behållare och en skruv in i tombolan. Vatten sattes till i rätt
mängd. Två pojkar på 16 år fick sköta skottkärrorna medan en erfaren äldre, Folke Offesson
”körde” blandaren.
Betongen transporterades ut i en hjulförsedd behållare som i sin tur rullade på en stor vagn
som kunde förflyttas utmed hela pålbädden. Behållaren kunde således förflyttas i sidled över
de fem formarna och vagnen längs bädden. Vagnen och behållaren flyttades för hand av två
till tre man. En man gick efter och vibrerade betongen med en vibrator så att betongen flöt
ut ordentligt i formen och runt armeringen. En man kom därefter och ”ströpplade” den 8 cm
breda öppningen upptill i formen. Ströpplingen utfördes med en piassavakvast som stöttes
mot betongytan. Han stack också i två lyfthandtag av ståltrådar, senare wire på
fjärdedelspunkterna i pålen.
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När pålarna gjutits färdigt täcktes formarna med presenningar och ångan sattes på. Ångan
tillverkades i en stor ångpanna som eldades med tjockolja.
Påföljande morgon började med att ångan stängdes av och presenningarna togs av.
Formluckorna öppnades och de genomgående stållinorna kapades vid stopparna mellan
pålarna. Pålarna var nu fria att lyftas ur formarna. Lyftprocessen utfördes med två
bockvagnar och taljor som var fästa på löpvagnar så att taljorna kunde placeras över
lyftöglorna på respektive påle. Pålarna lyftes ur formarna och flyttades till avsett hål i väggen
där de släpptes ner och rullades ut till lagret utanför.
Första pålbilen
Henry Svanberg hade ett lokalt åkeri med lastbil och en kärra. Henry tog av lämmarna, lade
på två timmerbankar, en på bilflaket och en på kärran. Han lät tillverka en pålstege, av
stålrör och u-balkar, som lades ovanpå bankarna. Denna lilla pålbil kunde lasta ca 60m pålar.
Efterhand behövdes bättre transportmöjligheter. En större pålbil byggdes som kunde ta över
100m pålar per lass. Oskar Jansson var förare. Pålbilen ägdes av pålfabriken. Fortfarande
rullades pålarna för hand. Svanberg lät också tillverka en ny pålbil.
Lastning och lossning skedde för hand. Pålarna rullades ut ur fabriken på den sluttande
bädden utanför. Pålarna kunde spettas med hjälp av plankor upp i två lager. Vägen utmed
pålstuvarna var nedsänkt så att pålarna kunde rullas ut och över till pålstegen via två släpor.
När pålarna skulle lossas på byggplatsen hakades dessa balkar/släpor i pålstegen och ner till
marken. Ett tjockt rep bands på mitten och löpte över lasset till motsatt sida där repet
lindades i 4 eller 5 varv. Stakarna togs bort och pålarna spettades fram och ner för stöttorna.
Friktionen mellan det lindande repet höll tillbaka pålarna så de kunde lossas skonsamt.
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För att underlätta lagerhållning och lastning på fabriken införskaffades en gammal
grävmaskin, en Åsbrink, som försågs med bom som kunde lyfta pålar och lossa inkommande
gods. Den byttes ut efterhand mot Landsverk som var modernare. Senare lades räls ut
utmed pålstuvarna och en rälsbunden kran restes. En Björnkran införskaffades också.
Pålfabriken byter namn
I takt med att företaget växte döptes företaget som aktiebolag till Svenska Pålfabriken AB
Branden
Ångan till härdningen producerades av en stor ångpanna som drev med tjockolja (det hade
naturligtvis inte gått idag), oljan förvärmdes för att kunna brinna mer effektivt. En natt tog
det eld i denna del av processen och pannrummet, delar av takstolar och väggar brann ner.
Pannan förstördes helt. Knallar hördes när eternitplattorna sprack av värmen. Värmen var så
hög att pålformarna med de nygjutna pålarna först expanderade och sedan krympte så
mycket att hela mothållet för förspänningen drogs upp ur marken. Ljungskile brandkår var
snabbt på plats och begränsade skadorna under ledning av KG Henriksson.
En febril aktivitet startade med att riva vad som var skadat och snabbt få ett nytt mothåll på
plats. För att snabbt komma igång igen lyckades det att hyra en mobil ångpanna så att
produktionen kom igång igen. En ny panna införskaffades och byggnaden reparerades efter
hand.
Smeden Ingemar Aronsson gjorde ett stort arbete för att produktionen snabbt skulle komma
igång.
Nya fabriker och utbyggnad i Backa
På Badö i Uddevalla byggdes en ny pålfabrik. Där tillverkades grövre pålar som tog en högre
last.
En smidesverkstad startades i Uddevalla hamn, Pålsmide AB, för tillverkning av bergskor och
pålskarvar.
I Hamburg tillverkades 34 x 34cm fyrkantspålar förspända för den tyska marknaden.
I Backa byggdes en bädd på utsidan i söder. Kapaciteten var ca 150m per dygn. Det fanns nu
kapacitet för ett lager på upp till 100 000m pålar vilket motsvarar utleveransen per år.
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Svenska Pålfabriken stoppar
I juni 1968 fick verksamheten ställa in betalningarna. Det hade varit ekonomiska problem i
Tyskland som stoppade de båda pionjärerna. Flera intressenter hade varit inne men
resultatet förblev negativt. Fabrikerna lades i malpåse. Bilden tagen på personalen sista
dagen.

Nya ägare
Det Johnsonägda byggbolaget Nya Asfalt AB köpte nu Svenska Pålfabriken AB. Nya Asfalt
hade också en fabrik i Ucklum som fortfarande är i drift. Företaget drevs vidare under
samma namn. Visst samarbete med Ucklumsfabriken förekom. Bland annat vid provning och
kontroll av betongen.
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70-talet
Det gick för sakta och det var för mycket arbete med att hantera pålarna. Nya pålbilar
försedda med en hydraulkran tillverkades. Nu kunde bilarna lätt lossa sig själva på
arbetsplatserna. Nu var förarna Roy Hansson, Göte Jönsson samt Erik Svantesson anställda.
En reparationsverkstad startades också för den egna maskin och fordonsparken. Med
reparatör Sven Svensson.

Koncentrering till Backa
1971 lades pålfabriken i Uddevalla ned. Uddevallahamn behövde marken. De sista pålarna
gick till utbyggnad på Uddevallavarvet.
Fabriken i Hamburg såldes till det danska anläggningsföretaget Per Aarsleff A/S.
Fabriken i Backa utvecklas
Fabriken utveckades produktionen ökade. För att få plats med lagret schaktades ytterligare
markområden av.
Svenska Pålfabriken hade 4 egna pålbilar och 8 pålmaskiner. Därtill kom någon
efterknackningsmaskin (användes att efterslå på pålarna så att de stod stadigt på berg).
Härtill tillkom privatägda pålbilar.
1973 införskaffades en begagnad betongstation från Åmål. De delar som skulle användas
fraktade ner till Backa. Den gamla betongstationen revs och ersattes. Nya silos för grus och
singel restes. Montören Alf ”Affe” Johansson jobbade nästan dygnet runt och satte upp den
nya stationen på en månad!
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Svenska pålfabriken blir BINAB
Ett särskilt grundläggningsföretag bildas som får namnet Byggnads- och Industriservice AB
förkortat BINAB. Här ingick Backa, Ucklum, spontförråd i Rollsbo Kungälv, förråd på Hisingen
samt kontor inne i Göteborg. Det nya bolaget täckte i princip hela Sverige med kontor i
Örebro, dotterbolag i Norrland samt huvudkontor i Stockholm. Maskinerna målades gula
med svarta ränder.

80-talet
Pålfabriken i Backa går mot sitt slut
BINAB satsade på pålfabriken i Ucklum. Där tillverkades nu slakarmerade fyrkantspålar som
marknaden efterfrågade. Vägverket och Banverket godkände inte förspända pålar i sina
konstruktioner. Fabriken i Grinneröd lades ner under 1981. En epok som varade mellan 1956
till 1981 alltså 25år gick i graven. Ett 50tal av traktens män hade fått sin utkomst där under
dessa år under kortare eller längre perioder
Jag Inge Magnusson började som hjälpare att lossa pålar från pålbilen i början på 60-talet.
Fader Gunnar körde pålbil på kvällstid och helger när det var mycket att köra ut. På
sommarloven från 1962 när jag var 13 år målade jag fabriken senare var jag med och brände
armering och längade pålar i lagret, När jag fyllt 18 år ingick jag i gjutargänget. När jag läst
färdigt anställdes jag som arbetsledare på BINAB i Göteborg.
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