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Ansökan om stöd ur Stina Sundströms Fond för
tryck av bok om CE Johansson
Förslag till beslut
Bevilja 20. 000 kr från Stina Sundströms Fond för utgivning av en bok om CE
Johansson.

Sammanfattning
Bokförlaget Votum i Örebro har tillsammans med Bror och Hans Loeld planerat
utgivning av en bok om måttsatsens grundare, CE Johansson. Boken behandlar hans
uppväxtår, tidiga arbetsliv som ledde fram till patentet på måttsats och samarbete med
Ford i Amerika.
Då CE Johansson har en så tydlig förankring i Eskilstuna industrihistoria ser
Eskilstuna stadsmuseum positivt på utgivande av en bok om honom som föregångare
inom den internationella industrivärlden. Arkivmaterial från bl a Eskilstuna stadsarkiv
och Arkiv Sörmland utgör källmaterial till boken.

Ärendebeskrivning
För att beskriva den internationellt kände CE Johansson, även kallad Mått-Johansson,
har bokförlaget Votum tillsammans med bröderna Bror och Hans Loeld tagit initiativ
till utgivandet av en bok om dennes historia.
Arkiv och museer har fått ta del av ett utkast till boken. Där beskrivs CE Johanssons
uppväxt strax utanför Frötuna; hans ungdomsår i Amerika och de intryck han tog med
sig därifrån; hans lärlingstid i Eskilstuna; uppfinnandet av måttsatsen; kontakterna med
Fordfabrikerna i USA mm. Sammantaget en fängslande berättelse om en
internationellt betydelsefull man, hans patent och vilka faktorer i hans omvärld som
ledde fram till detta.
Då CE Johansson, Mått-Johansson, haft stor betydelse för den internationella
tillverknings-industrin ser stadsmuseet positivt på att ge ut denna bok. Den behandlar
också det hittills relativt okända samarbete med Fordindustrier i USA, vilket gör
boken extra intressant ur lokalhistoriskt perspektiv.
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År 1993 fick Eskilstuna kommun som universell testamenttagare 1 820 181 kronor
efter Stina Sundström, Stockholm. I testamentet anges att kvarlåtenskapen i huvudsak
ska användas till främjande av vetenskaplig forskning inom museernas område.
Beloppet tillfördes kultur- och utbildningsnämnden efter beslut i kommunstyrelsen
(den 1 dec 1993 § 593).
Enligt beslut den 20 maj 1999 §12 i kultur- och fritidsnämnden, kan medel från
fonden ska användas för att främja bokutgivning som berör Eskilstuna museers
(nuvarande Eskilstuna stadsmuseums och Eskilstuna konstmuseums)
intresseområden. Exempel på böcker och trycksaker som givits ut med stöd av medel
från fonden är:
o Ann Hellman m.fl. – Rademachersmedjorna
o Utställningskataloger till konstmuseets utställningar
o Åsa Egeld, Maria Gustavsson – Pip och Petra flyttar in på stadsmuseet
Finansiering
Medel från försäljning av de utgivna böckerna återinvesteras i fonden. Befintliga medel
i fonden vid 2016 års början var 516 342,71 kronor.
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