
 

Jag skall nu börja berätta om ett nytt företag som har varit betydande inom 

industrin och välkänt under lång tid 

 

JÖNKÖPINGS MEKANISKA VERKSTAD 
 

År 1860 grundlade Frans Gustaf Sandwall, Johan Edward Lundström och Carl 

Frans Lundström en fabrik på en tomt vid Munksjöns västra strand som upplåtits 

av staden. Bröderna Lundström var grundare av och delägare i Jönköpings 

tändsticksfabrik. Frans Gustaf Sandwall blev dock snart ensamägare av 

företaget. 

Fabriken hette Jönköpings gjuteri fram till år 1866 då Sandwall sålde halva 

företaget till verkstadsföreståndaren Claes Gustafsson och bolaget Jönköpings 

Mekaniska Werkstad bildades. Detta ledde till en snabb expansion och en 

utvidgning av sortimentet med bland annat ångpannetillverkning. Från slutet av 

1800-talet till 1910 bedrevs även varvsverksamhet. Totalt tillverkade JMW 31 

ångfartyg, och där det fortfarande idag finns kvar fartyg i drift som till exempel 

Motala Express med original maskinutrustning. 

Under slutet av 1800-talet var JMW ett av de större verkstadsindustriföretagen i 

Sverige. I lågkonjunkturen efter första världskriget gick JMW i konkurs (1921), 

men företaget rekonstruerades snart och under 1930-talet räknades JMW som 

Skandinaviens främsta tillverkare av ångpannor. 

1950 köptes företaget av AB Zander & Ingeström och i början av 1960-talet 

uppgår huvudägarskapet i Alfa-Laval-koncernen. 1982 säljs JMW till 

Scandpump, produktionen krymps gradvis för att helt upphöra 1992. 

Större delen av byggnaderna är rivna och det som endast bevarats är 

gjuteribyggnaden som byggdes år 1914. 1995- 1997 byggdes denna enda 

bevarade byggnaden om till högskolebibliotek och används av Högskolan i 

Jönköping. 

Uppgifterna är hämtade från : Axel Mollstadius: JMW:s äldsta historia. 

Jönköping: Jönköpings mekaniska werkstad , 1960. 

 

 

 
 



 

 
 

Ovan ser Ni den genom åren kända logotyp på Jönköpings Mekaniska Verkstads 

produkter 
 

Ytterligare historik hämtat ur SMV:s illustrerade medlemsregister från 1936- 

1944. 
 

Företaget grundades år 1858 av J.E.Lundström ( den svenska 

tändsticksindustrins grundare) och hans broder C.F Lundström samt 

järnhandlanden F.G. Sandwall. Tillverkningen utgjordes till början av 

handelsgjutgods men utökades snart till att omfatta även ångmaskiner och 

ångpannor, båtar och andra plåtarbeten. Sandwall var ensamägare till företaget 

från 1860 till sin död 1897, då rörelsen övertogs av ett bolag med det nuvarande 

namnet. År 1910 upptogs tillverkningen av ångturbiner och centrifugalpumpar. 

År 1929 övertogs från Luth & Roséns Elektriska AB dess tillverkning av 

pumpar, de sk. Ludwigbergspumparna, samma år övertogs från AB Juneverken i 

Bankeryd tillverkningen av vägmaskiner. 

Verkstaden äger ett välutrustat gjuteri. Utom för eget behov tillverkas 

tackjärnsgjutgods till andra kunder, såväl handformat gods upp till 20 tons vikt, 

som maskinformat gods. 

 



 

 
Från JMW:s katalog från 1887 om ångmaskiner och ångpannor 

 



 

 
Gårdspumpar var ju en stor artikel på denna tid och med tanke på att Sandwall 

var järnhandlare så passade produktionen väl in utan att man vid denna tiden 

visste att JMW skulle bli en stor tillverkare av industri och marina pumpar. 

 



 
1910 såg JMW ut enligt ovan bild på fabriken och detta är ett prospekt på en 

stationär ångmaskin för generatordrift. Som det framgår har man även börjat 

tillverka fotogenmotorer men om det är början till den sk. Junemotorn vet jag 

ej./ NES 

 



 

 
Ångmaskinen är en compoundmaskin där ångan i högtryckscylindern 

expanderar vidare till lågtryckscylindern varefter ångan kondenseras i någon 

form av kondensor. Vid ett tilloppstryck av 8,5 bar utförs maskinen i storlekar 

från 33 – 587 hk. 



 

 
Ångturbiner var en av de stora produkterna man tillverkade vid JMW i detta fall 

en turbin från 1910 drivande ett generatoraggregat 



 

 
Här en mindre ångturbin för att driva pumpar eller generatorer. 

 

 

 



 

 
Pumpar blev en stor tillverkningsprodukt under många år och utvecklades ända 

fram till slutet på 1970 talet då dessa försåldes till annat företag 



 

 
Ångpannor var också en väsentlig del av företagets produkter. Man byggde 

såväl enkla undereldade tubpannor, men de större ångpannorna byggdes som 

vattenrörsångpannor enligt ovan. Troligen var det tubångpannor för marint bruk 

och i huvudsak vattenrörsångpannor för industri och kraftverksanläggningar. 



 

AKTIEBOLAGET JÖNKÖPINGS MOTORFABRIK 
 

Tillverkningen av den sk. JUNE-motorn startade 1908 som en avdelning i 

Jönköpings Mekaniska Werkstad. Den nya motorverkstaden byggdes 1911. 

1922 ombildas avdelningen för motorer till aktiebolaget och Jönköpings 

Motorfabrik blev ett eget bolag inom koncernen. Vid denna förändring övertogs 

Munktells marinmotortillverkning som vid denna tid såldes ut från Munktell på 

grund av att Munktells var mer eller mindre konkursmässigt efter första 

världskriget. Företaget Munktell omkonstruerades och sammanslogs med 

stockholmsföretaget Bolinder. Jönköpings Motorfabrik började därefter att 

tillverka sina motorer under namnet June-Munktell och man började även att 

tillverka semidieslar und namnet J.M.  Juneverken i Bankeryd var ett 

dotterbolag till Jönköpings Mekaniska Werkstad och bildades 1917 och 

tillverkade mellan åren 1916 – 1922 en motorplog , June Motorplog, men den 

huvudsakliga tillverkningen var vägmaskiner av olika slag, motorer, släpvagnar, 

växellådor samt gasgeneratorer för sten som träkol. Vid Jönköpings Motorfabrik 

tillverkades marina och stationära motorer, motorwinchar, motorpumpar, 

motorgeneratorer och motorlokomotiv m.m. 

 

Vi skall nu visa mer ingående de sk. JUNE-motorerna som tillverkades både för 

marin och stationär drift. De stationära varianterna tillverkades även i 

horisontellt utförande vilket kommer att framgå av följande material hämtat från 

katalogerna från 1910 och framöver. 

 

 
Så här såg JUNE-motorernas liggande variant ut. 

 



 
 

Motorplogen JUNE tillverkad i Bankeryd mellan 1916 0ch 1922. 

 

 



 

 
Junemotorlokomotivet var försedd med en 2-cylindrig JUNE-motor 

 



 

 
 

Motorwinch med vertikal JUNE-motor. 

 



 

 
Här en bild över pumptillverkningen. 

 

 



 

 
Detta är den vertikala motorn som var den mest vanliga. Samma motor som 

finns på första färgsidan i denna skrift. 

 



 

Motorn kallades för ROBUR som exportmodell 

 

 
Motorerna var utrustade med en konventionell centrifugalregulator placerad i 

svänghjulet. 



 

 
Smörjapparaten var av egen tillverkning och utförd på ett mycket 

utseendemässigt vacker sätt. 



 

 
Ytterliggare en bild på lubrikatorn. 

 



 

 
Motorerna tillverkades i olika storlekar från 5 till 75 hk i encylindrigt stående 

eller liggande utförande med ett varvtal från 600 ner till 200 v/minut 

 

 

 



 

 

 
En större vertikal stationär motor med extra stödlager utanför svänghjulet. 

 



 

 

 



Motorn var en konventionell 2-takts tändkule/råoljemotor med en öppen 

tändkula. Tändkulan kunde levereras i olika utseende beroende på vilken typ av 

bränsle man skulle använda till motorn. 

 

 
 

 



 
Större motorer var försedda med luftstart 

 



 
Motorerna var utrustade med konventionella plungepumpar till kylningen 

 



 
Sortimentet utökades med en 2-cylindrig variant. 

 

 

 



 
Motorn kunde förses med backslag och koppling. 

 

 

 

 

 



 

 

 
Motorn var försedd med en centrifugalregulator som höll konstant varvtal på 

motorn allt efter önska nivå 

 

Ja det var första delen på historien om Jönköpings Motorfabrik  

    Nils-Eric 

 
 


