
C.A. Anderssons 
Kontorsmöbelfabrik

Startades vid Åsvallehultsfallet
Här fanns från början år 1810 
en vadmalsstamp och färgeri
Som blev Bobinfabrik 1894



Åsvallehultsgården i början på 1900-talet. Som blev skonat av Rantzaus 1568. Under sin vila i Säby hade 

danskarna bränt och skövlat 63 gårdar i socknen och den veckan i slutet av januari 1568 då 63 hem gick upp i 

rök är nog den svåraste Säbyborna någonsin upplevt. Gården Åsvallehult, här på bilden, skonades dock av 

danskarna, då godsherren var en landsman vid namn Nils Krumme.



Så här såg Åsvallehults gård ut någon gång på 1800-talet, En av bygdens första industrier skall ha 

funnits vid Åsvallehults vattenfall. Omkring 1810 anlades här en vadmalsstamp och ett mindre 

färgeri, anläggningen revs 1850 för att ersättas med ett spinneri och schoddyfabrik, år 1893 brann 

spinneriet ned. I slutet av 1800-talet byggdes en bobinfabrik på östra sidan, medan gården 

Åsvallehult hade ett tröskverk på sin sida.



Bobinfabriken vid Åsvallehults vattenfall i slutet av 1890-talet. Svarveriet låg på den östra sidan av Svartån, 

sågen och ångcentralen på den västra.



1898 startades även en mindre elektricitetsverk vid Åsvallehult, härifrån levererades ström till 

stadens gatubelysning men även till privatpersoner. Omkring 1905 såldes Åsvallehults vattenfall till 

friherre Hermelin och löjtnant Filén, för här skulle byggas ett större elektricitetsverk. På bilden ses 

Åsvallehultsbrons dammbyggnad med elverket.



Åsvallehultsgården i vinterskrud.



Omkring 1905 såldes Åsvallehults vattenfall för här skulle byggas ett större elektricitetsverk. 

Ägaren C A Andersson byggde en ny fabrik i själva samhället

för tillverkning av kontorsmöbler, Kontorsmöbelfabriken väster om järnvägen mot Ängaryd 

(Svartsjö) som sedan blev AB Tranås Kontorsmöbler. Kraftstationen vid Åsvallehult anlades 

1905 av friherre Hermelin och löjtnant Filén. Kraftstationen

var i bruk fram till mitten av 1960-talet.

Kraftstationen vid Åsvallehult, mars 1975.   Foto Karl-Erik Jansson.



År1905 såldes Åsvallehults vattenfall, här skulle byggas ett elektricitetsverk. Då lät C.A. 

Andersson uppföra en fabriksrörelse i själva samhället (Svartsjö) där han upptog tillverkning av 

kontorsmöbler. Företaget fick en hastig utveckling, så 1908 bildades Aktiebolaget, ”AB Tranås 

kontorsmöbler”. Bilden från mitten av 1920-talet



Kontorsmöbelfabriken totalförstördes efter en 
brand orsakat ab ett blixtnedslag 1/7 1936

Blixten antände i vinds-
utrymmets lacklager på andra 
våningen. 

Av den intensiva hettan kröktes 
en av SJ:s el-stolpar, varför 
strömmen bröts och tågen blev 
stoppade.



Kontorsmöbelfabriken antänd av blixten och helt lagd i aska.

Den värdefulla brädgården lyckades man rädda tack vare ett intensivt arbete. 2-7 1936. 

Hela fabriksområdet jämnades med marken av elden, men det byggdes en ny fabriksbyggnad 

som fortfarande står kvar på ungefär samma plats, med nya hyresgäster.


