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Historik. Westbergs möbler

Tranås som möbeltillverkarort.

Redan under 1800-talets senare hälft 

fanns det pinnstolstillverkning som 

växte fram till betydande möbelindustri i 

staden. Upprinnelsen till Westbergs 

möbler började med möbelsnickaren 

Axen Andersson som 1911 startade en 

möbelfabrik och antikvitetsaffär i 

Tranås. Man tillverkade påkostade 

stilmöbler och företaget växte. 1918 

blev företaget aktiebolag samtidigt som 

fastigheten till höger uppfördes på 

Vasagatan med ny maskinell utrustning 

som drevs med elektricitet från kraft-

stationen vid Åsvallehult som anlades 

1905 av friherre Hermelin och löjtnant 

Filén. Som jag tar upp i en egen 

bildberättelse

1919 hade företaget ett 40-tal anställda 

och butik i det nyuppförda Sparbanks-

huset på Storgatan.

Axel Anderssons företag gick i 

likvidation 1922 och arrenderades 

därefter av Knut Westberg som senare 

förvärvade företaget som då fick heta 

Nya Möbelfabriken

Direktörerna Axel Andersson och 

Knut Westberg. 

Länstolen i nybarock var den typ 

av stilmöbler som Axel Andersson 

tillverkade och matsalsmöbeln var 

tillverkad av Nya Möbelfabriken



Från 1922 ägdes företaget av Knut Westberg och som man ser heter företaget nu Nya 

Möbelfabriken. Bilden borde vara från 1927 då den låga sidobyggnaden efter Torsgatan 

förlängdes 1928 med ett torkhus för möbelvirke. 



År 1918 uppfördes fabriksbyggnaden efter ritning av byggmästare Knut Örtengren, der var också Örtengren 

som var entreprenör vid uppförandet. Den låga längan mot Torsgatan var i 1,1/2 våning med brutet tak men 

1928 tillkom byggnaden som kallades för ”torken” ett torkhus för möbelvirke som ses på bilden från 1928



Personalen med direktionen 1937. Till vänster i mellanraden står Tage och 

Knut Westberg, här finns även personer som fanns med på bilden från 1922.



År 1937 ombildade Knut Westberg sitt företag till aktiebolag under namnet AB Westbergs 

möbler.



Westberg samarbetade med flera 

kända möbelformgivare och 

arkitekter under åren, och de 

formgivna möblerna tillverkades 

sedan i Tranåsfabriken, som 

exempel visas dessa grupper från en 

katalog från 1942



Patrik Ljungström

Harry Pettersson

Erik Karlsson

Så här såg arbetarens arbetsvecka 

ut, varje dag från 07.00 till 17.00 

och lördag till 13.00, 1 timmes 

lunch och 30 min. frukostrast per 

dag

På bilderna ser man 

ritare, snickare, lackerare 

och tapetserare.  



På bilderna ser man  emballerare, 

maskinställare och leveransbilen.

Erik Karlsson



Företaget hade i huvudsak 

manlig personal. Kvinnor 

förekom på kontoret som 

växeltelefonister eller 

kanslister.

I produktionen fanns det 

tidigt någon enstaka  kvinna 

på tapetseringen men detta 

var ett undantag.

Men mellan företagets yrkesgrupper var 

inte hierarkin så påtaglig men att vara 

tjänsteman innebar fördelar som arbetarna 

saknade

Men överordnade lade inte bort titeln med 

de kollektiv-anställda, man sa således inte 

”du” utan bara den tilltalades efternamn.

Som många andra arbetsplatser skapades det 

hierarkier inom företaget



Det berättas att arbetare sällan besökte kontors-delen. Det var också så att tjänstemän och 

verkmästare unnade sig en c:a 20 minuters lång kafferast kl. 11, medan arbetarna fick ta 5 

minuters paus vid sina maskiner.



Explosion i 

sprutlackeringsrummet tände 

bonarverkstaden i AB 

Westbergs Möbler. 
Personalen kastades i golvet 

vid detonationen. Brandkåren 

kunde begränsa elden på cirka 

15 minuter.    29 september 

1952

En häftig och dramatisk eldsvåda härjade i dag på förmiddagen bonarverkstaden i AB Westbergs Möbler i 

Tranås. Omkring kl. 11 hörde personalen att ett lager i en  motor till en fläkt började tjuta på grund av 

varmgång och innan någon hunnit fram för att stänga av strömmen inträffade en detonation, som kastade 

omkull alla de 18 man, som arbetade i den stora lokalen. På några sekunder var sprutlackeringsrummet ett 

enda stort eldhav och alla, som befanns sig därinne fick hals över huvud kasta sig ut ur bonarverkstaden. 

Sprut lackerare Evert Hild befann sig för tillfället inte i lackeringsrummet men var på väg dit och cirka 15 

meter från arbetsplatsen, när explosionen inträffade kastades han omkull så kraftigt att han ”sopade golvet ett 

långt stycke” och fick ett långt skrapsår på ena armen. Normalt är dörren till denna lokal stängd av brandfasta 

dörrar. Någon av personalen märkte att det lyste upp i sprutrummet han sprang då fram och märkte att det 

brann kring fläkten. Enligt instruktion stängde han omedelbart igen dörren, på väg till den andra kom 

explosionen.



Det dröjde bara en kvart innan elden var under kontroll och redan vid 12-tiden var elden praktiskt taget 

släckt. I den eldhärjade lokalen har främst skador uppstått på väggar och tak, där dammet brunnit överallt. 

Möblerna har sotats och vattenskadats, men några maskiner att tala om fanns inte i rummet. I översta 

våningen hade AB Oscar Wigén en tygverkstad, som klarade sig från branden men förmodligen fått en del 

material rökskadat. Elden från lackerings-rummet sprängde fönstren och lågorna därifrån i sin tur sprängde 

fönstren i mössfabriken, och därmed kunde stora mängder rök tränga in i tillskärningssalen.

Dörren slets upp med 

våldsam kraft och en fåtölj 

som stod utanför slogs 

sönder i tio delar. En man, 

som var på väg med en 

brandspruta, fick se en 

kamrat komma flygande 

över huvudet på sig i luften. 

Någon panik blev det dock 

inte och lokalen utrymdes i 

god ordning. Brandlarm 

gavs omedelbart (kl. 11.12) 

och utryckningen skedde 

snabbt. Dir. Westberg, som 

redan lokaliserat branden, 

kunde ge noggranna 

anvisningar och elden blev 

snabbt angripen. 

29 september 1952



Förödelsen på lackerings 

avdelningen var stor och 

uppröjningsarbetet fick 

göras aktsamt om något 

gick att rädda.

Det brandhärjade som kunde 

räddas placerades på gården 

och på provisoriska 

arbetsplatser försökte man 

att återställa det rökhärjade.



Produktionen följde ett tydligt flöde med start 

på bottenvåningen och avslutning på plan 3. 

Transporten mellan våningarna skedde med 

två hissar.

Plan 1. Tillverkades stommarna av de 

råämnen som behövdes.

Plan 2. Här blandades färgen (gift) för 

lackning, Betsning, boning. I sprutboxarna 

utfördes det hälsovådligaste momentet på 

fabriken.

Plan 3. Ihop sättning, tapetsering och 

emballering.

Bengt Westin 

montering

Tage Larsson, maskinverkstaden

John Hansson,

kemist

Sven--Gunnar Wolf, 

målare



Westbergs Hocky-Pocky lag i början av 

1960-talet.

När det gällde ”korpen” fanns ingen 

klasskillnad, på planen var alla du och 

bror och kämpade för sitt företag. Det 

var hårda bataljer, man skulle bara slå 

Wigén, Stiga eller Tranåsverken.

Nedan ser man Håkan Stahre vänta på 

ett inhopp.

Håkan Stahre född i Boxholm 1944 där han också började skolan. 

Han blev konstnär, sångare, låtskrivare och författare. Han var känd 

för sina Pälle Näver tolkningar. Håkan Stahre finns som bild-

konstnär representerad  bl.a. i kommunerna Jönköping och Tranås. 

Håkan levde som konstnär i Skärstad – Huskvarna där han drev 

Bråneryds Herrgård. Han gick bort 2001.



Direktör Knut Westberg djupt 
nersjunken i en fåtölj som tillverkats 
i det företag han har byggt upp. 
Studerande en katalog över de 
produkter som företaget producerar.

Under 1950- och 60-talet var företagets guldålder. Westbergs 

inredningar efterfrågades över hela landet. Man levererade till 

Operakällaren i Stockholm. Solliden på skansen samt Grand 

hotell. Åregården. Sporthotellet och hotell Tott i Åre. Hotell 

Portalen i Jönköping samt lokalt levererades inredning till 

stadens stadshus och stadshotell samt till Westins café och 

Plaza café.

År 1968 försattes AB Westbergs möbler 

i konkurs och övertogs av Tranås 

Möbelfabrik.

Efter detta skedde ägarbyten och 

lokalerna kom att inrymma olika typer 

av verksamheter



Fabriksbilderna 

är tagna

1960



Fler verkstadsbilder 

som enligt noteringar 

skall vara från 1960.

Snickare, polerare, 

tapetserare och 

emballerare



V
erkstad

sb
ild

e
r m

ed
 n

am
n

 från
 1

9
6

2







Industrihistoria värd att bevara?

TRANÅS Industrilokalerna på Nötskrikan 10 i centrala industriområdet får rivas. 
Däremot ska det utredas om det som en gång var Westbergs möbler har 
industrihistoriskt värde.

Publicerad 14 nov. 2014 09:16

Det blev besluten i bygg- och miljönämndens arbetsutskott nyligen.

Huset byggdes som möbelfabrik åt Westbergs för ungefär ett sekel sedan. 1968 togs 
fastigheten över av Tranås Möbelfabrik. 1990 blev det affär igen med D Johansons 
Byggnadsvaror som ny ägare. På senare år har JPN inredningar, Snitab inredning och Gula 
lacket funnits i lokalerna.

Kommunen har tidigare sagt att huset ska rivas men beslut finns alltså inte. Rivningslov blev 
det däremot för flera hus på fastigheten Nötskrikan 10 där Fabric Scandinavia hade kontor 
och lager. Kommunen har köpt fastigheten för att omdana kvarteret och husen bedöms sakna 
kulturhistoriskt värde. En anledning är att delar av byggnaderna förstördes i en större brand 
1979. Det finns en hel del farligt avfall i byggnadsmaterialet som måste tas om hand i 
samband med rivningen.

Det kan tilläggas att bygg- och miljönämnden måste utfärda ett så kallat startbesked innan 
byggnader får rivas.

Fabriken revs 

2015


