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Pinnstolen- 
Tranåsindustrins 

vagga 
En liten berättelse om hur en hantverksmässig till-
verkning av ”Pinnstolen” utvecklades till en modern 

möbelindustri i Tranås. 
Hur det vid Svartån och ”Tranåskvarns” vattenfall 
byggdes upp industrier som fortfarande finns som 

välmående företag i Tranås. 
   

Idéer till texter delvis hämtade från Elis Kågéns skrifter, 
och K.E. Janssons samling. 

Foto från Eije Fasths fotoarkiv. 
Sammanställt under hösten 2017 av Eije Fasth 
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Pinnstolens Historia i Tranås 

 

Den första tillverkningen av pinnstolar i Tranås upptogs omkring 1880 sedan denna stolmo-

dell något tiotal år tidigare börjat fabriceras i Svenarums socken i Småland. Amerikanska stol-

typer har troligen fått stå modell för pinnstolen med dess figurformade massiva träsits och 

svarvade pinnar.  Den vanliga pinnstolen har oftast sju pinnar i ryggen och fyra ben.   

  Tillverkningen av pinnstolar utgjorde den första ansatsen till industriell verksamhet i Tranås 

och den utvecklades så raskt, att den fick en dominerande ställning i det växande industrisam-

hället på 1890-talet.  

  En av pionjärerna inom träindustrin var K.G. Anderson, som själv lärt yrket vid de första 

pinnstollsverkstäderns i Tranås, men redan 1885 startade egen tillverkning av stolar. Hur han 

sedan med seg energi utvecklade rörelsen vid Tranås Norra Stolfabrik och sedan Tranås Mö-

belfabriks AB skildras i följande bildserie. Texten om stoltillverkningen är huvudsakligen från 

Elis Kågén böcker som även en del bilder är skannade från. Övriga bilder är från mitt bildar-

kiv.  / Eije 
 

 

 

 

 

    

 

Bilden är från K.G. 

Andersons priskurant 

anno 1891. Fler stolar 

ur sortimentet kommer 

i senare blad. 

 

 

 

 

 
Här följer en berättelse om vilka gårdar Johan Andersson brukade, först i Säby s:n där sonen 

Karl Gustav föddes 1857 i gården Ryggestorp. Från 1865 till 1876 brukade familjen gården 

Stora Kungshult för att slutligen flytta till hustruns hemtrakter där man ägde och brukade går-

den Rörsberga Norrgård i Torpa fram till 1892. 

I gården Ryggestorp föddes även sönerna Per Johan 1856 och Johannes August 1859. 
 

 

Johan Andersson, K.G. Anderssons fader, måste nog vara en av dem som skall 

tillskrivas äran av att industrin i Tranås började utvecklas genom den ekono-

miska hjälp han gav sin son K.G. Andersson när han startade upp pinnstolsfabri-

ken vid Tranåsqvarnsfallet där man utnyttjade vattenkraften från att gå från hant-

verk till industri. 
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Nämndeman Johan Andersson,  

född i Säby 1833, brukade gården Rörsberga i Torpa för-

samling där han också var nämndeman i Ydrerätten. Han 

blev känd för sin kamp för folknykterheten där han käm-

pade mot traktens krögarsocitet, och han var en av dem 

som på 1870-talet startade Torpas Missionsförsamling. 

Omkring 1890 lämnade han Torpa för att slå sig ned i 

Tranås där han bodde i den fastighet, vid Tranås 

Kvarn, som han lät uppföra åt sin son, den blivande 

industrimannen K.G. Andersson 

Vid sin bortgång 1904 omnämns Johan Andersson som 

en verklig hedersman, vars livsgärning haft en stor bety-

delse för Tranåsortens offentliga liv. 

 

 

Gården Ryggestorp i Säby s:n. 

 Gården brukades av hemmansägare 

Johan Andersson med hustru.   Här 

föddes den 14 december 1857, sonen 

Karl Gustav som i vuxen ålder (27 år) 

startade före-taget Tranås Norra Stol-

fabrik.   Födelsebyggnaden nedbrun-

nen 1919, bilden med den på nytt upp-

byggda manbyggnaden är tagen 1932. 

 
 

Stora Kungshult Säby s:n.  

Gården tillhörde Gripenbergs fideikommiss.  

Gården ligger på den norra sidan av Trehörna-

vägen strax innan Östgötagränsen. 

  K.G. Anderson bodde här åren 1865-1876, 

då gården arrenderades av hans far Johan An-

dersson. Bilden från 1932 
 

 

 

 Rörsberga Norrgård i Torpa.  

Nya huvudbyggnaden (den gamla till väns-

ter). Hit till sin makas hemförsamling 

Torpa, flyttade paret där de ägde och bru-

kade gården.  

  I sin nya hemförsamling anförtroddes han 

flera förtroendeuppdrag, bl.a. nämndeman-

naskap i Ydrerätten. 
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En kort historia hur orten Löfstad blev Tranås 
 

Tranås har som stad inga gamla anor. För hundrafemtio år sedan fanns inte en antydan till 

våra dagars industrisamhälle, men där vägen från Ydre mötte Östra Holavedsvägen växte de 

första industrierna upp. Den naturliga förutsättningen fanns genom att Svartån bildade några 

fall som kunde utnyttjas. Vägmötet vid Tranås kvarn spelade en viktig roll för samhällets ut-

veckling. År 1849 fick man tillstånd till en torgdag i samhället. Det vittnar om vilken bety-

delse denna mötesplats tillmäts. 

Från att tidigare 

ha varit ett 

vadställe, bygg-

des en träbro vid 

Tranåskvarn som 

fanns inritad på 

en karta 1769. 

Bron byggdes på 

två stenkistor 

med en liggande 

överbyggnad av 

stockar och brä-

der.  

  Tranås kvarn år 1880; från vänster till höger, sågen från c:a 1700, ”Manufakturverket” kal-

lat Fredrikshammar från år 1777 som blev smedja omkring 1850, Kvarnen från 1300-talet 

och Kvarn-stugan. I bakgrunden fanns en vadmalsstamp med ett spinneri. 
 

Storgatan från norr 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vykort från första åren av 1900-talet med Storgatan, tidigare landsvägen genom Tranås från 

norr mot söder. Häst och vagn var länge det normala fortskaffningsmedlet. Som man kan se 

på bilden är Storgatan upptrampad och spårig av hästskjutsar.  Köpingen började växa och till 

höger om vägen ses det nybyggda Centralhotellet och längre bort Bankhuset (Storgatan 46). 

 Tranås hade ända in på 1860- och 70 talet karaktär av bysamhälle med gator som liknade 

landsvägar, gärdsgårdar som inramade tomterna och med stora luckor i bebyggelsen. Avsikten 

att hindra spridningen av bränder var anledningen till Storgatans imponerande bredd, men re-

sultatet blev samtidigt en paradgata som gav tätorten ett ljust och luftigt utseende. Utmed ga-

tan byggdes enkla handels- och hantverksgårdar. 
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Östra stambanan blev av stor betydelse för Trans utveckling  

 

När den lilla orten Löfstad år 1974 fick en järnvägsstation, gavs den namnet Tranås, och blev 

stationssamhälle. Sedan Tranås 1882 fått köpingsrättigheter ökade folkmängden snabbare än 

förut. I mitten av 1870-talet uppgick den till knappt 300 personer för att 1885 ha stigit till 

900. Man hade anlagt tre gator och man hade också ett centralt beläget torg. I samhället fanns 

några bryggerier, ett antal handlare, två fotografer och så hantverkerier i behövliga branscher.  

Det hör till saken att när Östra stambanan drogs fram 1874; kan detta årtal sägas utgöra en 

vändpunkt i Tranås historia. En bit in på 1890-talet var orten nästan helt avsaknad av någon 

större industri. Vid 1900-talets ingång fanns i samhället omkring 50 affärsidkare samt minst 

lika många hantverkare och industriföretag. När Tranås blev stad 1919 var 5540 personer bo-

satta i samhället. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Detta är en bild av Storgatan, 1874, det vita huset längst bort är Klockare Johanssons, Storga-

tan 21. Det närmaste huset är Storgatan 31, byggt 1860 av en inflyttad färgare Möller som 

hade konditori och hotellrörelse i huset  

  Bilden är tagen samma dag som järnvägen invigdes 1874. På invigningsdagen ställde 

Löfstads samhälles styrande män med brandkår, spelmän, hantverkare och butiksinnehavare 

m.fl. upp för fotografering, i brukskläder. I och med att järnvägsstationen fick namnet Tranås, 

tog Löfstads samhälle också namnet Tranås. 

 

 

 

 
 

 

 

Så här såg 

järnvägs-

området ut 

sett från V. 

Järnvägs-

gatan mot 

Tranås Kö-

ping 1878 
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Nu var det dags att börja tillverka pinnstolar 
 

C.P. Johanssons möbelverk-

stad 

Han startade sin lilla rörelse 

1875, han hade väntat på att 

järnvägen skulle bli färdig, så 

han skulle få avsättning på sina 

produkter på andra orter. Han 

drev sin rörelse i en verkstad 

som låg mot Nygatan. Här sys-

selsatte man högst åtta arbetare 

under hantverksmässig tillverk-

ning. 

Verkstadsbyggnaden ses till 

vänster på bilden. 

På bilden ser man den stiliga 

byggnaden som uppfördes i slu-

tet av 1800-talet av fabrikör C.P. 

Johansson. På nedre botten hade 

man utställningslokal och sålde 

möbler. Adressen var Ö. Järn-

vägsgatan 2.  

Byggnaden såldes vi sekelskiftet och byggdes om till bostäder.  

  På 1950-talet fanns i bottenvåningen en servering som hette ”Centralbuffén”. Buffén öpp-

nade tidigt på morgonen så att jobbare kunde få sin tidiga frukost innan man gick till arbetet. 

Fastigheten revs i juni 1971. 

   1897 gick C.P. fabrik upp i Tranås möbelfabriks AB som då startades vid Tranås Kvarn. 

Hela arbetsstyrkan flyttades till den nyuppförda fabriken vid Tranåskvarn. 

 

  Tranås måleribolag - Solfabrik 

Det första större företaget inom möbelbranschen var Tranås måleribolag som startades år 

1882. Bilden visar bola-

gets fastigheter på Åga-

tan 3, i början av 1890-

talet. Akvarell av 

Tranåskonstnären 

Bengt Hanell efter ett 

fotografi. ”Måleribola-

get” byggdes senare om 

till ”Tranås-Bio” och 

övertogs sedan av bap-

tistförsamlingen Fila-

delfia. Det gula huset, 

är Storgatan 12, där 

”Bertils Kafé” startades 

och där fanns på 30-ta-

let Tvålhuset Resia.  
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Det första större företaget i möbelbranschen var Tranås måleribolag som startades 1882 av 

målarmästarna J.W. Fång, J.A. Fälth och Frans Johansson. De hade tidigare var för sig drivit 

mindre målerirörelser i samhället. Man började nu inköpa trävita stolar som man målade och 

sålde till möbelhandlare och andra kunder. Ett par år efter bolagets start inträdde även målar-

mästare J.A. Sandberg som delägare i firman och i samband härmed uppfördes en ny och 

rymligare verkstadslokal. Den gamla verkstaden kom därefter att användas för tillverkning av 

stolar. Man anställde några stolmakare och tillverkning av pinnstolar kunde från och med nu 

ske i egna lokaler.   

Personalen vid Tranås måleri och träförädlingsaktiebolag 1897. Längst fram i mitten bland 

Lyrans musikanter sitter bolagets disp. J.W. Fång 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografi av tavlan, Målarverkstad, olja 1891. Interiör från Måleribolagets verkstad 

i Tranås där konstnären själv arbetade. Herman Norrman (1864–1906) 
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Det var i Måleribolaget 

som K.G. Anderson först 

kom i lära. Villkoren var 

hårda, det var god till-

gång på lärlingar som 

blev erbjudna att arbeta 

mot kost och logi, ingen 

kontantlön. Arbetstid 

från 6 på morgonen till 8 

på kvällen. Gesällerna 

hade sin sovplats i högs-

ängarna som ses i bak-

grunden. 

 
 

 Bilden från C.P. Jo-

hanssons möbelverkstad 

omkring 1880. 
 

K.G. Anderson var först satt i lära vid det dåvarande Måleribolaget, där han var anställd 

under en kort tid med fri kost och logi som lön. När pinnstolsfabrikanten Karlsson-Ode erbjöd 

honom samma förmån och dessutom åtta kronor i veckan, tvekade han inte att acceptera. Här 

arbetade K.G. till 1885, då han startade egen verksamhet. 

 

  Karlsson-Ode var en händig mäster som byggde egna maskiner, och egenhändigt en liten 

ångbåt, som blev färdig 1890. Med vilken han trafikerade Svartån och Sommen. Bilden tagen 

vid en utflykt med personalen, Karlsson- Ode ses stående i ljus kostym. 
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K.G. Anderssons första fabrik 

 

Hösten 1885 ansåg sig K.G. utlärd och ville bli sin egen. I snickaren Johannes Larsson fann 

han en intresserad kompanjon. Johannes kunde också sätta in hela 200 kr, som även K.G: s 

pappa riskerade i den nya rörelsen.  Hans första verkstad fanns i en liten byggnad vid 

Missionsgatan, där polis och brandkår fanns från 1906, se bilden. Efter något år lämnades den 

mot en större lokal på Ågatan.                                                                                                                                

Tillverkningen vållade inget bekymmer. Svarven snurrade från tidig morgon till sent på kväl-

len. 
 

Andra fabriken 

Redan efter något år måste lokalen bytas mot en större vid Ågatan, en lokal som senare blev 

Bäxells skomakar-verkstad (kan vara byggnaden på bilden?) Visst kunde man producera- men 

svårigheterna gällde försäljningen. Det var arbetarklassen i städerna som var köpare av de nya 

enkla och billiga fabriksmöblerna. Marknaden mättades snabbt och priserna föll, det var ”Kö-

parens marknad”, 

det hela verkade 

hopplöst. Kom-

panjonen Larsson 

var redo, trots 

övertalningsför-

sök, att överge 

skutan. K.G. fick 

ensam överta den 

lilla firman. Så 

snurrade svarvsto-

len på nytt, nu 

trampad av en lär-

ling. 
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Tredje fabriken – Tranås Norra Stolfabrik 
 

K.G. Anderson-nu allmänt känd som 

”K.G.”- beslöt nu att gå sin egen väg, 

när det gäller avsättningen. Hans sälj-

förmåga och goda kontakter med mö-

belhandelns män lade en stabil grund 

för den kontinuerliga driften i verksta-

den. Nu krävdes bättre utrymme för de 

20-tal man som han nu sysselsatte. 

Frågan löstes då hans far nämndeman 

Johan Andersson uppförde en fabriks-

byggnad i två våningar vid Tranås 

kvarn. Fabriken blev färdig 1889 och 

nu ändrades firmanamnet till ”Tranås 

Norra Stolfabrik” 

 

Ydrebron med Tranås Norra Stolfa-

brik, till vänster kvarnbyggnaden och 

till höger mjölnarebostaden. 

 

 

 

Fabrikationen hade dittills 

bedrivits närmast hantverks-

mässigt, med svarven med 

dess fottrampa. Man ökade 

produktionstakten genom att 

införa tempoarbete, varje ar-

betare svarade för en detalj i 

en produktionskedja. Nu till-

verkade man c:a 20 stolar 

per vecka.  

  Något nytt måste till – det 

nya var fler maskiner och 

maskinell drivkraft. K.G. 

löste problemet, lika enkelt 

som billigt. Han kom överens med kvarnägaren genom att lägga en draglina från kvarnaxeln 

som överförde maskinkraften rakt över kvarndammen till den 25 meter avlägsna verkstaden. 

Med hjälp av en smed installerades den nya drivkraftanordningen. Därmed upplevde Tranås 

något av en industriell revolution – maskinkraften omgestaltade hantverk till industri Svar-

varna byttes till fasonsvarvar, de gamla handsågarna byttes ut mot bandsågar, maskinella hyv-

lar, borrar, fräsar och stämmaskiner kopplades under några år till den nya drivkraften. 

  Reaktionen på nymodigheterna möttes då liksom nu av misstro, gamlingarna i skrået och de 

själva hade i hela sitt liv trampat svarven och så tänker man fortsatta att göra. En av de gamla 

svarvarna påstod att nymodigheten inte var till att svarva på, utan att slå ihjäl svarvare med. 

Motståndet bröts då det stora antal torparungdommar sökte sig till tätorten för att få arbete. 

  Fabriksbyggnaden, som senare även inrymde bostad för ”K.G” och hans unga familj ingav 

ett imponerande gott svängrum för de 15-talet anställda. När antalet arbetare inom några få år 

femdubblats, blev det trångt om utrymmet. 
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 Svarv anno 1800-tal 
 På bilden kan man se hur 

svarven med fottrampa såg ut 

som användes för att tillverka 

ben och ryggstödspinnar. 

Handverktygen på väggen var 

de svarvstål som användes 

för att forma de svarvade de-

larna till pinnstolen. Sitsarna 

handsågades och formades 

med huggverktyg och hålen 

för ben och ryggstöd hand-

borrades med verktyg som 

ses på väggen. 

 

Svårt att hålla det hela i gång  
  

Från mitten av 1890-talet hade ”K.G.” en förvånansvärd stor kundkrets utanför landets grän-

ser. Främst i Norge men även i Danmark. Men köparna fordrade krediter, affärerna måste oft-

ast gå växelvägen. Uttagen för det egna hushållet blev ytterst sparsamma. I första hand måste 

lönerna ut. Mer än en gång blev det ebb i kassan, när lönerna skulle betalas. Med goda vän-

ners hjälp klarades dessa blindskär 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bilden visar medlemmarna i Tranås första manskör som bildades 1885.  Från vänster hand-

landen August Andersson, fabrikör K.G. Andersson, sjätte mannen är körens ledare fabrikör 

Blomnell och längst till höger disponent J.W. Fång. Övriga medlemmar Disponent C.G. Lun-

din och verkmästare K.J. Sandberg.  

  Det var inte bara arbete som gällde man skulle också umgås med vänner. ”K.G.” har berättat 

att det under den första tiden var svårt att hålla det hela flytande. Men i Tranås nybyggarsam-

hälle rådde en hjälpsamhetens frimureri företagare emellan. Det fanns en stor förståelse och 

villighet att hjälpa – även om man var konkurrenter. Hans vänner hyste aldrig någon oro för 

den hjälp de gav honom. 
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Kunderna skulle nu nås katalogvägen  

 

Nu hade försäljningen övergått till att använda möbelhandlarna som mellanhand, då var tiden 

mogen att nå dessa handlare katalogvägen. 

 

Den första priskuranten tryckt 

1891, ett litet häfte på sex sidor upptog 

fabrikens sortiment 

 

 

  

 De enklaste stolarna kostade målade 17 kr per dussin, de dyraste hela 21 kronor, men då var 

också ryggpinnarna ”krumma och polerade”. Nu lanserades också den ”svenska gungstolen” 

vilken krävde större insats av målaren än av snickaren. En omålad gungstol kostade 5 kronor 

pet styck, men målade hela 11 kronor. Förklaringen ligger i att på den svartblänkande ytan 

trolla fram ett underskönt blommotiv. 

  Den lilla katalogen gav en antydan om att företaget gjort ett första trevande försök att vidga 

produktionen utöver stolfabrikation. 

  Nu fanns även en piedestal och flera kontorsstolar. Det lilla häftet innehöll en särskild avdel-

ning med kontorsstolar; den elegantaste med sin notering på 12:50 per styck var alltså dyrare 

än t.o.m. den finaste målade gungstol. Inte att undra på – den var utrustad med något så raffi-

nerat som svarvad järnskruv. 
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Målarverkstad med stor yrkesskicklighet 
 

 

 

 

 På bilden en okänd må-

larverkstad med okänd 

personal. Bakom dem kan 

man se färdigbehandlade 

pinnstolar vackert be-

handlade av dessa hän-

der. 

 

 

 

 

 
 

 

Fakturablankett 
 

  
 

”K.G.s” Förtryckta fakturablankett som bestod av en vacker illustration av fabriksanlägg-

ningen vid Tranåskvarnsfallet. Förövrigt mycket vänligt personligt skriven. Inga krav på sista 

betaldag. 
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 Personalen vid Tranås 

Norra Stolfabrik 1896. 

Mitt på bilden ses K.G. 

Anderson och Felix 

Rydén. Mellan dem 

den treårige Elis 

Kågén. 

 

Som jag tidigare 

nämnt inrymdes i fa-

briken bostad för 

K.G.s familj och gott 

svängrum för de 15-ta-

let anställda. Inom 

några få år femdubbla-

des antal anställda. Då blev det trångt om utrymmet. Arbetarna stod faktiskt inpå varandra – 

det var förunderligt att ingen olycka inträffade. 
 

Givetvis fanns det ordningsregler, som till stor del berörde de s.k. springgossarna att uppfylla. 

Böterna betalades till kassören varje onsdag. I paragraf 1, åligger det springpojkarna att förse 

vattenhinkarna med friskt dricksvatten.  

  Stolfabrikens springpojkar fick hämta vatten från väverikällan 

med hjälp av stora kopparkokare och använde hjälpmedlet som 

ses på bilden för vatten transporten. Rinnande kranvatten kom 

först 1922, då en vattenledning grävdes ned i Ydrevägen. 

 

Det fanns 8 paragrafer på den stora tavlan som hängde i verkstaden. 

 § 3, springgossarna åligga: att varje afton noga genomsöka spånen och därifrån afskilja alla 

träbitar och däri möjligen befintliga verktyger, samt bära spånen till spånhuset och träbitarna 

till anvisad plats nere på gården, upphänga alla knektar, tvingar, och verktyger på sina be-

stämda platser, försummas detta, bötes 6 öre. Det största bötesbeloppet var vid § 4, den som 

får i uppdrag att påfylla oljelamporna, skall göra det före kl. 3 på e.m. Försummas detta och 

olja måste påfyllas vid eldsljus, bötes 12 öre för varje sådan lampa. (P.g.a. brandrisken) 
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 J.A. Ekmark – Villa Strömsholm  

 

Handlanden J A Ekmark är en av Tranås pionjärer. Han var född 

i Västra Ryd 1851 som J A Johansson. År 1870 kom han som 

postkörande dräng till Lövstad. År 1879 tog han namnet Ekmark. 

Efter någon form av brand på bakgården har Johan Alfred kom-

mit i klammeri med rättvisan. Ekmark ska ha hamnat på ”slottet” 

i Jönköping och efter den händelsen skulle namnbytet ha skett.   

  Efter godsägare Victor Åbergs frånfälle 1880 förvärvade Ek-

mark större delen av Tranåskvarns hemman. Under hans ledning 

uppstod Tranåskvarns industrisamhälle. Alla som ville bygga ett 

eget hem fick tomt upplåten och felades pengar så fick man låna 

av Ekmark mot inteckning.  

  Ekmark byggde sig 1891 ett eget hus: Strömsholm nr 1. Se bil-

den nedan, det kallades allmänt för ”slottet”. I maj månad 1885 avkunnades skilsmässa mellan 

Ekmark och hans hustru Emilia Charlotta Sofia Gustavsson, född i Ekeby 1856, med vilken 

han hade fyra barn. Samma år gifte han om sig med familjens hemhjälp Emma Moberg. I 

detta äktenskap föddes fem barn.   Åt sin frånskilda hustru och barn byggde han Strömsholm 

nr 2 (kallad Åvillan) som låg på en holme vid Tingshusbron. Åt sina barn byggdes förövrigt 

huset där f.d. Baptistkyrkan (numera Odd Fellow) ligger.  

  Ekmarkspark på östra sidan av ån och söder om ”Slottet” ingick i det halva hemman av 

Tranåskvarn som Ekmark förvärvat. Här höll han varje sommar fester för sina anställda och 

vänner. Där lät han resa en minnessten och i parken repeterade han sin egen begravning. Han 

låg i sin kista och tjänstefolket stod runt omkring och sjöng psalmerna. Han hade även tänkt 

köra i procession till gamla griftegården men fick inte tillstånd till detta. Däremot satte han 

upp sin stora gravsten i hörnet mot staden på kyrkogården. Den skulle skrämma bönderna när 

de for hem lite onyktra på kvällen. 

  Vid sin död ägde han inte mindre än 21 fastigheter som han fått lösa inteckningarna på. Det 

fanns en stor al vid Tingsvägen som kallades för ”Kattalen” efter Ekmark som alltid kom ner 

på fötterna vad han än företog sig. J A Ekmark avled år 1900. Dödsorsaken är okänd men i 

gamla Tranås Tidning har Ekmarks död lämnat spår. I dödsannonsen från hustrun Emma står 

att läsa att ”den Högste i sitt allvisa råd efter ett långvarigt lidande behagat hädankalla. Min 

älskade make förre handlanden Sven Johan Alfred Ekmark” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekmarksbro, byggdes 1909. Huset till höger ”Åvillan” brändes ned av Tranås brandkår som 

ett övningsobjekt år 1967.  I mitten, Villa Strömsholm som uppfördes år 1891 av handlanden 

J.A. Ekmark och till vänster Tingshuset som invigdes 1910, nuvarande musikskolan.   
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 Bebyggelsen vid Ydrevägen  

 

 Man kan läsa i boken ”Från Svartån till häradsbäcken” att husen hade högst varierande utse-

ende. Inget hus var det andra likt, från timmerhus på enkla stengrunder till plankhus på källare 

av huggen granit. Det fanns även hus som hade källare av betong. Byggnadsmaterialet togs 

från närområdena, granit fanns i stenbrottet vid Ydrevägen. Tegel fick man från de små tegel-

bruken kring sjön Sommen. Timmer anskaffades från gårdarna omkring tätorten, som kunde 

sågas vid närbelägna sågar. Några äldre hus revs och flyttades hit och byggdes upp på nytt. 

Fönster och dörrar tillverkades i lokala snickerifabriker. 

 En liten berättelse om några hus som byggdes vid sekelskiftet (1800-1900), de flesta bygg-

herrarna var från lansbyggden, torpare, drängar eller ungdomar från barnrika mindre gårdar 

som ville komma till Tranås för att få ett arbete. 

 

 Följande fotografier och berättelser om husen på Ydrevägen är från K.E. Janssons samlingar. 

 

 
 

  Ydrevägen 9, ”Rättarns”. Byggdes i slutet av 1800-talet, kallades Lövstalund 2. Boningshu-

set hade i rum och kök med kakelugn och järnspis. Det fanns brunn med pump på gården samt 

källare och vedbod med torrdass. Vid ån fanns en tvättstuga som hyrdes ut. Kring huset fanns 

fruktträd och trädgårdsland. Axel Johansson var den förste som bodde här. 

  Han var tidigare anställd som rättare på Tranås säteri, bostaden var då Näset en stuga under 

säteriet, (ligger vid ån på golfbanan). Hans hustru Ida var mjölkerska och i det kalla och hårda 

arbetet ådrog hon sig någon sjukdom och dog ung, paret hade tre barn tillsammans. Som än-

keman flyttade Axel till Ydrevägen och började arbeta på Möbelbolaget, han skaffade sig hus-

hållerska som sedan blev hans andra hustru. De fick två barn, Familjen bodde kvar i huset och 

en period hade de gris och kaniner, som mest ett 80-tal. 

  Vid ån fanns tvättstugan med en vedeldad basse där tvätten kokades, en del av tvätten fick 

sig en omgång mot en tvaga innan man gick ut på tvättbryggan för att skölja den i Svartån. 
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”Klappbrygga”, Såga-

rebacken omkring 1905. 

Bilden är tagen vid den 

s.k. väveridammen, norr 

om nuvarande Pildamm-

sparken. En av pojkarna 

är Bernhard Fält. I bak-

grunden syns trädgårds-

mästare Holmgrens fastig-

het, Storgatan 70. 

 

 

Ydrevägen 11, hette från början Löfholmen. Bilden från 1961.  

 

 

   Fastigheten byggdes omkring sekelskiftet av den tidigare indelte soldaten Frans August Säll, 

född i torpet Sandhulan i Ådala 1860, (torparföräldrarna hette August och Lovisa Danielsson 

som vintern 1888 byggde Östanåstugan), han värvade sig 1885 och fick efternamnet Säll, han 

tog avsked 1899 och flyttade till Tranås.                                                                                                                 

Säll fick timmer till bygget av sina rotebönder i Norra Sunhult i Frinnaryd. Han sågade antag-

ligen själv upp timret eftersom han vid den tiden drev en såg i Östentorp i Frinnaryd socken.    

Byggnaden var av trä med källare av sten. Den innehöll två lägenheter om två rum och kök. 

Uppvärmningen skedde med järnspisar och kakelugnar. I källaren fanns tvättstuga, vedbodar 

och senare vattentoalett. Till höger låg ett mindre hus som innehöll en lägenhet om ett rum 

och kök. Huset var dåligt isolerat och man hade svårt att hålla varmt på vintern.                         

I många år arbetade han på Möbelbolaget, och hade med hustrun Anna Åhs sju barn. Mot 

Ydrevägen låg en originell kioskbyggnad som hade använts på Tranåsutställningen 1930, den 

inköptes av Evald Säll och flyttades till Ydrevägen, husen och kiosken fanns kvar tills de revs 

1964. 
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”Noackshuset 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ydrevägen 13, huset hette ”Fristad” men kallades ”Noackshuset” efter ägarna. Huset byggdes 

i början av 1890-talet av bröderna Alfred och Oscar Noacksson från Ivranäs i Malexan-

der. De hade inte haft lust att fortsätta vara lantbrukare på Ivranäs efter sin far, nämndeman 

Noack Jonsson.  

  Medägare i Noacksgården var brödernas båda systrar, den ena systern fortsatte att brukade 

Ivranäs med sin make några år, den andra systern hade emigrerat till USA och ville att huset 

skulle heta Freetown, vilket godtogs men översattes till Fristad.  

 Timret höggs på fädernegården Ivranäs och flottades över sjön Sommen till Tranås. Det stora 

bostadshuset var byggt som två hus med gavlarna mot gatan ihop byggda med ett trapphus. På 

baksidan mot ån fanns ett gårdshus med en lägenhet med två rum och kök, och här bodde Al-

fred Noacksson. Från det att handlare Boberg öppnat sin affär i huset, som fanns här till 1914. 

Från detta hus fanns ett tillbygge under snedtak mot ån med ett rum och kök samt dass och 

vedbodar. 

  Längst ned mot ån var ett utrymme ämnat till slakteri. I taket låg en rund stock, som 

gick att vrida runt med en hävstång. Den användes för att hissa upp djuren när man vid slak-

ten flådde och skar upp dem.  

  Vid huset låg också ett mindre uthus, som bl.a. Boberg använde som magasin när han hade 

affär i huset. Efter Oscars drunkningsolycka 1899 löste Alfred ut systrarna och blev ensam 

ägare till Fristad. Alfred dog omkring 1905 och då ärvde dottern Elin gården där hon 

bodde till sin död 1960.  

  Noacksgården var en samlingsplats för folket på Ydrevägen, särskilt då Boberg hade affär i 

huset, där var också ett kärt tillhåll för traktens barn, ty där fick de gärna leka då det inte fanns 

några trädgårdsland eller blomrabatter på gården. Husen revs 1962. 
  

  Ja, så här såg det i stort ut efter hela Ydrevägen, som blev färdigbyggd år 1915. ”Genom Ek-

marks, ägaren av Tranåskvarn, framsynthet bereddes arbetarbefolkningen tillfälle att å detta 

hemman bygga bostäder” skrev hembygdsforskaren Sigurd Pira inför stadsblivandet 1919.  

   För att förse det växande samhället med kunnig hjälp startades det byggföretag och snickeri-

fabrik bl.a. på Strömsholmen för tillverkning av fönster, dörrar och köksinredningar, allt 

växte. 
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Fler fabriker växte upp vid norra Tranåskvarnsfallet. 
 

 
 

De anställda vid Tranås nya 

stolfabrik i mitten av 1890-ta-

let. Längst till höger ses före-

tagsledaren F.G. Wickström. 

På bilden kan man se en elekt-

risk ledning från det lilla el-

verk som fanns på andra vå-

ningen. Till hö. syns Tranås 

Snickerifabrik som startades av 

Gelotte 1896. 

 

 
 

Omkring 1890 startades ytterligare en fabrik i Tranås som tillverkade pinnstolar. Företaget 

fick namnet Tranås nya stolfabrik och hyrde en verkstadslokal i den med en våning på-

byggda sågen vid Tranåskvarn. Rörelsen övertogs 1896 av Måleribolaget där de anställda fick 

fortsatt arbete. Efter stolfabriken startade fabrikör Levin Eksell ett strumpväveri vars verk-

samhet var förlagt här till 1909 då tillverkningen flyttades till en nyuppförd fabriksbyggnad 

på Missionsgatan och fick namnet Tranås strumpfabrik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bland samhällets pionjärer märks fabrikör Bror Enfrid Gelotte, Han var industriman, kommu-

nalman, riksdagsman och en god amatörmålare. Fabrikör Gelotte var av den gamla stammens 

offrande samhällsbyggare. Han var född 1863 i Österfärnebo i Gästrikland, och han kom 

till Tranås 1888 som kapten i Frälsningsarmén och var sedan bosatt i vårt samhälle till sin 

bortgång 1935.  

  Tranås snickerifabrik grundades 1896 av fabrikör Gelotte. Han lät uppföra en fabrikslokal på 

Smedjeholmen där Elverkets ställverk sedan kom att ligga, Här tillverkades skolmöbler, kyrk-

bänkar och ett av ägaren patenterat isskåp som kallades ”Svenske” och tillverkades i fem stor-

lekar. 
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 Tranåskvarns kraftstation 
 

 

 

  Fabrikör Gelotte an-

lade ett mindre el-verk 

på Smedjeholmen som 

drevs av vattenkraft. 

Ett belysningsnät pla-

nerades för Tranås-

kvarnsområdet 1905 

och det beviljades med 

förbehåll att det skulle 

överföras till Tranås 

köping 1910, köpingen 

avsåg då att ta hand om 

el-distributionen i samhället. År 1905 köpte köping Tranås kvarn av Ekmarks arvingar och ett 

elverk byggdes där kvarnen tidigare legat och blev färdigt 1911. 

   Den ojämna vattenföringen i Svartån gjorde det nödvändigt att förse anläggningen med re-

servkraft. En dieselmotor som gav 150 hk inköptes därför 1913. Den placerades i en utbygg-

nad åt öster av den ursprungliga kraftverksbyggnaden. Men detta krafttillskott förslog inte 

länge. Redan 1915 installerade man en tredje turbin som gav 70 hk. Turbinen placerades i en 

utbyggnad mot väster.  Byggnaden till höger.  

   Fabriken övertogs 1913 av grundarens son Erik Gelotte och man fick en marknadsledande 

position inom skolmöbeltillverkningen. Efter Eriks bortgång 1931 ombildades företaget till 

aktiebolag, med den kände idrottsledaren Efraim Samuelsson som chef. 1948 ödelades fabri-

ken av en brand och en ny fabrik kunde invigas 1949 på en inköpt tomt på Kimarpsområdet. 

Och år 1955 bytte företaget namn till Tranås Skolmöbler AB. 
 

 Vid nedre Tranåsqvarnsfallet fanns på den östra sidan av Svartån Tranås Väfveriaktiebolag 

från 1888 med moderna tyska maskinstolar, och under 1889 anlade bolaget ett större spinneri 

på västra sidan av ån. Nu var närmare etthundra personer sysselsatta i företaget.  

  Den 16 juni 1909 drabbades företaget av en fruktansvärd eldsvåda, som på några timmar för-

intade större delen av förtaget som låg mot Fabriksgatan. 

  Tranås Nya Väveribolag bildades 1910 och byggdes upp 1911 på den västra sidan av ån. 

Byggnaderna rev omkring 1970 
 

Ydrebron 
 Den gamla träbron revs i slutet 

av 1910-talet, och ersattes med 

en bro byggd av röd Tranåsgra-

nit med vackra välvda spann. 

Räcket är av huggen sten i mo-

numental utformning och med 

anläggningsåret 1919 inhugget i 

en av de bastanta lyktpelarna. 

Ansvarig för denna brobyggnad 

var grundläggare Alfred Gus-

tavsson. Bron är ett vackert ex-

empel på det tidiga 1900-talets 

byggnadskonst den tjänstgör numera endast som gång och cykelbro. 
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Fjärde fabriken. 1897 vände K.G. Andersson ytterligare ett blad i Tranås 

industrihistoria 

Framgången fortsatte. Behovet gjorde sig allt mer gällande av ett större rörelsekapital, utö-

kade lokaler och maskinella resurser för att möta en utveckling, som ”K.G.” tydligen förutsåg: 

stolmarknaden måste förr eller senare bli mättad 

 

Det var naturligt att bilda det till-

tänkta bolaget med yrkesmän, som 

länge dokumenterat sin fackkun-

skap och väntas stå i samma situ-

ation som han skälv att utöka sina 

resp. rörelser. 

 Tillsammans med Fabrikörerna 

J.A. Pettersson, C.P. Johansson 

och K.J. Sandberg, (se bilden) in-

bjöd fabrikör K.G. Andersson till 

teckning av aktier. Dessa tecknade 

tillsammans år 1897, aktier i bola-

get av ett nominellt värde på 500 kr per styck i Tranås möbelfabriksaktiebolag till ett värde av 

65 000 kr. fördelade på ett 20-tal tecknare.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I förgrunden ses den gamla Ydrebron, och Möbelfabriksbolagets nyuppförda fabriksbyggnad. 

Bakom bron från vä. Tranås Strumpfabrik som fanns i den påbyggda sågen fram till 1909. Se-

dan kommer Gelottes Snickerifabrik med skorstenen ses från fabrikens panncentral. 

 

   Tillverkningen kom snart igång i en nyuppförd trevånings fabriksbyggnad belägen mellan 

Ydrevägen och den gamla pinnstolsfabriken. Tillverkningen var uppdelad i en stoltillverk-

ning, i den gamla byggnaden, som leddes av K G Anderson, och en avdelning i den nya fabri-

ken för möbeltillverkning som leddes av J A Pettersson och K J Sandberg.  

    Det nya bolaget bildades 1897 och fick namnet ”Tranås Möbelfabriksaktiebolag”. Redan 

i firmanamnet ligger något av en programförklaring – stavelsen ”stol” lyste med sin frånvaro.  
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På bilden ser man förutom Möbelbolaget, till vänster Gottfrid Carlssons nyuppförda fastig-

het, nuvarande Storgatan 58, mellan husen med skorsten Gelottes Tranås Snickerifabrik. Över 

hustaken syns Väveribolaget som brann ned 1909. 

 

  Den gamla fastigheten kompletterades med en trevåningsbyggnad mot Svartån, utrustad med 

elektriskt ljus och värmeledning. Den tidigare drivkällan remmen från kvarnhjulet har nu er-

satts av el-kraft från en ångmaskin och ett vattenhjul i Svartåfallet.  

 Förutom en stor brädgård byggdes det torkar, maskinhus och två mindre verkstadsbyggnader. 

 

Nya verkstäder för utveckling och underhåll växer upp  

De nya snickeriverk-

städerna som nu 

drevs av el och ång-

kraft behövde nya 

anpassade hjälpme-

del och underhåll för 

sin produktion.  

 I Tranås fanns 

Strömsholmens me-

kaniska verkstad, 

som tidigare varit 

smedja och betjänat 

mestadels lantbru-

karna, redo med god 

kunskap. 

 

Vid Strömsholmens mekaniska verkstad tillverkades kring sekelskiftet snickerimaskiner av 

olika slag till Tranås möbel fabriker.  

Tredje man från höger, på bilden, är företagets ägare C.A. Carlsson. 
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Drivkraft-Värme-Belysning  

 

 

Drivkraft till maskin-

utrustningen togs från 

Svartån och reserv-

kraft fanns i en 50 

hästars ångmaskin 

som även gav värme 

till fabriksbyggnaden. 

Allt fanns i det 

nyuppförda maskin-

huset, där fanns också 

en dynamomaskin 

som svarade för be-

lysningen.   

 

 

 

Varje snickare ansva-

rade för sina verktyg, 

det gällde att det var 

ordning och reda i fabri-

ken bl. a. vid den ge-

mensamma slipstenen.           

De nedskrivna slipreg-

lerna satt inramade och 

uppspikade på stolpen 

vid slipstenen. Som man 

kan se på bilden. Varje 

man fick sitt namn på en 

särskild tavla, där man satte en pinne i ett hål vid sitt namn när man använt den. Då visste man 

vem som använt stenen sist och eventuellt syndat. 
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 Tranås Tidning 1898 
 En notisförfattare i Tranås Tidning, som våren 1898 gjorde en rundvandring genom kom-

plexet, som gav sysselsättning för inte mindre än 140 man. Maskinutrustningen var högst mo-

dern. Särskilt en ”s.k. universitetshyvel” (universalhyvel). Förutom en planrikthyvel av nyaste 

konstruktion fanns i fabriken över tjogtalet andra fräs- och hyvelmaskiner, band- och kapsågar 

samt inte mindre än ett 40-tal svarvar. Drivkraften erhölls från ett maskinhus där en dynamo-

maskin svarade för elektrisk belysning, medan en 50 hästars ångmaskin levererade reserv-

kraft, om vattnet i Svartån mankerade som drivkraft. Ångpannan gav därtill värme till den nya 

fabriken också till grannen Tranås snickerifabrik. 

   Notisförfattaren avslutar sin redovisning av fakta med några reflektioner, som 120 år efter 

nedtecknandet måste ses som en historisk skrivning av vad träförädlingsindustrin betydde då 

och för framtida Tranås och nu. 

  ”Många kanske anser, att en sådan anläggning, som här beskrivits jämte många andra i den 

branschen, inte är av någon betydelse för samhället och framtiden, ja, de till och med på visst 

sätt äro överflödiga.  Så är dock förhållandet; vi tro, att de har en god mission att fylla. 

  Vi minnas väl, då vi i vår barndom besökte fattiga, ja t.o.m. burgna allmogehem, möblerna 

därstädes bestodo av alla tarvligaste slag. Var fanns den jordbrukare, som t.ex. bestod sig 

med sådan lyxartikel som en gungstol? Andra nutidens möbler att förtiga. För jämförelsens 

skull inträda vi i ett nutida arbetarhem. Vilken åtskillnad. Var fanns för det hem, som kunde 

jämföras härmed? Åtminstone inte hos allmogen, möjligen hos de förmögnare. 

  Vad har åstadkommit detta? 

 Konkurrensen, maskinkraften, massproduktionen, vilka tillsammans nedbringat priset på va-

ran, så att den mindre bemedlade är i tillfälle att möblera sin bostad långt prydligare än en 

ståndsperson för 50 år sedan. 

  En annan god följd av träförädlingsindustrins drivande i stort är att den giver sysselsättning 

år en mängd arbetare, icke allenast den vane och skicklige snickaren utan även den ovane f.d. 

grovarbetaren och den unge gossen på 16 á 15 år, blott alla sättas på rätt plats. 

  Vad detta verkar på välmågan, i stort sett, inom arbetarleden kan knappast beräknas, tusen-

tals personer i vår omkrets har, direkt eller indirekt, sitt levebröd på av denna industri här-

städes.” 
 

1899, 135 anställda 

Personalen vid Tranås möbelfabrik 1899. Längst till hö. ses K.G. Anderson, K.J. Sandberg 

och J.A. Pettersson. Pojken i mitten med den vita mössan är Elis Kågén 
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Femte fabriken  

  AB Möbelindustrikompaniet bildades den 19 april 1907  

 

Det börjar knaka i fogarna 

Hösten 1899 gick ett hundratal man ut i strejk. 

Möbelsnickarna krävde arbetstidsförkortning, be-

stämd timpenning, övertidsersättning 25 procent, 

och en lönehöjning på 10 procent. Strejken på-

gick i 8 veckor.                                                   

Kata Dalström hade våren 1899 hållit det första 

socialistiska föredraget i Tranås och en arbetar-

kommun bildades. Organisationen inbjöd Hjal-

mar Branting att hålla tal i Ängarydsskogen, det 

var efter detta, som Tranås arbetare beslutade 

gripa till strejkvapnet. Konflikten blev långvarig. 

Efter 8 veckor förmådde arbetarorganisationen 

inte längre fullfölja strejken.                                  

Efter hand infördes från Möbelbolaget en olycks- 

och understödsfond. År 1905 tog bolaget ett nytt 

initiativ då 13 maskinsnickare olycksfallsförsäk-

rades. Och kunde få ersättning efter fjärde dyg-

net. 

  Det ekonomiska resultatet försämrades redan 

omkring sekelskiftet så att utdelningen fick sän-

kas till 4 procent.                                               

K.G. hade fått ta på sig arbete och ansvar för bolagets ekonomi, sedan kompanjonen C.P. Jo-

hansson flyttat från orten. Med två viljestarka chefer hände det säkert, att ”stolsidan” och 

”möbelsidan” drog åt var sitt håll. Elis Kågén har i minnesskriften ”Möbler i tre generationer” 

hävdat att det inte var bolagets driftmässiga resultat utan rent personliga skäl som föranledde 

hans far att år 1907 avveckla sina intressen i Tranås Möbelfabriksaktiebolag och starta AB 

Möbelindustrikompaniet.   Köpare av K. G. Andersons aktiepost i Tranås Möbelfabriks-aktie-

bolag var möbelhandlaren K. Westberg i Sundsvall.  

 

  Nytt aktiebolag och fabriksbygge i rekordfart 
Innan Tranåsborna hunnit sansa sig hade det nya bolaget köpt mark väster om järnvägen, Det 

blev byggmästare F.O. Larsson som för 45 000 kronor skulle uppföra den nya fabriksbyggna-

den. Redan efter ett halvår stod den nya fabriken under tak och driften kunde så smått börja. 

  Den officiella invigningsfesten hölls den 19 mars 1908. 

  Tranås tidning konstaterade ”att efter Tranåsförhållande var det ett storartat företag som 

kommer att, under ett tiotal år, bidra till samhällets fortgående industriella uppblomstring. 

Detta samhälle måste ganska snart räknas till landets mera betydande industriorter”. 

 

  Den första maskinuppsättningen var till en del tillverkad vid Strömsholmens mekaniska 

verkstad, vars ägare C.A. Carlsson omvandlat en gammal vagnssmedja till mekanisk verkstad, 

som kunde leverera nya maskiner till Tranås växande snickeriindustri. 
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AB Möbelindustrikompaniet, föregångaren till Kågéns industrier bildades den 19 april 1907 

på initiativ av disp. K.G. Andersson. Till bolagets styrelse valdes disp. Andersson, handlanden 

August Tengvall och verkmästare K.J. Sandberg. Styrelsens främsta uppgift blev att låta upp-

föra en fabriksbyggnad. Redan på nyåret 1908 var fabriken färdig.   

 

 De anställda 

vid Möbelindu-

strikompaniet 

framför den 

under 1907 

uppförda fa-

briksfastig-

heten. I bygg-

naden till 

vänster inrym-

des torkar, 

kraft- och vär-

mecentral. 

 

Flera händelser, slog hårt 

mot ”K.G.”  

 

En stor arbetskonflikt 1909 

med storstrejk slog hårt 

ekonomiskt mot det unga 

företaget. Först 1913 kunde 

det för första gången bli en 

utdelning till aktieägarna.    

Företaget led svårt 1921, av 

den våldsamma och för-

ödande krisen efter första 

världskrigets slut.  

Den 26 mars 1925 härjades 

fabriksanläggningen av en förödande brand men redan inom ett halvår togs den nya fabriken i 

bruk.  

 

På eftersommaren 1925 

påbörjades arbetet med 

att uppföra en mindre fa-

briksbyggnad. Redan på 

nyåret 1926 var den un-

der tak.  

 

Bolagets grundare och 

chef alltsedan startåret, 

disponent K.G. Anders-

son avled den 30 juli 

1938, 81 år gammal. 
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  De Sista Pinnstolarnas Historia 
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  Hantverket blev industri 
 

  En produktionsgren lades ned för alltid. När de sista stolarna, numrerade från 1-20 funnit 

sina nya ägare, hade en punkt definitivt satts för ett stycke industridramatik, som en gång star-

tade företaget. Hantverket blev industri, industrin rationaliserades ständigt: specialmaskiner 

sattes in, svarvarna spottade ut stolpinnar, ryggar och sitsar skars ut efter mall. Sitsarna käla-

des inte längre för hand utan gröptes ur i en egen specialkonstruerad maskin. 

  Färgsättningen speglar även den industrins utveckling. För att ge träet en vacker orangegul 

färg betsades det med utspädd svavelsyra för att sedan torkas över en varm häll.  

  Sedan kom valnötsfärgen in i möbelindustrin, då fick man koka bets av kasselbrunt, spansk-

grönt och kromsyrat kali. För att polera stolarna i svart betsades de med bresilja, sedan med 

ättika som stått en tid med gammal hästskosöm i en flaska för att slutligen poleras med en po-

lityr som blandats med nigrosin.  

  När fernissan kom in i modet fick man tillverka den själv av sprit, shellack, harts och sand-

rack. För att betsa 300 stolar sysselsattes förr 4-5 man i flera dagar, mot slutet kunde man 

doppa stolarna i ett bad, samma antal stolar betsades då på mindre än 2 timmar.  

 

 

Sista pinnstolen 1956  

 

När nu de sista pinnstolarna tillver-

kats i Tranås är det en följd av den in-

dustriella utvecklingen. Under senare 

år har en övergång skett till kontors-

möbeltillverkning.  

En rationell fabriks drift medger inte 

numera pinnstolstillverkning, därför 

tar vi bort pinnstolen från vårt sorti-

ment. 

 

 Och därmed har en 75-årig indust-

riell epok i Tranås avslutats 

Den sista serien av pinnstolar tillver-

kades i 20 numrerade exemplar, som 

ett minne överlämnades dessa till ett 

antal personer och intuitioner.  
 

 

 

 

 

 Pinnstolstillverkningen lades ned våren 1956.  

På bilden ses Ruben Holmström, som var företagets 

 och Tranås siste pinnstolmakare. 
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Det var här vid Tranåskvarnsfallet som Tranåsindustrin började sin utveckling 

när K-G Andersson med hjälp av en draglina från kvarnaxeln till sin fabriks-

byggnad fick den kraft som behövdes för att med maskinkraft omgestalta hant-

verk till industri. Därmed upplevde Tranås något av en industriell revolution 
 

 
 

/Eije Fasth 


