Murarbasens minnesbilder från uppförandet av EFS- huset i Ursviken
1964.
Anledningen till nybygget, var som jag kan minnas, att Klockhoffska huset skulle rivas, och
där hade EFS i stort sett all sin verksamhet, kanske man ägde huset, och i så fall fick en bra
slant för det, och kunde finanssera nybygget, till viss del.
Några i byggnadskommite’n som jag kommer ihåg var kontrollanten Gustav Carlsson, Axel
Lundqvist och Anna Norsten, kvinnor i en byggnadskommite’ var nog unikt. Eftersom jag är
dålig på att slänga gamla papper, så har jag kvar mätningsräkningarna från bl,a detta bygge.
Och där kan man utläsa att, allt murningsarbete inklusive in och utvändig puts, efter mätning
visade på en kostnad av 10713 kr – 375 kr i mätningsarvode, återstår då 10337 kr att fördela
på två man, för nästan ett halvt års arbete. Eller i reda siffror, en timfötjänst på 6,82 på 1515
timmar. Noterar att den öppna spisen i källaren kostade 150 kr. Sammanfattningsvis kan jag
tillstå att det var ett trevligt uppdrag att utföra dessa arbeten, men inkomstmässigt var det inte
någon höjdare. Vid besiktningen uttryckte Gustav Carlsson en eloge för ett gott hantverk.
Taklagsfesten hölls på gamla ärevördiga Klockhoffs, kanske den sista tillställningen där?
En annan fråga som jag grunnar på, är jag den ende som är i livet av arbetsstyrkan, det är ju
trots allt snart 50 år sedan det begav sig.
Som ett tillägg, vill jag förklara det där med titeln murarbas, med att jag tyckte att det låter lite
mustigt, sanningen är väl att den där ” murarbasen” oftast framställs som en öldrickande stor
och lätt överfet despot, som spottar brunt, och ryar och skriker på ” mera bruk” , och även i
övrigt uppträder som en översittare. I min värld är detta historia. Alla olika yrkesgrupper på
bygget var uppdelade i lag som var oberoende av varandra, på det ekonomiska planet, och
varje lag hade en lagbas enligt mig en trevligare titel.
Han som minns är Nisse Edholm som tillsammans med Kurt Kågström utförde
murningsarbetet i EFS , hantlangare var Gösta Schörling .
Träarbetare som jag kommer ihåg är Kalle Wikman och Sven-Erik Lundström, det var
troligen fler. På betongsidan är jag osäker, tyvärr.
Arbetsledare tror jag Torsten Kågström var. Byggnadadsfirman vet jag helt klart att det var
Byggnads AB Gunnar Lindqvist med sonen Sören som chef, efter att fadern avlidit 1963.
Beklagar att minnet sviker på ett antal punkter.
Hälsningar Nisse Edholm
PS. EFS fyller 50 år 2014 DS

