Från granit
till avancerad
automation

År 2019. Nio robotar rör sig längs med en automationslina. De plockar upp
och sätter ihop sju olika delar. Resultatet blir en fot till Thules takräcken. Det
tar fem sekunder för robotarna att göra arbetet men det har tagit Hillerstorps
Specialmaskiner (HSM) betydligt längre tid att skapa automationslösningen.
Följ med på en spännande tidsresa som tar sin början år 1959.

Hillerstorp Specialmaskiner, 60 år
Sigvard Larsson är fjärde generationen stenhuggare. Hans händer är stora och rejäla och det var som
stenhuggare han började sin bana en gång i tiden. Han har förvandlat enorma flyttblock i granit till både vackra
rundpelare och trappor. Men han blev rastlös under vintrarna när stenhuggeriet av naturliga skäl gick i dvala.
Han började utföra reparationer åt jordbruk och industrier. I en trakt av småländsk klurighet och Gnosjöanda
såg HSM dagens ljus år 1959. Till en början hette företaget dock Hillerstorps Svetsverkstad.

Vinterdvala väckte mekanikintresset
”Jag har alltid varit intresserad av mekaniska arbeten”, berättar
Sigvard, idag 86 år gammal. Men det var annorlunda förr. På
50-talet fanns ingenting av det som vi dag tar som självklart. Till
exempel fick man inte ansluta motorer hur som helst. Endast en
jordbruksmotor per fastighet med reglerat användande gällde.
Det här var en del av sviterna efter andra världskriget och det
ställde klurigheten på sin spets. Efter att jag gått en svetskurs
under slutet av 50-talet byggde jag min första svets själv. Jag
hade köpt skrotade flygplansdelar och av två flygplansgeneratorer byggde jag svetsen. Eftersom vi hade såväl stenhuggeri
som jordbruk hemma, hade jag en kompressor jag också kunde
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1959 Första svetsen tillverkar Sigvard själv. Stenhuggeriarbetet läggs åt sidan
under vintertid och Sigvard utför legoarbeten samt enklare mekaniska 		
arbeten. Grunden till HSM ser dagens ljus.
1961 Hillerstorps Svetsverkstad, som HSM först hette, blir heltidssysselsättning
i smedjan på gården.
1967 En specialmaskin tillverkas åt Thule. Maskinen plastbelägger rören till
Thules lasthållare, ett moment som tidigare varit manuellt. Denna tidigt 		
utvecklade teknik ligger till grund även i dagens maskin, om än i förfinat
utförande.

använda. Men myndigheterna hotade snart med att dra in
vårt tillstånd eftersom jag gjorde åt så mycket ström.” Sigvard
skrockar.

Ryktet sprider sig snabbt i byn
”Att jag kunde fixa legosvetsarbeten och reparationer spred sig i
byn och jag fick allt mer att göra. 1961 slutade jag helt
med stenhuggeriet och ägnade mig på heltid åt min nya sysselsättning. Snart köpte jag min första svets och påbörjade
samarbeten med företagen i bygden. Jag försåg till exempel
Thule och Hillerstorps Trä med egenhändigt konstruerade
maskiner. Det handlade om enkla borrmaskiner, pressar, tråd-
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1980 Första PLC-styrda maskinen byggs.
1983 Sönerna Bengt och Håkan blir delägare i företaget.
1988 Hillerstorps Svetsverkstad byter namn till HIllerstorps Specialmaskiner 		
och flyttar som första industri till nybyggda industrilokaler på Nyhems 		
Industriområde.

och rörbockningsmaskiner men allting under denna tid,
slutet av 60-talet, ställde klurigheten på spets för det fanns inga
färdiga maskiner eller komponenter att köpa, åtminstone inte
för pengar som vi hade. Det som fanns var standardmaskiner
som jag fick i uppdrag att automatisera och på så sätt förvandla
till specialmaskiner. Ett sådant exempel är den specialmaskin
jag tillsammans med en av dåvarande ägarna till Thule, Willis
Thulin, skapade. Willis hade många idéer kring automation som
vi tillsammans realiserade under 60-talet. Här lyckades vi med
konststycket att skapa en maskin som plastbelade rören till
Thules lasthållare. Detta hade tidigare varit ett manuellt moment
men nu kunde vi automatisera det krångliga arbetet. Som
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1989 Första CNC-styrda fräsmaskinen köps in. Första medarbetaren anställs 		
(han jobbar fortfarande kvar).
1990 Första CAD-programmet köps in.
2000 Robotar integreras i HSM:s specialmaskiner. All konstruktion sker i 		
3D-CAD.

kuriosa används denna teknik fortfarande om än i en förfinad
version, inbyggd i en helautomatisk lina som vi har byggt.”

Fabriken växer ur smedjan
”Hela familjen Larsson var inblandad i mitt företagande. Min
hustru, mina föräldrar och mina söner hjälpte alla till och det
är ingen överdrift att påstå att sönerna Bengt och Håkan är uppvuxna i verkstaden. Det var dock inte förrän de slutade gymnasiet som de anställdes i firman. Bengt gick tekniskt program och
Håkan en verkstadsteknisk inriktning som mynnade ut i yrket
verktygsmakare. Jag själv har enbart 6 års skoltid så pojkarna
kunde ju mer än jag redan från början, haha”, Sigvard ler brett.
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2015 Lokalerna byggs ut och ytan fördubblas till 1 200 m2.
2017 HSM förvärvas av Axelent Engineering och uppgår i Axelent
Engineering Group.

”Det är inte sant”, fyller Bengt i, den äldste av sönerna. Farsan
har alltid varit nyfiken och klurig. Det han har lyckats med är
mer imponerande än det som utvecklingen har lett fram till. Utan
honom skulle HSM inte vara det företag det är idag.”

intresse för banbrytande ingenjörskonst. Man var först i Sverige
med att använda linjära motorer, som bland annat används i
utrustningar till excenterpressar. I bolagets lokaler har det tillverkats en mängd specialmaskiner och gemensamt för dem alla är
att de konstruerats för att lösa ett problem.

Smedjan på gården blev snart för liten för uppdragen trots alla
tillbyggnader som gjorts under de trettio år som firman huserat
där. Beslutet togs att bygga nytt. Som första företag i det
nyetablerade industriområdet Nyhem, flyttade företaget in i helt
nya lokaler i början av 1988.

”Egentligen handlar det om att vi konstruerar prototyper som ska
fungera till 100 procent direkt,” berättar Sigvard. ”Enkelt uttryckt
handlar det om att överföra gammal erfarenhet till nya projekt.
Från början tillverkade vi specialmaskiner som idag är standard.
Ett sådant exempel är den spikmaskin vi byggde åt Hillerstorps
Trä för många år sedan, slutet av 60-talet
Nya lokaler och namnbyte
tror jag. På den tiden var sex medarbeNär Sigvard med söner flyttade in i de
Enkelt uttryckt handlar det tare utrustade med varsin spikpistol eller
nya lokalerna bytte man
hammare och spikade vad som nu skulle
om att överföra gammal
samtidigt namn till Hillerstorps Specispikas. Det var tidsödande och långsamt.
almaskiner, i folkmun kallat HSM. Man
erfarenhet till nya projekt. Vi blev tillfrågade att effektivisera arbetet
hade under årens lopp fått ett gott
genom att bygga en spikmaskin. På den
rykte som konstruktör och tillverkare av
– S I GVA R D
tiden kunde man bara köpa dyr spik på
specialmaskiner och det borde signaleplastband till spikpistolerna så vi fick klura
ras i bolagsnamnet. För med handen på hjärtat har firman ända
lite grand, men resultatet blev en maskin där sex spikpistoler
sedan starten tillverkat specialmaskiner.
integrerades. Spiken kunde fyllas på ”löst” och fylldes sedan
automatiskt på plats i spikpistolen. Inget revolutionerande idag,
Flytten från 200 kvadratmeter till de nybyggda 600 skapade
men på den tiden var det närmast att betrakta som ingenjörsnya möjligheter. Nu hade man möjlighet att anställa medarbetare
konst.”
och ta sig an större projekt.

”

Automationsfokus förr i tiden, idag och i
framtiden
Kännetecknande för HSM är ett obändigt intresse för ny teknik.
Bolaget kan enklast beskrivas som en pionjär med ett starkt

”Idag ser det annorlunda ut”, fortsätter Håkan. ”Förr kunde
farsan skissa upp sina tankar på en servett och jag och Bengt
förstod vad han menade. Efter att vi flyttat till nya lokaler fick
vi möjlighet att anställa personal och då fungerade det inte
med skisser på servetter längre. Vi behövde skapa ritningar av

Från vänster till höger: Bengt Larsson, Sigvard Larsson och Håkan Larsson.

för bolaget och han blev kvar som viktigt bollplank tills alldeles
idéerna och därför investerade vi ca 250 000 kronor i första
CAD-programmen i början av 1990-talet. Hoppar vi fram ytternyligen. Två av Bengts tre barn arbetar på HSM. Dottern
ligare några år började vi fokusera på 4- och 6-axliga robotar
Sofie arbetar med administration och sonen Emil är konstruktör
som är en nödvändighet när du konstruerar specialmaskiner
och förverkligar tekniska lösningar till bolagets maskiner och
idag. Automationen blir allt mer intelligent och avancerad men
automationsprojekt.
samtidigt ska den vara enkel att hantera.
Förutom generationsskifte på HSM inträfVi befinner oss i det som kallas Industri
fade även andra förändringar. År 2017
HSM
är
ett
starkt
lokalt
4.0, eller den fjärde industriella
köps HSM av Axelent Engineering och blir
varumärke med lång och en del av Axelent Engineering Group.
revolutionen. Målet är produktion med
kortare omställnings- och ledtider, färre
framgångsrik tradition av att
fel, mer flexibilitet och ingen tidskrävande
tillverka specialmaskiner. Automation är framtiden
programmering.”
”Vi på Axelent Engineering såg ett behov
– R I C H A R D S KOGWA R D, V D A X E L E N T E N G I N E E R I N G
av att stärka vårt erbjudande och bli en
HSM blir en del av Axelent
tydligare aktör på den lokala marknaden.
Engineering Group
Att förvärva HSM stärkte Axelent Engineering och hjälpte oss
att bli ett större företag både inom och utanför regionen där vi
Sigvard gick i officiell pension vid 68 års ålder år 2001. Även om
verkar”, berättar Richard Skogward, vd på Axelent Engineering.
han trappade ner det dagliga arbetet släppte han inte intresset

”

”HSM är ett starkt lokalt varumärke med en lång och framgångsrik tradition av att tillverka specialmaskiner. De har
genom åren tagit väl hand om sina kunder och stoltserar därför
med kundrelationer som sträcker sig flera årtionden tillbaka i
tiden. HSM kompletterar övriga Axelent Engineering med
resurser som gör att vi sammantaget blir en starkare aktör.
Vi ser att marknaden kring automation växer så framtiden
bedöms som god. Vi ser att de satsningarna vi redan gjort
tillsammans burit frukt och vi har dubblerat omsättningen på
kort tid. Vi tror att denna expansion kommer att fortsätta.”

Vilka är Axelent Engineering Group
”Axelent Engineering AB är ett dotterbolag till Axelent AB.
Under Axelent Engineering finns även ett antal dotterbolag i sin
tur och dessa företag, inklusive Axelent Engineering AB, har
vi samlat under ett och samma paraply som vi kallar Axelent
Engineering Group.
Axelent Engineering Group är ett samlingsbegrepp för Axelents
erbjudande inom ingenjörstjänster och produkter. Gruppen
kommer att utveckla koncept till industrin inom automation,
specialmaskiner, standardmaskiner, service, mjukvaror och
ingenjörstjänster. Genom koncepten har vi som mål att stärka
konkurrenskraften hos våra kunder. Vi ser stora möjligheter
till expansion framöver då våra tjänster och produkter har en
stark efterfrågan och vi känner att vi många gånger ligger i
framkanten inom de områden som vi verkar.”
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