Stefans manus invigningen J.P. statyn

Tack Stig och ett stort tack till er i J P Johansson Sällskapet för att ni så hängivet drivit detta
projekt från idé till en färdig staty av Enköpings stora uppfinnare och entreprenör. Tack även för
att ni gav mig den stora äran att avtäcka statyn.
Innan jag avtäcker statyn vill jag med en kort resume av JP Johansson visa på hans storhet och
den betydelse han haft för Enköping och Sveriges industrihistoria.
J P föddes år 1853 i en torparfamilj som den äldsta av 6 syskon. Han arbetade under sin
barndom som vallpojke och visade tidigt prov på sin uppfinningsrikedom. Han byggde bla om
sin fars handtröskverk så att den kunde dras av hästen istället för att handvevas, då slapp han
det tunga jobbet med att veva tröskverket.
Efter avslutad militärtjänst jobbade J P på Munktells Mekaniska Verkstad i Eskilstuna innan han
år 1886 bestämde sig för att bli sin egen och flyttade till Enköping och öppnade Enköpings
Mekaniska Verkstad. Från början låg verkstaden här på Gustav Adolfs Plan. JP uppfann
rörtången som patenterades år 1888. Något år senare kom han med sin mest kända uppfinning,
skiftnyckeln som patenterades år 1892.
Uppfinnandet fortsatte och bl a uppfann han sockertången som är en gripklo med fjäder. Han
kom på idén efter att ha kommit hem smutsig om fingrarna och grävt i sockerskålen och då fått
en tillsägelse av sin fru. En annan av hans uppfinningar var Triplexlampan. Det var en elektrisk
pendelarmatur med belysning från en rörlig arm. Syftet var att förbättra förhållandena i
arbetslokaler på bland annat sjukhus, kontor och i industribyggnader.
J.P. Johansson avled i augusti 1943 strax innan sin 90-årsdag. Under sin livstid åstadkom han
hela 110 patenterade uppfinningar.
Vi på SNA Europe har ett stort arv att förvalta i det fantastiska varumärket Bahco och den
uppfinnartradition som kommer från J P Johansson vilket gör det extra roligt att kunna stå här
idag jämte denna staty. Jag vill igen passa på att tacka alla i J P Johansson sällskapet för att ni
håller minnet av JP Johansson och hans uppfinningar levande och inte minst för er hängivna
insats som gjort att vi idag har denna staty av en av Sveriges mest betydelsefulla uppfinnare
genom tiderna – Johan Petter Johansson.
AVTÄCKNING . . .
Vilken fantastisk staty, jag lämnar nu över ordet till Curt Erikson, ordförande i J P Sällskapet.

