
Om  och kring Pastejköket AB:s historia före 1970



Vid sekelskiftet startade upprinnelsen till vårt företag och 
hette då Thorens Charkuteriaffär.

1924 kom Sven Sjöqust till företaget, vilket han övertog 
efter något år. På den tiden fanns kommunalt slakthus i 
staden , där Sven slaktade och besiktade de djur han 
inköpte av ortens lantbrukare.

Man styckade kött och fläsk och tillverkade 
charkuterivaror som såldes , dels genom tre egna butiker 
och dels genom som mest 8 partibilar till handlare i 
Mellansverige.

Charkuterisortimentet bestod då av hela sortimentet , c:a 
60 artiklar. 



Fabrikör Sjöquist i 
samtal med 
kontorspersonalen
.  Kontoristen  
heter Calle 
Wistedt  och bor i 
Asby.
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Bild från 
lastbryggan med 
infart från dåvar-
ande Ågatan. Det 
gröna huset är 
Storgatan 50.       
Sven Sjökvist till 
vänster och Elis 
Murling framför 
partibilen



Varje morgon 
hämtade ägaren 
Sven Sjöquist (vit 
rock) hela fall på 
dåvarande slakteriet i 
Tranås som drevs av 
ÖAF.

Här hjälper Fritz 
Andersson till med 
lossningen.



Bild från nedskärning 
och styckning.
Från vänster Bengt 
Klingstedt, Enock 
Malm och Fritz 
Anderson.



Bild på 
styckningsbordet.
Rune Sjöstedt till 
vänster som nummer 
2 och 3 från höger 
skymtar Enock Malm 
och Andersson.



Bild på 
styckningsbordet. 
Rune Sjöstedt till 
vänster, som 
nummer 2 och 3 
från höger 
skymtar Enock 
Malm och 
Andersson.



Bild från 
råvarukylen 
(uppvägda 
råvaror).       
Lars Akterin och 
Johansson



Lars Akterin vid 
hacken. Lars blev 
verkmästare efter 
Klingstedt och var 
gammal trotjänare.
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Tore Göth vid 
kokgrytornaGö
th vid 
kokgrytorna.



Bild på det ”stora” 
bakskåpet som 
fanns.              
Alice Gustavsson.



Här hängs 
korven upp 
i kylen

Namn ?

Namn?



Bild från den ”manuella snurrningen” av wienerkorv.
Längst till vänster Johansson och längst till höger Charles Frykenstedt, fabrikschef



Erik Sjöquist (yngste son till dåvarande ägaren Sven Sjöquist ) Erik var expedit i 
minutaffären på Storgatan 50. Här ifärd med att gå in med varor från kylen till butiken.



Interiör från affären. Erik Sjöquist till vänster och Leif Lager till höger. Leif Lager var vid 
tillfället springpojke.



Interiörbild 
från affären. 
Anna Greta 
Karlsson 
bakom disken.



Julskyltning i 
affären. En 
attraktion på
julskyltnings-
söndagarna
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Bild från expeditionen.  Från vänster: Tage Scott (senare Scott och Co), Allan Sjöquist 
(bror till Sven Sjöquist), Allan Karlsson



Sjöquists
Livsmedels 
bilpark 
omkring  1954
De båda 
sönerna till 
ägaren Bertil 
Sjöquist och 
Erik Sjöquist.



Interiör på hur 
minutbilens 
försäljningsyta 
såg ut



Interiör från partibilen.



Bild från 
köket till 
lunchrummet. 
Husmor hette 
May Palmer.



Bild från lunchrummet 
där frukost serverades.                                                               
Erik Sjöquist och 
Enock Malm skymtar 
till höger.



Gruppbild på den manliga
personalen.



Från höger till vänster föregående bild:

Forsman Allan Karlsson
Fritz Andersson Bengt Sjöstedt
Tage Scott Olsson
Allan Sjöquist Enock Malm
Johansson Tore Göth
Lars Akterin Erik Sjöquist
Bengt Klingstedt Bertil Sjöquist
Okänd Charles Frykenstedt



I början av 1950-talet skedde en utökning av produktionsresurserna och i början av 
1960-talet avvecklade man de 3 egna butikerna i Tranås och satsade på distribution 
via detaljisthandeln i Mellansverige.

1964 övertog Kenneth Johansson 50% av aktierna och 1966 resterande 50% och en 
ny företagsfilosofi utformades. Man valde att korta sortimentet genom att slopa alla 
produkter utöver Leverpastej, Isterband, Grännakorv och Hushållsmedwurst. Vidare 
inriktades försäljningen på grossisterna och man upphörde med leveranser till 
detaljistledet.

Partibilarna såldes ut. En av bilarna såldes till Tage Johansson som startade 
Johansson & Scott AB (senare Scott & Co AB).

Leif Johansson övertog en annan bil och han byggde senare upp Charkdelikatesser i 
Halmstad AB.

Ur den nya företagsfilosofin som lyckades så väl föddes så småningom Pastejköket 
AB i början av 1970-talet. 

// Karl-Olof Levin //


